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Case de Sucesso

FERRAMENTA DE ANÁLISE ASSOCIATIVA AUMENTA 
EFICIÊNCIA DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO MPRS



Perfil

O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicio-
nal do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democráti-
co e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tem por chefe o 
procurador-geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado os dentre inte-
grantes de carreira, mediante mandato de dois anos, permitida uma recondução 
por igual período, na forma da lei complementar.

A Procuradoria-Geral de Justiça é o órgão de administração do Ministério Públi-
co, sendo que a administração superior é formada também pelos órgãos colegia-
dos – Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do Ministério 
Público – e pela Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Enquanto Instituição, o Ministério Público tem autonomia orçamentária, adminis-
trativa e funcional, gerindo os recursos que lhe são destinados pelo orçamento, 
dirigindo suas procuradorias e promotorias e atuando, na atividade de execução, 
com independência funcional, sem qualquer subordinação, exceto à Constitui-
ção e legislação vigente. Abrange atendimento a todo o Rio Grande do Sul, nas 
cidades que sediam comarcas, em prédios próprios ou em dependências do 
Poder Judiciário.

Site: http://www.mprs.mp.br

Situação

Inicialmente, em 2011, era desejo da Administração Superior do Ministério Públi-
co a utilização de uma ferramenta de TI que permitisse o acompanhamento dos 
indicadores estratégicos de gestão, bem como dos objetivos elencados no 
planejamento estratégico GEMP 2022 – Gestão Estratégica do MP para 2022. 

Em adição, foi desejo e a meta do procurador-geral de justiça, Dr. Eduardo de 
Lima Veiga, que a ferramenta fosse adequada para a manipulação de dados 
externos, em face da publicação da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527, de 
novembro de 2011. Até então, o MPRS possuía a informação de tramitação de 
todos os expedientes internos; porém, não possuía qualquer ferramenta que 
permitisse a análise desses dados sob a ótica de efetividade e tendências.
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Solução

Assim, a TI iniciou um estudo sobre as ferramentas de BI disponíveis no mercado, 
tendo como uma das premissas que a ferramenta deveria dar a maior autonomia 
possível aos usuários dos setores estratégicos da instituição. Além disso, a TI 
tinha claro que uma ferramenta de BI poderia abrir novos horizontes para o 
MPRS, como, por exemplo, permitir a descoberta de informações por parte dos 
membros e servidores, com o objetivo de qualificar o retorno da Instituição para a 
sociedade, além de aumentar a eficiência administrativa. 

Após analisar profundamente diversas ferramentas de BI, tornou-se evidente a 
diferença entre BI tradicional e Data Discovery (análise associativa). Apoiada pelo 
“Programa Executivo do Gartner”, a TI do MPRS iniciou algumas provas de con-
ceito (POC) nas ferramentas que julgou mais interessantes. Isso culminou no 
processo licitatório 28/2012 para aquisição de ferramenta de BI orientada a Data 
Discovery, do qual se sagrou vencedora a ferramenta QlikView, em Julho de 2012.

O projeto global contou com a participação de quatro analistas da Divisão de Infor-
mática, bem como de três administradores ligados à Administração Superior. 
Além disto, foi criada uma estrutura específica para a gestão de BI, definida como 
BICC – Business Intelligence Competence Center. Esta estrutura hoje não é 
física, mas um grupo de pessoas que se reúne periodicamente para ditar o rumo 
estratégico das aplicações. O grupo é formado por promotor representante da 
Administração Superior, servidores do Gabinete de Gestão Estratégica, O&M e da 
TI.

Quando a solução foi implantada, diversas aplicações setoriais já haviam sido 
desenvolvidas empiricamente pelos usuários do MPRS. Para tanto, eles 
valeram-se da versão gratuita da solução disponível para download no site do 
fabricante. Tais usuários, após assistirem à apresentação da POC realizada pela 
TI, baixaram a versão personal desktop e iniciaram o desenvolvimento de algu-
mas aplicações, ainda de maneira autodidata. Estes usuários construíram aplica-
ções muito interessantes e úteis, que foram mantidas após a implantação da 
ferramenta, devidamente reformuladas com nova metodologia, após realização 
de treinamento, adquirido conjuntamente com o software.

