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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Um ano de desafios, adaptações e muito aprendizado. 

No momento em que se publica este relatório de sustentabilidade, o mundo ainda enfrenta as 

consequências de uma pandemia que abalou estruturas em todos os segmentos da 

sociedade. O ano de 2020 foi desafiador para a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 

(IMESP), empresa vinculada à Secretaria de Governo. Além de adaptações na gestão de seus 

negócios para oferecer sempre o melhor aos seus públicos de interesse, a IMESP desde 2019 

vivencia processo de incorporação pela Companhia de Processamento de Dados do Estado 

de São Paulo – Prodesp. 

Nas páginas que serão apresentadas constam informações apresentando cenários em um 

ano atípico – tanto do momento atravessado pela empresa como do desempenho de cada 

área de negócio. 

Mesmo com a pandemia do novo Corona vírus afetando a todos em nível global, foi possível 

manter, de forma presencial, remota e com a adoção de todas das medidas de segurança, as 

atividades essenciais que compõem o negócio. 

A manutenção das operações exigiu das equipes multidisciplinares esforços em organização, 

medidas preventivas e estratégicas, e que renderam à empresa crescimento adaptativo 

técnico e tecnológico para todos os setores. 

Do ponto de vista da incorporação, é pertinente informar que essa natureza de movimentação 

entre organizações do Estado foi algo novo na administração pública, e teve como objetivo 

otimizar recursos e ampliar o alcance institucional que ambas podem promover. 

Desde o anúncio feito em janeiro de 2019, gestores da IMESP adotaram como plano de 

trabalho iniciativas diversas de transição como medidas conjuntas com a Prodesp, grupos de 

discussão e o Programa de Desligamento Incentivado (PDI), que teve adesão de 220 

empregados, além de outras propostas detalhadas neste documento.   

Sobre a atuação de cada uma das áreas de negócios, destaque para a preocupação com a 

cibersegurança, já presente nos negócios da Imprensa Oficial antes mesmo da vigência da 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em setembro de 2020.  Também merecem destaque 

dois importantes produtos comercializados pela empresa, diretamente ligados a esse tema: 

Assina.sp e Certificados Digitais.  

A segurança e a validade jurídica também foram priorizadas na emissão de documentos, 

diplomas digitais e impressos para instituições de Educação como Centro Paula Souza, 
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UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo e Unesp – Universidade Estadual 

Paulista. 

Mesmo com as restrições impostas pelo período de pandemia ao longo de 2020, prosseguiu 

em andamento a comercialização de certificados digitais IMESP por meio de sua rede de 

Autoridades de Registro (próprias e vinculadas). Também foram firmadas parcerias com 

outros órgãos para a emissão de certificados: o Selo de Acessibilidade Digital (SMPED), da 

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência; Sefaz/SP; Ministério Público de São Paulo; 

Defensoria Pública; CPTM; e CDHU, entre outros.  

Também houve mudanças no serviço de digitalização e arquivo de documentos com 

certificação, com o aperfeiçoamento de processamento eletrônico para a conversão digital de 

documentos, compreendidos em diversos tipos.  

Foram entregues para estudantes e professores de todo o estado de São Paulo mais de 20 

milhões de livros pelo setor de serviços gráficos. Historicamente, esse tem sido um pilar da 

Imprensa Oficial no desafio de atender o Governo na produção e distribuição desse material 

didático para a Secretaria da Educação.   

No ano passado, além dos livros diagramados, impressos e distribuídos no âmbito estadual, 

também foi confeccionado o material para a Prefeitura de São Paulo e contratada a produção 

do material didático estadual para 2020. Apesar das proporções do projeto no segmento 

educacional, houve contínuo ajuste nos processos para manter a produção de serviços 

gráficos aos demais clientes. 

Ferramenta de transparência, publicidade e perenidade dos atos públicos governamentais e 

de informações de entes privados de interesses da sociedade, o Diário Oficial segue sendo 

produzido e oferecido gratuitamente. Os valores obtidos com o serviço de publicidade legal 

mantiveram-se em patamar semelhante ao do ano anterior.  

A Editora da Imprensa Oficial retomou seu lugar de destaque em 2020, com o lançamento de 

importantes títulos e a adequação técnica para participação em relevantes eventos do setor. 

Estes tiveram, no ano passado, versões online, como a Bienal Internacional do Livro de São 

Paulo.  

Prosseguimos com os passos para a condução do já citado processo de incorporação. 

Conforme previsto, a partir de outubro de 2020, a nova diretoria da empresa foi anunciada a 

todos os funcionários com total transparência, por meio de teleconferência. 

Oportunidade esta que marcou minha participação no corpo diretivo, e onde passei a integrar 

a presidência – cargo que também ocupo na Prodesp. Ao meu lado assumiu como diretora 

Administrativo-Financeira, também em ambas as empresas, Izabel Camargo Lopes Monteiro.  
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Por fim, os documentos aqui reunidos traçam um panorama de todas as áreas de negócio da 

IMESP. Um ano desafiador traduzido em números e resultados, que denotam o compromisso 

com a transparência e a prestação de serviços de qualidade.  

 

Boa leitura! 

 

 

ANDRÉ ARRUDA 
Diretor Presidente 
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VISÃO GERAL E PERFIL ORGANIZACIONAL  

 

Com 129 anos de existência, a 

Imprensa Oficial garante ao cidadão 

acesso à informação, um direito 

consagrado pela Constituição 

Federal. 

Criada em 28 de abril de 1891 para 

imprimir o “Diário Official do Estado 

de São Paulo”, veio se modernizando 

ao longo do tempo, com atribuições 

ampliadas para acompanhar as 

diretrizes das políticas públicas 

implementadas pelo Governo do 

Estado, em benefício da sociedade.  

 

Com sede na Rua da Mooca, tem 

nesse endereço sua administração, 

principais operações e seu parque 

gráfico. Para a emissão de Certificado 

Digital atende nesse endereço e em 

mais três postos localizados no 

Poupatempo Lapa, na Junta 

Comercial de SP - JUCESP e na Rua 

XV de Novembro – Centro da capital, 

que também tem a sua livraria com 

diversos títulos literários de interesse 

público.  

O acesso a seus produtos e serviços não se restringe ao ambiente físico. Os livros podem ser 

adquiridos pelo site da Livraria Virtual, as páginas do Diário Oficial estão disponíveis para 

consultas gratuitamente no Portal de Negócios da Imprensa Oficial e toda informação 

necessária para aquisição e emissão de Certificados Digitais estão disponíveis no                       

e-commerce. 

