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Acompanhe o andamento da Modernização da Folha
Principais Progressos




Foi realizada uma força tarefa da Prodesp para concluir o desenvolvimento do Cálculo Complexo.
Esta mostrou-se efetiva e os prazos tem sido cumpridos de acordo com o cronograma.
Foram finalizados, com sucesso, os testes de sistema do Cálculo Parametrizado pela Prodesp e
iniciada a homologação em conjunto com o DDPE.
Foi realizado um treinamento para os multiplicadores do Módulo de Cálculo Parametrizado pela
Silvete Campos e iniciado o cadastramento dos critérios de Cálculo do Sistema pelo time treinado,
com o suporte da Prodesp.

Próximos Passos


Concluir o cadastramento dos critérios de Cálculo do Sistema – até 29/08

Saiba o status do Sistema de Gestão de RH
Principais Progressos
Destaques do time de Processos
 Foi iniciado o detalhamento de processos de RH e seu alinhamento com a Coordenadora da UCRH,
Ivani Bassotti. Este trabalho permitirá a identificar os principais impactos organizacionais e
mudanças na forma de trabalho das Secretarias e Autarquias com a implantação do Sistema de
Gestão de RH, permitindo o planejamento das ações de comunicação e treinamento necessárias. Foi
validada Cadeia de Valor dos Processos RH, em 21/07.
 Geração da Taxonomia de Módulos e Processos de RH e validação da dimensão de Estrutura com
Ivani, em 15/08.
Destaques do time de Regras e Critérios
 O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) indicou o Renato
Cristovam para compor o time de Regras e Critérios.
 Revisão do documento de Contagem de Tempo para detalhamento da finalidade de Aposentadoria –
até 20/08.
Destaques do time de Especificação de Requisitos – Frente Complementar
 Concluídas as especificações de requisitos de Pensão Alimentícia, Complementação de
Aposentadoria, Pensões Especiais, Incorporação de décimos Art 133 e mais 16 Vantagens
Concedidas.

Destaques do time de Especificação Funcional
 O time de EF começou a utilizar a ferramenta Axure para desenvolver os protótipos de tela do
Sistema de Gestão de RH. Esta permite fazer protótipos mais dinâmicos e interativos, o que tornará
a validação das funcionalidades com o time de Regras e Critérios mais efetiva.
 Apresentação e validação com R&C da Nova Estruturação de Menu, quanto à disposição dos módulos e
funcionalidades no sistema.
 Realizadas sessões semanais de esclarecimento de dúvidas sobre negócios em formato presencial,
com o time de Regras e Critérios. As sessões têm ocorrido na UCRH e os resultados tem sido
positivos para o time de especificação funcional.
 Finalizada EF de Origem Externa com os dados de empilhamento e disponibilizada para o
Desenvolvimento.

Destaques do time de Desenvolvimento
 Foi aprovado pela UCRH o plano de homologação das macrofuncionalidades desenvolvidas durante a
primeira Release de Desenvolvimento. As funcionalidades em questão são: Pessoa, Cargo, Provimento
e Função de Serviço Público. A homologação foi concluída em 15 agosto.
 Foram elaborados 1093 casos de testes, ou seja, roteiros de testes que visaram verificar se o
sistema está aderente aos requisitos solicitados pelo negócio. 7 pessoas da UCRH participaram dos
testes de homologação.

Próximos Passos
Processos:
 Revisar cronograma da Frente de Processos, tendo em vista a mudança da abordagem e maior
detalhamento da documentação – até 29/09
 Validar demais dimensões da Taxonomia de Módulos e Processos com a liderança – até 12/09
Regras e Critérios:
 Concluir a revisão do documento de Dependentes – até 29/08
Especificação de Requisitos – Frente Complementar:
 Concluir estudo do escopo e revisão do cronograma para implantação de concessões de Benefícios e
Vantagens (Atrasados e Implantados) até 29/08
Especificação Funcional:
 Ajustar EFs de Servidor, Vacância, Origem Externa e Frequência devido às novas versões dos
documentos de R&C recebidas – até 12/09
 Atualizar todas as EF com base na Nova Estruturação de Menu – até 12/09
Desenvolvimento:
 Encerramento da Release 2 – até 12/09
 Realização de Testes dos Produtos desenvolvidos pelas Células – A definir

Conheça as equipes do Projeto
Os integrantes da Frente de Modernização da Folha
(SDPE) foram escalados para o Boletim deste mês!