Em se tratando de Infraestrutura, foram disponibilizados três blades servidores de 
rede com suas respectivas licenças do Sistema Operacional Windows Server 
2008 R2. O projeto foi implementado em 12 meses, sendo 6 meses para aquisi-
ção da ferramenta e outros 6 meses para desenvolvimentos das aplicações cita-
das acima. O custo total da implementação foi de R$ 366 mil, dos quais R$ 321mil 
incluem licenças, treinamento e consultoria e R$ 45 mil dizem respeito aos servi-
dores de rede.
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Desde que o Qlikview foi implantado, diversas aplicações foram desenvolvidas e 
disponibilizadas, com especial destaque para a aplicação que acompanha os 
indicadores-chave de produtividade da instituição, que vem sendo disponibili-
zada através de relatórios automatizados, enviados mensalmente para todos os 
membros do MPRS. Neles, o promotor pode acompanhar sua produtividade de 
diversas maneiras, comparando seu trabalho com os demais colegas.

Benefícios

Imagem 1: relatório de produtividade obtido pelos 

Também causou grande impacto no estado a aplicação desenvolvida com os 
dados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas contra o poder público, fornecidos 
pela Secretaria da Fazenda o do Rio Grande do Sul. Esta aplicação permite, 
através de análise associativa, uma visão precisa de eventuais distorções nos 
gastos públicos, quer seja por volume, sazonalidade ou preços fora do padrão ou 
média. Além disso, a referida aplicação será útil na instrução de processos de 
suspeita de superfaturamento de gastos públicos, mediante o levantamento dos 
preços médios pagos pelo Estado para todos os produtos adquiridos.



Imagem 1: análise das NFS emitas e gastos do poder público
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Além dos exemplos acima elencados, o MPRS possui aplicações em BI para 
atuação de procuradores no segundo grau; gestão de recursos humanos; plane-
jamento e controle orçamentário; gestão do parquet de impressoras e folha de 
pagamento, dentre outras. 

Segundo o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Veiga, a estruturação e disponibilização das informações constantes 
tanto nos bancos de dados do MP como de fontes externas, por meio da tecnolo-
gia BI, possibilitará maior agilidade no fornecimento de informações úteis à 
tomada de decisão. “Além disso, permitirá controles gerenciais, na medida em 
que disponibilizará informações estruturadas, com indicadores e controles que 
poderão ser estabelecidos pelas áreas do MPRS", afirma.

Na opinião da promotora-chefe do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada 
do MPRS, Ana Cristina Petrucci, o projeto “Utilizando Business Intelligence para 
Promover o Aumento da Eficiência na Atuação de 1º Grau” é uma ferramenta de 
cruzamento de dados para a melhoria da gestão das informações produzidas 
pelas promotorias de Justiça.  Os Relatórios de atuação funcional e de movimen-
tos no sistema são enviados mensalmente aos promotores, apontando o ranking 
dos usuários que mais registraram andamentos no período, tanto administrativos 
quanto jurídicos. “A divulgação mensal dos relatórios tem por objetivo disponibi-
lizar aos promotores de Justiça dados gerenciais que possam auxiliar na gestão 
do trabalho realizado nas Promotorias", alega. E, de acordo com o secretário da 
Fazenda do Estado, Odir Tonollier, todos têm a ganhar com o compartilhamento 
de informações para o bem público.



Para publicar um case no Portal IT4CIO, entre em contato pelo e-mail comunicacao@it4cio.com. 06

Integrando CIOs, gerando conhecimento.

Fala, CIO!

“A maior dificuldade do projeto foi criar, na instituição, a cultura de desenvolvi-
mento distribuído de aplicações de BI. Ou seja, mudar o conceito dos usuários 
de que as aplicações devem ser desenvolvidas unicamente dentro da TI. Para 
tanto, o desafio foi treinarmos usuários-chave de cada setor para que estes 
assumissem a posição de desenvolvedores de aplicações na ferramenta de BI, 
e não apenas meros usuários. A chave do sucesso foi a criação do BICC (BI 
Competence Center), comissão multidisciplinar para definição conjunta dos 
critérios e indicadores das aplicações de BI.”

Willy Andrey Fröhlich,
coordenador da Divisão de Informática do MPRS
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