A Imprensa Oficial é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Governo do Estado de 

São Paulo, sociedade anônima de capital fechado, com atuação econômica no mercado de 

serviços gráficos e outros serviços, cujo acionista controlador é a Fazenda do Estado de São 

Paulo. É também detentora da certificação ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade para o 

escopo de Processos de Certificação Digital. 
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Por meio do Diário Oficial do 

Estado, é responsável pelo acesso 

à informação sobre os atos oficiais 

e de interesse público do estado de 

São Paulo. Com os produtos 

eletrônicos desenvolvidos e 

disponibilizados em seu Portal de 

Negócios, viabiliza consultas de 

forma rápida e segura, facilitando o 

acesso da população a publicações 

oficiais, tudo em um só lugar.  

 

Além, de ser a gráfica oficial do 

Governo do Estado, oferece 

suporte a demandas de prestação 

de serviços oferecidos pelo poder 

público, incluindo a impressão e 

entrega de milhões de 

exemplares de cartilhas, 

distribuídas pela Secretaria de 

Educação, a alunos e professores 

da rede pública de ensino desde 

2013 em aproximadamente 4,4 

mil escolas. 

 

 

Desde 2003, é Autoridade Certificadora do 

Estado de São Paulo, garantindo segurança 

e autenticidade com a Certificação Digital, 

abrangendo soluções tecnológicas que 

propiciam a desburocratização e 

desmaterialização de processos da 

administração pública, com economia e 

sustentabilidade.   

 

Sua editora é referência no mercado editorial com edições e coedições que preservam a 

memória histórica e cultural, merecedoras de vários prêmios da área.  
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A longo dos anos, conquistou reconhecimentos que renderam 50 prêmios Jabuti, o mais 
importante do mercado editorial brasileiro, conferido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 
quatro prêmios da PIA Printing Industries of Americas, por sua excelência gráfica e editorial. 

 

 

 

Desde a publicação da Lei Estadual nº 17.056/2019, que autorizou a incorporação da 
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo - PRODESP, alterações estruturais estão sendo implementadas visando 
a integração dos negócios da Imprensa Oficial pela PRODESP. Nesse sentido, houve maciço 
desenvolvimento de estudos, ações conjuntas e o acompanhamento das mudanças 
necessárias e como deverão ser cumpridos os deveres e obrigações da empresa incorporada, 
perante o mercado e à sociedade em geral. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

| ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

Conforme artigo 6º de seu Estatuto Social, a Imprensa Oficial é administrada pelo Conselho 

de Administração e pela Diretoria Colegiada. 

A estrutura de governança, na qual o sistema de controle e de decisões da empresa são 

fundamentados, é composta pelos seguintes órgãos estatutários e suas competências: 

Instância máxima de decisão, com poderes para definir os negócios 

relativos ao objeto da instituição e tomar decisões sobre as matérias 

de interesse da empresa. Compete a esta Assembleia eleger ou 

destituir os conselheiros de administração e fiscal, bem como de 

membros do comitê de elegibilidade e aconselhamento. 

 

Composto por, no mínimo três, e no máximo onze conselheiros, com 

mandato unificado de dois anos, permitida, no máximo, três 

reconduções consecutivas, eleitos pela Assembleia Geral. É 

assegurada a participação de um representante dos empregados no Conselho de 

Administração, com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros. O Diretor-

Presidente integra o Conselho de Administração, porém não é permitido ocupar o cargo de 

presidente do conselho. 

 

Composto por três membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária 

de acionistas, tem o objetivo de verificar a conformidade do 

processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho 

de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, com 

competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros, além de 

oferecer apoio metodológico e procedimental para o Conselho de Administração avaliar o 

desempenho dos Diretores e demais membros de Comitês estatutários. 

 

Instalado de forma permanente, com competências e atribuições 

previstas em lei, é composto por, no mínimo três, e no máximo cinco 

membros efetivos com igual número de suplentes eleitos 

anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, permitidas duas reconduções consecutivas. 

 

Assembleia Geral 
de Acionistas 

Conselho de 
Administração 

Comitê de 
Elegibilidade e 

Aconselhamento 

Conselho  
Fiscal 
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Integrado por até sete membros, com mandato de dois anos, 

permitida uma recondução, com composição e atribuições definidas 

em Regulamento Interno elaborado pela Diretoria Colegiada e 

submetidos à aprovação do Conselho de Administração. É um órgão deliberativo com a 

finalidade precípua de selecionar as obras de interesse público e de difusão cultural que serão 

publicadas ou coeditadas pela Imprensa Oficial. 

 

Composta por cinco membros, sendo um Diretor Presidente, um 

Diretor Vice-Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um 

Diretor de Gestão e Negócios e um Diretor Industrial, todos com 

mandato unificado de dois anos, permitidas três reconduções consecutivas. Os diretores são 

eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um deles designado Diretor-Presidente que 

integra o Conselho de Administração, enquanto permanecer no cargo de Diretor-Presidente. 

  

Área vinculada ao Diretor-Presidente e liderada pelo Diretor de 
Gestão de Negócios, conforme indicação do Conselho de 
Administração, é responsável por garantir a Conformidade, 

coordenar a Gestão de Riscos e atividades relacionadas ao Controle Interno.  

 
 

Área responsável por aferir a adequação dos controles internos, a 

efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de 

governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 

classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo 

de demonstrações financeiras. Para cumprimento de suas atividades, a Auditoria Interna está 

vinculada funcionalmente ao Comitê de Auditoria Estatutário e administrativamente ao Diretor-

Presidente e tem acesso a todos os documentos, registros físicos e lógicos, sistemas, locais 

e pessoas envolvidas com as atividades sob exame. 

 

Órgão técnico de auxílio permanente ao Conselho de 

Administração. Composto por, no mínimo três e no máximo cinco 

membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis pelo 

Conselho de Administração, sem mandato fixo, devendo ao menos 

um dos membros possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. 

O Comitê será coordenado por um Conselheiro de Administração independente. 

 

A Staff Auditoria e Assessoria atua como auditora independente da 

instituição desde julho de 2020. 

 

Conselho 
Editorial 

Diretoria 
Colegiada 

 

Auditoria  
Interna 

Comitê de 
Auditoria 

Estatutário 

Auditoria 
Independente 

Departamento de 
Compliance 
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ORGANOGRAMA DE GOVERNANÇA 
 

 
 

| BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

 

Enquanto a Gestão é integrada aos processos organizacionais com responsabilidades acerca 

do planejamento, execução, controle e manejo eficiente de recursos para a consecução dos 

objetivos sociais da empresa, a Governança diz respeito ao direcionamento, monitoramento 

e avaliação da atuação da gestão, com o objetivo de verificar a efetividade dos resultados 

perante as necessidades e expectativas da sociedade e demais partes interessadas. 