 Accenture

Regras e
Critérios
 SGP
 SEFAZ
 PRODESP

Especificação
Funcional
 SEFAZ – DTI
 PRODESP

 Diretoria Executiva: SEFAZ, SGP e Prodesp
 Diretoria Accenture

Gestão do
Projeto

 SEFAZ
 SGP
 Accenture

Serviços
Especializados

PMO

Migração /
Integração
RH x Folha

Sistema de
Gestão de RH
 SGP
 SEFAZ
 Accenture

Comitê
Executivo

 PRODESP
 SEFAZ
 Accenture

Modernização
da Folha (SDPE)

 PRODESP
 SEFAZ – DDPE
 Accenture

 SEFAZ – DTI
 PRODESP
 Accenture

Desenvolvimento

 SEFAZ – DTI
 PRODESP

Estudo da
Solução
 PRODESP

Revisão de
Critérios de
Negócio
 SEFAZ - DDPE

Parametrização

 SEFAZ - DDPE
 PRODESP

Trilha de
Auditoria

 PRODESP

Cálculo
Retroativo
Automatizado
 SEFAZ - DDPE
 PRODESP

Contabilização

 PRODESP

Empilhamento

 PRODESP

Quem somos?
Equipe da Modernização da Folh@
PRODESP

Nome: Laércio Cortez
Função: Gerente de
Desenvolvimento de
Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Lúcia Mitiko
Goto da Costa
Função: Analista de
Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Rosana Ferro
Função: Coordenadora
de Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Miriam
Yuriko Hudaba
Função: Analista
de Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Fledy Marcos
Função: Especialista
em Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Domingos
Antonio Garrido
Maruxo
Função: Analista
de Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Shigueo Yabusaki
Função: Especialista em
Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Paulo Eduardo
Leme dos Santos
Função: Analista de
Sistemas
Órgão: PRODESP

Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (DDPE)

Nome: Rubens Peruzin
Função: Diretor Técnico de
Departamento da Fazenda
Estadual
Órgão: DDPE/SEFAZ

Nome: Silvete Campos
Função: Especialista em
Folha de Pagamento
Órgão: DDPE/SEFAZ

Nome: Ruimar Sales
Função: Responsável pela
equipe de Orçamento do
DDPE
Órgão: DDPE/ SEFAZ

Nome: Osvaldo
Fabbrini
Função: Gerente
de Projeto
Órgão: PRODESP

Nome: Helena Eguchi
Minei
Função: Analista de
Sistemas
Órgão: PRODESP

Nome: Adriana Del
Carmen
Função: Líder da
Frente de
Infraestrutura
Órgão: PRODESP

Colaboradores da CITIS e BRQ
A equipe da Modernização da Folha também conta com ajuda e
colaboração de terceiros da CTIS e BRQ .

Onde estamos?
 Estamos alocados em três endereços distintos.
1 PRODESP / Boa vista – Nono andar do prédio da PRODESP .
2 PRODESP / Taboão - Segundo andar do prédio da PRODESP
3 SEFAZ/DDPE – Décimo quarto andar do prédio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ)

2

3

PRODESP
Rua Agueda Gonçalves,
240, Taboão da Serra – SP

SEFAZ/ DDPE
Av. Rangel Pestana,
300, Sé - SP

1

PRODESP
Rua Boa Vista, 162,

Breve Histórico
Estudo da solução

Em maio de 2013 foi concluído um estudo com propostas de modernização
da Folha de Pagamento da Administração Centralizada, contemplando as
seguintes funcionalidades:







Criação de rotina de empilhamento de dados;
Parametrização dos critérios de cálculo;
Geração automática do manual de cálculo;
Trilha de auditoria;
Modernização da rotina contábil; e
Modernização da rotina de Cálculo.