Diante das exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303/16 e do Decreto Estadual nº 

62.349/16 e todas as normativas decorrentes de sua aplicabilidade, a Imprensa Oficial 

implementou mecanismos alinhados às boas práticas de governança atualmente vigentes e 

que são constantemente monitorados: 
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Estatuto Social: totalmente adequado às exigências da legislação pertinente. 
 
Nova Estrutura de Governança: instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de 

Elegibilidade e Aconselhamento, Departamento de Compliance e do Comitê de Ética. 

Políticas Internas e Regulamentos: todos os órgãos internos possuem regulamentos 

documentados e políticas aprovadas: Distribuição de Dividendos, Divulgação de Informações 

e de Porta Vozes, Transações entre Partes Relacionadas e Política de Preços de Bens e 

Serviços. 

Transparência: toda a documentação pertinente está devidamente divulgada no Portal de 

Negócios da empresa, observando aos requisitos de transparência exigidos pela lei. 

Código de Conduta e Integridade: de observância obrigatória a todos os empregados e 

administradores, tem sido reiterada a sua importância por meio de divulgação de matérias 

temáticas envolvendo a ética e seus termos. 

Avaliação Anual de Administradores e Membros de Comitês: realizada em 2020 de forma 

coletiva e individual, em consonância com legislação. 

Programa de Integridade: abrange as previsões e mecanismos relativos às entradas de 

manifestações do Canal de Denúncias, apuradas pelo Comitê de Ética e responsabilizações. 

Gestão de Riscos: o uso da Norma NGQ 010 – Gestão de Riscos com o objetivo de nortear 

a metodologia para o levantamento e tratamento de todos os riscos corporativos da empresa. 

Outras práticas continuam sendo executadas, como o acompanhamento de projetos cruciais 

ao bom desempenho da empresa e de suas ações estratégicas, cujo apoio vem sendo 

realizado pelo Departamento de Planejamento Estratégico e Projetos com vinculação direta 

ao Diretor-Presidente, subsidiando a tomada de decisões. 

As nomeações de membros da Diretoria, bem como dos Conselhos Fiscal, de Administração 

e de Comitês são precedidas de análise técnica e individualizada seguindo os ditames das 

regras da Lei Federal nº 13.303/16 e demais normativos do CODEC – Conselho de Defesa 

de Capitais do Estado, que são orientadores do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 

na função de avaliação.  
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GESTÃO EMPRESARIAL 

 

| GERAÇÃO DE VALOR 

 

Gerar valor para uma companhia significa consolidar sua importância no mercado, perante 

todas as partes interessadas, cumprindo sua função social.  

A confiança dos interessados também se baseia no compromisso da empresa em manter a 

melhoria contínua de seus produtos e serviços, investindo recursos adequadamente para 

acompanhar as tendências e facilidades tecnológicas proporcionadas pela modernização. A 

Imprensa Oficial ao receber novas responsabilidades e atribuições, não parou no tempo. 

Além de publicar o Diário Oficial do Estado de São Paulo, a empresa vem primando pelo 

acesso pleno e seguro das informações por ela disponibilizadas, oferecendo gratuitamente, a 

qualquer cidadão, alternativas tecnológicas que facilitem essa experiência: 

Reúne em uma só página web a divulgação das 
licitações, dispensas, pregões, editais e minutas de 
contratos referentes a todos os negócios públicos do 
Estado de São Paulo. 

 

Coloca à disposição da população milhões de páginas do 
Diário Oficial, fornecendo acesso às informações dos 
cadernos Executivo, Legislativo, Judiciário, da Junta 

Comercial entre outros - publicados desde a primeira edição do Diário Oficial, em 1891, que 
estão disponíveis na Internet. E, todos os dias novas páginas são incluídas enriquecendo 
ainda mais o acervo digital do Diário Oficial.  

 

A Imprensa Oficial, em parceria com a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo, desenvolveu um serviço 
eletrônico que disponibiliza, via internet, o acesso gratuito 
a documentos e informações cadastrais de empresas 

registradas na JUCESP. A exceção fica para aqueles documentos que ainda demandem 
análise e intervenção interna dos servidores e funcionários da Junta Comercial. 

 
 

  

io | e-negóciospúblicos 

io | DO. busca 

io | e-juntacomercial / 
jucesponline 



 

 
 

 

       P á g i n a  13 | 64 

 

| NOSSO COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

A Imprensa Oficial possui autonomia para editar seus próprios livros, 
revistas e outras publicações de interesse público e que preservem a 
história e a cultura.  

 

A preservação da memória histórica e a difusão 
cultural são compromissos assumidos pela 
empresa. A Imprensa Oficial por meio de sua 
editora, edita e coedita obras literárias de 
relevante papel social com o objetivo de 
disseminar conhecimento, marcando presença 
no mercado editorial brasileiro. São selos 
próprios e coedições minuciosamente 
selecionadas visando contribuir para o pleno 
direito de acesso à cultura. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Editora tem como objetivo principal associar a imagem da Imprensa Oficial à cultura e ao 

conhecimento. Suas publicações são comercializadas em meio físico diretamente ao público 

em livraria física ou virtual própria ou ainda por meio de terceiros e em feiras e eventos. 

  

io | editora 
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Reconhecida por sua excelência gráfica, a Imprensa 

Oficial vem desde 2013, imprimindo e distribuindo para a 

Secretaria de Estado da Educação, o material didático 

fornecido gratuitamente a alunos e professores da rede estadual de ensino.  

Aproximadamente 240 milhões de cartilhas foram distribuídas em todo o estado de São Paulo 

desde 2013. Além disso, a Imprensa Oficial vem cumprindo mais uma disposição 

constitucional de grande relevância social e de cidadania, porque fornece gratuitamente, a 

qualquer cidadão brasileiro, mediante solicitação, um exemplar da Constituição Federal e 

Estadual de São Paulo.  

 

 

 

 

 

io | serviços gráficos 
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| PRODUTOS E SERVIÇOS COMERCIALIZADOS 

 

A Imprensa Oficial oferece produtos e serviços desenvolvidos para facilitar a vida dos 

cidadãos, das empresas e do próprio funcionamento do Estado.  

É um serviço que fornece boletins de pesquisas 

personalizadas no Diário Oficial utilizando palavras-

chaves de acordo com o interesse e necessidade do 

cliente. O serviço é cobrado por assinatura, calculado em função da quantidade de palavras-

chave selecionadas na sua configuração.  

Fornece informações sobre concorrências, concurso, 

convites, pregões, tomadas de preços e leilões que 

serão publicados no Diário Oficial, enviadas diretamente ao e-mail do cliente, de acordo com 

um perfil determinado e relacionado aos negócios do interessado. 

Loja física e virtual da Imprensa Oficial que possui em seu 

catálogo lançamentos e livros dos mais variados temas, 

editados e coeditados pela empresa. 

A Imprensa Oficial oferece ao poder público municipal, 

estadual e federal e instituições de interesse público, como 

fundações e organizações não-governamentais (ONGs) a 

possibilidade de aquisição de serviços gráficos como livros, revistas, folder, cartazes, etc.  

É um documento eletrônico, emitido pela Autoridade 

Certificadora, que identifica uma pessoa, uma empresa, um 

site ou um servidor. Funciona como uma carteira de 

identidade virtual, permitindo que qualquer operação realizada via internet seja 

completamente segura, podendo ser emitido em um cartão inteligente, um token ou ainda em 

um computador. Por meio dele, é possível a realização de transações eletrônicas de qualquer 

lugar do mundo com segurança, agilidade e validade jurídica no Brasil. 

Tipos de certificados emitidos e comercializados pela Imprensa Oficial: 
 

e-CPF: É o certificado digital para a pessoa física, permitindo a realização das operações pela internet 
com validade jurídica; 

e-CNPJ: Certificado digital para a empresa, versão eletrônica do CNPJ. Garante a autenticidade e a 
integridade nas operações eletrônicas de pessoas jurídicas; 

e-SAT: Certificados Digitais para os equipamentos de cupom fiscal eletrônico do Sistema Autenticador 
e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo 
(SEFAZ/SP) 

io | boletim DO.informa 

io | e-negóciosinforma 

io | livraria 

io | serviços gráficos 

io | certificado digital 
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Serviços atrelados à segurança digital comercializados para entidades governamentais ou de 
interesse público: 
 

io | assina.sp 

O Portal de Assinaturas Imprensa Oficial é uma plataforma de serviços 

que permite a assinatura de documentos eletrônicos, via web. A 

assinatura eletrônica substitui a assinatura manuscrita e tem a mesma 

validade jurídica, pois utiliza os Certificados Digitais Imprensa Oficial 

(ICP-Brasil). É possível assinar desde documentos pessoais, como 

diplomas, contratos de aluguel, até documentos de sua empresa, como 

procurações, atas de reuniões, etc. 

io | carimbo de tempo 

O carimbo do tempo atesta a data e a hora legal brasileira em que um 

documento eletrônico foi assinado digitalmente ou uma transação 

eletrônica foi realizada. Emitido por uma Autoridade de Carimbo do 

Tempo (ACT), credenciada pela ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira), tem validade jurídica incontestável, garante a 

veracidade das informações e a temporalidade das assinaturas, 

comprovando exatamente quando foram realizadas. 

io | atributo 

O certificado de atributo tem a função de qualificação, estando a sua 

validade diretamente relacionada a esta qualificação (pessoa, empresa, 

produto, etc.). Os certificados de atributos são concedidos por uma 

instituição ou uma emissora do atributo. A Autoridade Certificadora 

Imprensa Oficial está apta a habilitar as Entidades Emissoras de 

Atributos (EEA). Com este certificado é possível, por exemplo, delegar 

funções, controlar perfis de acessos e identificar status profissional 

dentro de uma empresa. Um órgão de classe pode atestar, ainda, que 

determinado profissional pertence ao seu quadro de associados. São 

inúmeras as possibilidades de utilização. 
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Produtos de tecnologia oferecidos em consultoria e projetos: 
 

Gestão Eletrônica de 
Documentos 

Consultoria para o desenvolvimento de projetos com as melhores 

práticas no arquivamento digital de documentos, por meio de soluções 

de desmaterialização de documentos com digitalização e 

armazenamento, incluindo a assinatura digital com certificação digital. 

Serviços de 
Hospedagem 

Locação de espaço em servidor para armazenamento de sites, páginas 

e todo seu conteúdo. Com a utilização de certificado digital. 

 
 

Trata-se do serviço de publicação de matérias relacionadas 

ao dever legal de divulgação de informações por empresas 

particulares ou públicas dentro do estado de São Paulo e 

que devam ser divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

O Diário Oficial tem a responsabilidade de tornar público os atos relevantes e de interesse 

público, levando ao conhecimento de todos:  

✓ Os atos da administração, para que o cidadão, investido de seu direito de cidadania, 

possa avaliar o trabalho do administrador público;  

✓ Publicações determinadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu 

normas para licitações e contratos da Administração;  

✓ Publicações de matérias que a lei determina que sejam divulgadas no caderno 

Empresarial do Diário Oficial. 

  

  

io | publicações 

 



 

 
 

 

       P á g i n a  18 | 64 

 

| MISSÃO, VISÃO E VALORES DA IMPRENSA OFICIAL 

 

As ações e os negócios empreendidos pela Imprensa Oficial são norteados por princípios e 
valores contidos em nosso Programa de Integridade e no Código de Conduta e Integridade. 
Esses são documentos orientadores das condutas e princípios éticos que permeiam as 
atividades da Imprensa Oficial rumo ao cumprimento de sua missão. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSÃO 

Garantir à 

sociedade acesso 

democrático às 

informações de 

interesse público – 

setor público e 

privado – e dar 

publicidade aos 

atos dos três 

poderes, dando 

transparência à 

administração 

pública e 

assegurando a 

perenidade e 

autenticidade dos 

dados publicados. 

Viabilizar ações 

estratégicas do 

Estado e iniciativas 

culturais. 

VISÃO 

Atuar como agente 

de transformação 

social, 

universalizando a 

informação, o seu 

entendimento, e 

facilitando o 

diálogo entre o 

Estado e a 

sociedade. Ser 

referência em 

gestão pública, 

reconhecida 

internacionalmente 

por sua excelência 

e inovação. 

VALORES 

Atuar num 

ambiente 

harmônico com 

ética, 

transparência, 

empreendedorismo, 

austeridade na 

gestão e 

credibilidade, 

direcionando suas 

ações para o 

desenvolvimento da 

sociedade. 
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| RECURSOS PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES 

 

A Imprensa Oficial utiliza recursos próprios gerados com a venda de seus produtos e serviços, 
sem a necessidade de aporte financeiro público, distribuindo dividendos de acordo com a 
legislação em vigor.  

 

 

Origens das Receitas 

Produtos do Jornal 

Publicações 

Diário Oficial Executivo 

Diário Oficial Empresarial 

Diário Oficial Cidade de São Paulo 

Justiça do Trabalho 

Reprografia 

Cópias de páginas do Diário Oficial e documentos diversos 

Assinatura de serviços de buscas eletrônicas 

Serviços e Produtos Web 

    

Produtos Gráficos 
Serviços Gráficos: impressos de livros, cartilhas, folders, 
folhetos, formulários, etc. 