2013
2014

As funcionalidades
Rotina de Empilhamento de Dados

Permite que a folha de pagamento registre e arquive todas as alterações funcionais e financeiras
efetuadas na Base de Dados e suas respectivas validades abrangendo Servidores, Complementação
de Aposentadoria e Pensões Especiais e Pensão Alimentícia. possibilitando o cálculo retroativo.

Parametrização dos Critérios de Cálculo

Permite que o DDPE realize a parametrização de critérios de cálculo, formulação matemática e
respectivas validades diretamente no sistema, agilizando sua manutenção em casos de necessidade,
quando há alterações nas legislações que afetam o pagamento.

Manual de Cálculo

Permite que o sistema gere automaticamente o Manual de Cálculo, com base na parametrização dos
eventos de vencimentos e descontos. O manual de cálculo passará a ser um produto da nova solução e
não mais uma referência para a alteração da folha como ocorre atualmente.

Cálculo

Consiste na implantação de uma nova estrutura de cálculo que possibilita a configuração dos critérios
de forma automática por meio de parametrização. Possibilita também o cálculo retroativo pró-rata e
poderá abranger:
 Folha normal do mês
 Folhas suplementares (pagamentos fora de época)
 Cálculo de Pensão Alimentícia

Trilha de Auditoria

Possibilita o acompanhamento e a gestão de todas as alterações efetuadas na folha de pagamento
através de várias visões:
 Visão do usuário que realizou as alterações - Todas as alterações efetuadas por qualquer usuário
da folha de pagamento poderão ser consultadas
 Visão do servidor - Pode-se verificar quem efetuou alterações funcionais e financeiras ao longo do
tempo para um determinado servidor
 Visão agrupada por entidade - Todas as alterações realizadas por um determinado Órgão (DSD e
Unidade Administrativa poderão ser consultadas de forma agrupadas)

Rotina Orçamentária

É composta por novas funcionalidades que agilizam o fechamento e possibilitam novas consultas, como:
 Atualização da tabela de cargos X funcional programática
 Simulação de redistribuição de verbas
 Redistribuição de verbas efetivas sem necessidade de reprocessamento do sistema
 Autorização para geração de arquivo SIAFEM
 Redistribuição de verbas efetivas sem necessidade de reprocessamento do sistema
 Autorização para geração de arquivo SIAFEM





Cronograma
Diário de Eventos
Consultas (RS/Matrícula; Histórico de alterações; Fechamento Mensal; Histórico Consolidado; Caixa
geral; Carga SIAFEM

O que já fizemos?
Trilha de Auditoria
Em setembro de 2013, entrou em produção a trilha de Auditoria.

“A automatização da Trilha de Auditoria trará maior agilidade
no rastreamento das alterações efetuadas na Folha de
Pagamento. “
Rubens Peruzin
Rubens
Peruzin

Rotina Orçamentária
Em dezembro de 2013 foi concluído o desenvolvimento e em abril de 2014 foi finalizado o período de
homologação do módulo de Rotina Orçamentária.

O Ruimar e a sua equipe contribuíram para a homologação deste
módulo, tornando-o ainda mais aderente ao negócio.
Ruimar
Sales

Revisão de critérios de negócios
Fizemos toda a revisão das regras de cálculo no formato exigido pela parametrização, possibilitando o
registro de todos os critérios, bem como adequações necessárias que já eram demandadas há algum
tempo, totalizando 1.224 regras de vencimentos e descontos, sendo:
 1.150 Parametrizáveis
 74 Não Parametrizáveis

Quais são nossos próximos passos ?
 O time do DDPE deve concluir o cadastramento de
critérios de Cálculo com o suporte da Prodesp – até 29/08

Na Próxima Edição do Informativo ...
Conheça mais um time do Projeto!