  

Editora Livros em Selo Próprio e Coedições 

  

Produtos de 
Tecnologia 

Certificação Digital 

Gestão Eletrônica de Documentos 

Soluções de Hospedagem e Consultoria 
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| REMUNERAÇÃO E QUALIDADE 

 

O Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR foi regulamentado no âmbito das 

empresas controladas pelo Estado em São Paulo por meio do Decreto Estadual nº 59.598 de 

16/10/2013. Além de ser um direito constitucionalmente previsto, a participação nos lucros e 

resultados em empresas controladas pelo Estado, assegura a aplicação de indicadores e de 

metas como efetivo instrumento de incentivo à produtividade e eficiência dos empregados e 

melhoria dos níveis de qualidade do serviço prestado ao cidadão. 

Na Imprensa Oficial, o Programa é estabelecido anualmente entre a Diretoria da Imprensa 

Oficial e a Comissão da Qualidade da empresa, formada por empregados eleitos e indicados 

de forma paritária, e devidamente aprovado pelo Conselho de Administração. 

A Diretoria, Gestores das áreas e a Comissão da Qualidade fazem o acompanhamento 

mensal do andamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados para monitorar 

os trabalhos e divulgá-los a todos os empregados da empresa. 

O estabelecimento das metas e seus indicadores seguem as diretrizes do Decreto Estadual, 

e, parte delas também está diretamente atrelada às políticas públicas da empresa e afeta a 

remuneração variável anual recebida por empregados da empresa. 

O resultado apurado do alcance das metas estabelecidas para 2020 foi de 77,31%. 

Quanto aos membros da diretoria colegiada, é previsto o pagamento de prêmio eventual anual 

limitado a 6 vezes a remuneração mensal ou a 10% do montante do total distribuído a título 

de dividendos ou juros sobre o capital próprio pago pela empresa, não fazendo jus dessa 

forma à Participação nos Lucros e Resultados, seguindo as diretrizes emitidas pelo Conselho 

de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. 
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RISCOS E OPORTUNIDADES 

 

Em abril de 2019 foi sancionada a Lei Federal 13.818/19, que alterou a Lei das Sociedades 

Anônimas extinguindo a obrigatoriedade da publicação de atos societários no Diário Oficial, 

estabelecendo em uma das hipóteses que a partir de janeiro de 2022, as empresas privadas 

deverão realizar suas publicações obrigatórias em jornal de grande circulação, editado na 

localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação 

simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, com 

certificação digital emitido por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

Ainda esse ano, no mês de junho, a Lei Estadual nº 17.056/19, autorizou a incorporação da 

Imprensa Oficial pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 

PRODESP assegurando, contudo, a continuidade dos serviços prestados pela Imprensa 

Oficial, considerados necessários e relevantes pelo Governo Estadual.  

Sendo assim, os maiores riscos identificados e gerenciados no exercício de 2020, estavam 

associados à possíveis soluções de continuidade dos produtos e serviços oferecidos pela 

empresa em virtude de falhas na integração de processos e sistemas durante a incorporação, 

ao comprometimento do clima organizacional devido às mudanças e a perdas de receita 

decorrente da Lei Federal nº 13.818/2019.   

Como mitigação a esse risco, a Secretaria de Governo, publicou a Resolução SG-32, 

instituindo um Grupo de Trabalho para avaliar e propor os termos e condições da 

incorporação. O plano de trabalho desenvolvido por este grupo, após aprovado, pautou as 

atividades realizadas pelas empresas envolvidas para que a incorporação seja realizada de 

forma adequada, trazendo os benefícios esperados pelo Governo e sem prejuízo de qualidade 

no atendimento ao cidadão impactado por essa mudança.  

As atividades de mitigação a esses riscos fazem parte do Plano de Ação da Incorporação que 

foi desenvolvido de forma conjunta entre as empresas e é acompanhado semanalmente pela 

Imprensa Oficial e PRODESP para que a transição e finalização da incorporação ocorra de 

forma efetiva e eficaz sem prejuízos às duas empresas e à sociedade. 
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ESTRATÉGIA 

  

❖ Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 

A área de Planejamento Estratégico e Projetos (PEP) apoiou a Diretoria Executiva na revisão 

da Estratégia de Longo Prazo e na elaboração do Plano de Negócios 2021, considerando as 

extensas mudanças decorrentes e inerentes ao processo de incorporação em curso e em 

harmonia com o Plano de Ações desenvolvido pelo Grupo de Trabalho composto por 

membros da Secretaria de Governo, PRODESP e Imprensa Oficial, instituído pela Resolução 

SG-32, de 12/07/2019. 

Os projetos e ações descritos no documento de Estratégia de Longo Prazo e Plano de 

Negócios 2021 estão relacionados à execução de projetos e ações que permitam que seus 

negócios continuem sendo desenvolvidos mantendo-se o padrão de excelência, enquanto 

estiver operando seus negócios, e, ao mesmo tempo em que a instituição se prepara para ser 

incorporada pela PRODESP. 

Nesse sentido serão realizadas ações e projetos baseados em dois pilares:  

1. Continuidade dos negócios: iniciativas que visam garantir a continuidade dos negócios da 

empresa, oferecendo produtos e serviços com qualidade e de relevante interesse público, 

sem que os clientes sejam impactados pelo processo de incorporação em andamento;  

2. Processo de incorporação: iniciativas voltadas ao processo de incorporação da Imprensa 

Oficial pela PRODESP. 

Assim, as ações foram e estarão voltadas para a recepção dos negócios da Imprensa Oficial 

pela PRODESP e, ao mesmo tempo, com a organização interna necessária que viabilize uma 

transição tranquila e efetiva, especialmente com a mitigação dos riscos que possam afetar 

esses processos negativamente. 
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DESEMPENHO EM 2020 

| IMPRENSA OFICIAL EM NÚMEROS: 

❖ Receita Líquida de R$ 284,0 milhões 

❖ R$ 244,2 milhões com despesas apropriadas, o que representa um acréscimo de 5,6% 

em relação aos R$ 231,2 milhões realizados em 2019 

❖ Investimento de R$ 37,1 milhões em infraestrutura e tecnologia da informação. 

 

❖ Desembolso de R$ 32,8 milhões de repasse à Fazenda do Estado, sendo: 

❖ Repasses a título de juros sobre o capital próprio: R$ 6,9 milhões, e 

❖ Dividendos adicionais referente ao Exercício de 2019: R$ 25,9 milhões. 

 

❖ Redução de 59,65% no consumo de água entre 2015 e 2020, em relação ao consumo 

de 2014, ano da crise hídrica no Estado de São Paulo; 

❖ 167 títulos produzidos, perfazendo 5.779 títulos de livros nos últimos dez anos. 

❖ 21 milhões de livros didáticos do Projeto SEDUC – Secretaria Estadual da Educação 

2020, produzidos e distribuídos em 42 mil entregas para cerca de 4,4 mil 

estabelecimentos. Foram produzidas aproximadamente 5 mil toneladas de materiais. 

❖  5.464 livros vendidos. 