Ago
2014

Fique por dentro
Reunião com os Secretarios e Chefes de Gabinete do Estado
No dia 30/05 foi realizada no Grande Auditório da Secretaria da Fazenda uma reunião para apresentar
o momento atual do Projeto RH-Folh@ para os Chefes de Gabinete das Secretarias e Autarquias do
Estado de São Paulo.
A reunião contou com a presença dos membros do Comitê Estratégico do Projeto RH Folh@:
• O Secretário da Fazenda, Andrea Calabi foi representado pelo Secretário Adjunto da Fazenda,
Philippe Vedolim Duchateau
• Waldemir Caputo, Secretário de Gestão Pública,
• Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Secretário da Educação,
• Célio Fernando Bozola, Diretor Presidente da Prodesp,
Roberto Yoshikazu Yamazaki, Coordenador da Administração Financeira (CAF) apresentou um vídeo que
dá uma visão geral da iniciativa.
Na sequência, Alexandre Fonseca, Diretor da prática de Serviços Públicos da Accenture, descreveu a
nova fase do projeto, a organização dos times e os papéis e responsabilidades de cada entidade.
Ivani Bassotti, Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos ratificou a importância da
participação das Secretarias e Autarquias na implantação do Sistema de Gestão de RH, explicando seu
papel e os próximos passos do projeto em que serão envolvidos. Também apresentou os canais que já se
encontram disponíveis para obter informação sobre o andamento do projeto.
A mensagem final para os participantes ressaltou a relevância do Projeto para o Estado de São Paulo e
a necessidade do apoio e do comprometimento das Pastas com a iniciativa, para que juntos possamos
fazer do Sistema de Gestão de RH uma realidade no Estado de São Paulo.

Da esquerda para a direita: Profa. Cleide Bochixio, Secretária Adjunta da Educação; Herman Voorwald, Secretário da
Educação; Célio Bozola, Presidente da Prodesp; Philippe Duchateau, Secretário Adjunto da Fazenda; Roberto Yamazaki,
Coordenador da CAF; Waldemir Caputo, Secretário de Gestão Pública; Antônio Fazzani Bina, Chefe de Gabinete da SEFAZ;
Alexandre Fonseca, Diretor da Prática de Serviços Públicos da Accenture e Ivani Bassotti, Coordenadora da UCRH.

Workshop de Usabilidade de Sistemas
No dia 01/07 o Bruno Perez, Designer de Interação da Accenture, realizou um workshop sobre como
criar uma boa experiência do usuário com o sistema para as equipes de Desenvolvimento e de
Especificação Funcional da SEFAZ (Secretaria da Fazenda).
Na reunião também foi apresentado o Axure, ferramenta de prototipação de alta fidelidade, bem como ,
sua aplicabilidade, boas práticas e como elaborar protótipos de qualidade utilizando esta ferramenta. O
Axure é uma ferramenta ágil na criação de diagramas, protótipos e especificações para aplicações e
websites. Esta ferramenta tem como principal vantagem sua facilidade de uso e a riqueza de seu design,
que facilita a compreensão da solução proposta pelo usuário.

Nome: Bruno Perez
Função: Designer de
Interação
Órgão: Accenture

“Mais importante que a metodologia A ou B, é entender o porquê e para
quê a solução está sendo desenvolvida e que tipo de problema está
buscando solucionar; assim temos mais chances de nossos usuários
ficarem satisfeitos ao navegarem na solução que estamos propondo.”
Bruno Perez

Axure: ferramenta de prototipação de alta fidelidade

Para mais informação acesse http://www.axure.com/learn

Contate-nos
O Informativo precisará da sua ajuda para se tornar ainda mais atraente e interessante. Queremos
ouvir suas sugestões de temas e conteúdo para que juntos possamos tornar esse canal ainda mais
eficiente.

Participe! Envie-nos suas sugestões de temas
e conteúdos para o e-mail corporativo:

Programa_rhf_comunicacao@fazenda.sp.gov.br