❖ 26 milhões de visitas ao site da Imprensa Oficial. 

❖ Média de 277.516 pesquisas diárias no site do Diário Oficial. 

❖ 622.442 páginas foram certificadas digitalmente no Diário Oficial On Line. 

❖ Disponibilização do Banco de Dados da Jucesp e desenvolvimento da aplicação de 

consultas e serviços online, que resultou em mais de 40,7 milhões de pesquisas e 9,7 

milhões de emissões de Fichas Cadastrais. 
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❖ No Projeto de Digitalização foram digitalizadas 33,8 milhões de páginas de 

documentos, com destaque para a digitalização do acervo da JUCESP, com 25,4 

milhões de documentos digitalizados 

❖ Emissão de 78 certificados de atributo para atestar a validade do Selo de 

Acessibilidade Digital, implementado pela Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência.   

❖ A Autoridade Certificadora Imprensa Oficial emitiu, neste exercício, 51.529 certificados 

digitais (e-CPF e e-CNPJ), provenientes das ARs Vinculadas e de suas ARs Próprias. 

❖ Mais de 132 mil certificados digitais para equipamentos Emissores de Cupons Fiscais 

(ECF-e) do Projeto AC/SEFAZ – SAT (Serviços de autorização e transmissão do 

cupom fiscal eletrônico).  

❖ Fornecimento da solução de assinatura de documentos eletrônicos pela plataforma de 

assinatura digital Assina.sp. Neste exercício foram emitidos/produzidos 3.626 

diplomas digitais e impressos do Centro Paula Souza; 8.700 documentos para a 

Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, entre diplomas, certificados 

de cursos e documentos diversos, 1.837 documentos para a Unesp – Universidade 

Estadual Paulista, 811 documentos para USP – Universidade de São Paulo, 36 

documentos para o DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A; 15 documentos para 

a CDHU -Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.  

❖ Investimentos em capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento dos empregados foram 

de R$ 4 mil, equivalente a 456 horas de treinamentos. 

❖ Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC registrou 68.505 chamados, e os chamados 

são registrados em sua totalidade, permitindo um acompanhamento eficaz de todas 

as demandas dos nossos clientes.  

❖ R$ 639 mil para o Programa de Doação de Aparas e Materiais Inservíveis, acumulando 

pouco mais de 1.226 toneladas de aparas processadas neste ano. 
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| PARQUE GRÁFICO 

COMPOSIÇÃO DO PARQUE GRÁFICO DA IMPRENSA OFICIAL 

2020 

Máquinas e Equipamentos 

Tipos de Tiragens Impressão Acabamento 

Demandas  
Maiores 

7 impressoras offset 
❖ 1 linha de encadernação para 

lombada quadrada com cola 
PUR 

❖ 5 planas e  
❖ 1 linha de encadernação 

grampo cavalete 

❖ 2 rotativas 
❖ 1 linha de alceamento e 

costura acoplada 
 

Tiragens Menores 

com Prazos Urgentes 

3 impressoras digitais:  Linha de acabamento digital com: 

❖ 2 de impressão colorida ❖ 1 encadernadora de livros 

❖ 1 de impressão de cor 
preta 

❖ 1 máquina de wire-o 

  ❖ 1 intercaladora de folhas 

  ❖ 1 grampeadeira 

  ❖ 1 seladora 

  ❖ 1 máquina de costura de livro 

  ❖ 3 máquinas de empacotamento 

Durante o ano houve o acompanhamento do controle de perdas de chapas e papéis, a 

adequação dos formatos existentes por formatos apropriados para a redução de custos, além 

dos controles das metas de redução de ajustes de máquinas de impressão e acabamento.  

É utilizado um sistema único de produção – ECALC, desde o orçamento até o final da linha 

de produção, permitindo uma maior segurança nos trabalhos desde a entrega do arquivo até 

o final do processo produtivo.  

Há o acompanhamento diário dos apontamentos e andamento dos trabalhos, pelas etapas do 

processo produtivo em tempo real, onde podemos verificar o andamento e/ou atrasos durante 

o processo a qualquer momento, além de comparação de custos reais do produto com o 

orçamento. 
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| PRODUTOS EDITORIAIS E INSTITUCIONAIS 

Em 2020 a Editora da Imprensa Oficial produziu e imprimiu quatro edições e nove coedições, 

totalizando treze títulos.  

Entre as edições, destaque para as obras:  

Clarice Lispector com a ponta dos dedos: a trama 

do tempo: de autoria de Vilma Arêas, prefácio de 

Samuel Titan Junior, com ilustrações, imagens, 

manuscritos, datiloscritos de Clarice Lispector, assim 

como excertos de cartas.  

 

 

 

 

História social do Brasil 

moderno: de autoria dos 

professores Herbert S. Klein e 

Francisco Vidal Luna, com 

ilustrações fotográficas e farta 

documentação estatística.  

 

Conversa de dois Josés, de 

José Carlos S.B. Meihy: 

entrevista inédita com José 

Mindlin com fatos novos e 

ilustrações do acervo da família 

Mindlin.  
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Entre as coedições, destacamos as obras:  

Alimentando o mundo, o surgimento da moderna 

economia agrícola no Brasil: publicada em coedição 

com a FGV Editora, a obra investiga em profundidade 

as causas dessa “revolução” agrícola, os autores 

Herbert S. Klein e Francisco Vidal Luna, retratam as 

questões relacionadas com a importância do Brasil no 

cenário atual do agronegócio e a evolução dessa 

atividade essencial em nossa economia.  

 

Coleção APL-Perfis biográficos, em conjunto com a 

Academia Paulista de Letras, que é constituída de textos 

de acadêmicos sobre outros que os sucederam em sua 

própria cadeira ou não. Resgatando personalidades da 

vida cultural paulista, com seu viés histórico, artístico, 

musical e literário. Iniciando com a publicação das 

obras: Muitas vidas em uma só: José Bonifácio de 

Andrada e Silva, de José Renato Nalini, Monteiro Lobato: pintor de palavras, de Gabriel 

Chalita, Alexandre de Gusmão: estadista e literato, de Synésio Sampaio Goes Filho, 

Vicente de Carvalho: poeta, abolicionista, pescador, de Ignácio de Loyola Brandão, 

Rubens Teixeira Scavone: o homem que viu, de Márcio Scavone. 

 
 

Além de outros títulos impressos em coedição com 

outras instituições, Editora Unesp, Secretaria 

Municipal de Cultura – Casa da Imagem, entre outras 

e para atender o mercado editorial e leitores, foi 

reimpressa em conjunto com a Editora da Unicamp, a 

obra: Cadernos de Desenho de Tarsila do Amaral, 

organizada por Lygia Eluf e que se encontrava 

esgotada.  

 

São alguns dos títulos produzidos em 2019 que 

consolidam a excelência editorial das publicações da 

Imprensa Oficial. 
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| PRODUTOS DE TECNOLOGIA – CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

A área de Produtos de Tecnologia atua em quatro vertentes:  

✓ Atendimentos, projetos e consultoria em certificação digital para órgãos públicos;  

✓ Assinatura digital de documentos - Portal de Assinatura Digital - assina.sp;  

✓ Comercialização de certificados digitais para o público em geral, por meio de sua rede 

de Autoridades de Registro (próprias e vinculadas) e,  

✓ Projetos e soluções de hospedagem com certificação digital para órgãos públicos. 

 

❖ Atendimentos, projetos e consultoria em certificação digital para órgãos públicos  

AC SEFAZ – SAT (Serviços de Autorização e Transmissão do Cupom Fiscal Eletrônico): 

A Autoridade Certificadora Imprensa Oficial é responsável pelo desenvolvimento, implantação 

e administração da Autoridade Certificadora AC SEFAZ-SAT, que emite os certificados digitais 

para as máquinas de cupom fiscal eletrônico do SAT-CF-e (Sistema Autenticador e 

Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos), da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP). 

De 2012 (data do início do projeto) até 31/12/2020 foram emitidos 741.359 certificados digitais.  

A iniciativa é inédita e demandou planejamento e ações conjuntas entre a Imprensa Oficial e 

a Secretaria da Fazenda. O projeto consistiu na substituição dos equipamentos emissores de 

cupons fiscais (ECF-e) utilizados nos 600 mil estabelecimentos comerciais do Estado. Cada 

equipamento utiliza um certificado digital, garantindo a segurança das informações na 

emissão do cupom fiscal. Desde 2012 já foram emitidos mais de 12 bilhões de cupons fiscais 

assinados por certificados digitais emitidos pela AC SEFAZ-SAT.  

 

Selo de Acessibilidade Digital: SMPED - 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência Emissão de certificados de 

atributo para atestar a validade do Selo de 

Acessibilidade Digital, implementado pela 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência. O Selo foi criado para estimular a 

iniciativa pública e privada a promover a 

igualdade de oportunidades para pessoas 

com deficiências no acesso a informações e serviços, certificando sites e portais que cumpram 

os critérios nacionais e internacionais de acessibilidade. A AC Imprensa Oficial credenciou a 

Secretaria como uma Entidade Emissora de Atributo (EEA), entidade que confere o atributo 

(ou a qualificação) para a empresa que atingiu os padrões e emitiu, em 2020, 78 certificados 

de atributos atrelados aos Selos de Acessibilidade.   
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Prodesp: Contrato para a emissão de 456 certificados para Servidores (SSL), sendo 150 já 

emitidos. Os certificados para servidores são as ferramentas ideais para garantir o mais alto 

padrão de credibilidade na Internet. A Imprensa Oficial certifica os servidores, permitindo ao 

usuário final conferir a autenticidade do site em que navega e comunicar-se, através de um 

canal seguro e protegido (baseado em SSL), utilizando a mais moderna tecnologia de 

criptografia.   

Superintendência da Polícia Técnico-Científica: Contratos para emissão de 450 

certificados digitais. 

Ministério Público de São Paulo: Contratos para emissões de 2.702 certificados digitais e 

78 certificados de servidor SSL.  

Sefaz/SP: Contrato firmado para emissão 15.290 certificados pessoa física e jurídica 

(fazendários).  

Defensoria Pública: Contratos para emissões de 212 certificados digitais. 

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos): Contratos para emissões de 266 

certificados digitais. 

CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo): Aquisição de 250 certificados digitais para fins de assinaturas de contratos com 

mutuários da casa própria. 

Centro Paula Souza: Contratos para emissão de 420 certificados digitais. 

Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp): Contratos para emissão de 450 

certificados digitais. 

Fundação Zerbini: Contrato firmado para emissão de 800 certificados pessoa física, contrato 

destinado a atender aos médicos do Incor/SP, no processo de Prontuário Eletrônico.   

EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia): Contrato firmado para emissão de 
100 certificados pessoa física. 

SAP (Secretaria de Administração Penitenciária): Contrato firmado para a emissão de 
1.013 certificados digitais, bem como suporte e atualização de um SDK (Kit de 
Desenvolvimento de Software). 
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❖ Assinatura digital de documentos - Portal de Assinatura digital assina.sp 

O assina.sp é uma plataforma que permite a assinatura de documentos eletrônicos com 

validade jurídica de forma simples, segura, sustentável e de qualquer parte do mundo. Com 

crescimento expressivo em 2020, foram desenvolvidos projetos nos seguintes segmentos: 

✓ EDUCAÇÃO: Fornecimento da solução de assinatura de documentos eletrônicos – 

assina.sp, conferindo assim a geração do Diploma Digital. É o Diploma na “palma da 

mão”, com validade legal, através do uso de celulares ou demais ferramentas móveis. 

Além disso, são impressos Diplomas físicos na gráfica da Imprensa Oficial. 

 

Centro Paula Souza: O projeto prevê a produção de cerca de 

50 mil diplomas/ano das Fatec’s – Faculdades de Tecnologia do 

Estado de São Paulo em formato PDF para serem assinados 

eletronicamente, individualmente ou em lote, pelos respectivos 

diretores de cada unidade. Em 2020 foram 

produzidos/assinados 3.626 diplomas digitais e impressos. 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP: O projeto prevê a produção de 

cerca de 60 mil diplomas/ano a serem assinados eletronicamente, individualmente ou em lote, 

pelos respectivos diretores da Universidade. Em 2020 foram assinados 8.700 documentos 

digitais com validade jurídica, entre diplomas, certificados de cursos e documentos diversos 

(como Planos de Atividades de Estágio). 

Universidade Estadual Paulista - UNESP: Em 2020 foram assinados 1.837 documentos, 

sendo diplomas, certificados de cursos e documentos diversos.  

Universidade de São Paulo - USP: Fornecimento da solução de assinatura de documentos 

eletrônicos – assina.sp – integrado a sistemas internos para a emissão de diplomas. Em fase 

de implantação. 

FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação): Fornecimento da solução de 

assinatura de documentos eletrônicos – assina.sp – integrado a sistemas internos para a 

emissão de diplomas. Em fase de implantação. 
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✓ PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS 

Prefeituras de Louveira, Barueri e Itupeva: Uso da plataforma assina.sp para assinatura de 

documentos diversos. 

Câmaras Municipais de São José dos Campos e Tatuí: Uso da plataforma assina.sp para 

assinatura de documentos diversos. 

 

✓ ÓRGÃOS DE GOVERNO 

Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A): Sistema integrado com assina.sp para a emissão 

dos Atestados de Capacidade Técnica (ACT). Além da segurança, confiabilidade e agilidade 

no atendimento ao cidadão, os Atestados eliminaram deslocamentos e a circulação física de 

documentos, bem como possibilitaram a redução de custos em todo o processo. 

EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A): Uso da plataforma assina.sp para 

assinatura de documentos diversos. 

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos): Uso da plataforma assina.sp para 

assinatura de documentos diversos. 

 

❖ Comercialização de certificados digitais para o público em geral, por meio de sua 

rede de Autoridades de Registro (próprias e vinculadas) 

 

✓ Pontos de comercialização ARs próprias: 

AR Mooca; AR XV de Novembro; AR 

Poupatempo Lapa e AR JUCESP.   

✓ Pontos de comercialização AR’s 

vinculadas:  

São mais de 40 locais de atendimento 

espalhados pelo país, por meio das suas AR’s 

vinculadas: Companhia Editora de 

Pernambuco – CEPE; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP; Imprensa 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ; Instituto Euvaldo Lodi Mato Grosso - IEL/MT; 

Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA; Serviços Gráficos de Sergipe – SEGRASE e 

IOAM – Imprensa Oficial do Estado do Amazonas. 
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Credenciamento da Autoridade de Registro Imprensa Oficial do Estado do 

Amazonas: Em 31/07/2020, a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas foi credenciada 

como Autoridade de Registro (AR) da Autoridade Certificadora Imprensa Oficial. As 

Autoridades de Registros (ARs), vinculadas às Autoridades Certificadoras, são 

responsáveis pelo atendimento direto ao cidadão. A AR Amazonas encontra-se em fase 

de assinatura de contrato de Distribuição de Serviços de Certificação Digital, para início 

das operações com fornecimento de certificados aos órgãos públicos do Estado do 

Amazonas e demais clientes.  

Atendimento por videoconferência: Atendendo às diretrizes do Governo do Estado de 

São Paulo; em cumprimento ao Decreto Municipal nº 59.285, de 18/03/2020, e à Medida 

Provisória 951, a AC Imprensa Oficial implantou o atendimento por videoconferência para 

a emissão de certificados digitais em caráter emergencial durante o período crítico da 

pandemia do Coronavírus. A certificação digital é serviço essencial para o andamento das 

atividades do serviço público e para o cumprimento da prestação de serviço ao cidadão.  

Esta foi uma solução de sucesso, a qual deve permanecer, devido aos inúmeros 

benefícios ao cidadão. A IMESP está se adequando para continuar no modelo de 

atendimento por videoconferência, com o objetivo de melhorar, cada vez mais, os padrões 

de atendimento já prestados ao cidadão. 

✓ Certificados emitidos em 2020 (varejo, projetos e atributos): 

Certificados digitais: 184.257 certificados emitidos, sendo: 132.728 pela Autoridade 

Certificadora AC-SAT (projeto AC SEFAZ-SAT) e 51.529 pela cadeia ICP-Brasil. 

 

Percentual de emissões: 

 

50,27%

49,73%

Total de certificados da cadeia ICP-Brasil 
emitidos em 2020

67.834

AR's Próprias e Renovações Online AR's Vinculadas
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❖ Projetos e soluções de hospedagem com certificação digital para órgãos públicos  

São Paulo Previdência (SPPREV): Solução de hospedagem: site institucional e sistema 

SIGEPREV (Sistema de Gestão de Benefícios Previdenciários); 

Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP): Hospedagem do Portal JUCESP 

Online; 

Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Hospedagem do site da 

Secretaria; 

Prefeitura de São Paulo: Hospedagem do site da Prefeitura; 

Subsecretaria de Comunicação: Hospedagem do Portal do Governo do Estado, Portal 

Cidadão.SP e outros sites da Secretaria.  

 

❖ Infraestrutura 
 
Em 2020, a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial assumiu integralmente as atividades de 
operação de sua infraestrutura de chaves públicas e credenciou, em 31/07/2020, a Prodesp 
como Prestador de Serviço de Suporte (PSS).   
 

❖ Auditorias - Autoridade Certificadora Imprensa Oficial e Autoridades de Registro 

próprias e vinculadas   

De acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), autarquia federal que 

regulamenta esse segmento de mercado, é necessária a realização de auditoria operacional 

anual nas Autoridades Certificadoras (AC’s) e nas Autoridades de Registro (AR’s). As 

auditorias nas AR’s, resultaram, inclusive, na manutenção do Selo de Qualidade ISO 

9001:2015, que tem como escopo a emissão de certificados digitais e projetos de certificação 

digital.   
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❖ Treinamentos  

Treinamento para formação de novos agentes: Foram realizados 4 treinamentos para a 

capacitação de 40 funcionários de ARS, sendo 1 (um) realizado em formato presencial (antes 

do início da pandemia) e os demais em formato on-line.  

Reunião com gestores de AR’s: No primeiro semestre do ano foram realizadas reuniões 

virtuais com os gestores das AR’s sobre os procedimentos de emissão de certificados digitais 

via videoconferência, conforme MP 951. 

 

| PRODUTOS JORNALÍSTICOS E INFORMAÇÃO 

 

❖ Diário Oficial  

O trabalho durante o ano de 2020 foi realizado pelos empregados de forma presencial e parte 
em regime de Home Office. 

 

❖ Suplementos 

Foram publicados por meio de cadernos suplementares arquivos que totalizaram 16.768 

páginas, e na vigência do Decreto no. 64.881 de 22 de março de 2020, no contexto da 

Pandemia do Covid-19, foram 64 edições suplementares para os Cadernos Diário Oficial da 

Cidade, Executivo I e Caderno Legislativo. 

 

| PRODUTOS GRÁFICOS E DE INFORMAÇÃO 

❖ Vendas de Serviços Gráficos 

No ano de 2020 a Imprensa Oficial manteve a produção dos materiais gráficos da Secretaria 

Estadual da Educação, onde compartilhamos a referência dos nossos serviços com todos os 

alunos e professores da rede pública estadual de ensino, que receberam seus cadernos de 

atividade didáticas com o alto padrão de qualidade e antes do início do período letivo em todas 

as escolas.  

Todo o potencial da gráfica da Imprensa Oficial foi usado para produção no ano letivo de 2020, 

com a entrega de mais de 20 milhões de livros.  

Continuamente, ajustamos nossos processos para manter a produção de serviços gráficos 

aos demais clientes. 
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❖ Diário Oficial 

O Diário Oficial, continua sendo produzido e 

disponibilizado gratuitamente, como ferramenta 

de transparência, publicidade, perenidade dos 

atos públicos governamentais e de informações 

de entes privados de interesses da sociedade.  

Foram mantidos os debates sobre os impactos 

das novas tecnologias em seus produtos, de 

modo que os produtos e serviços possam ser 

repensados e adaptados ao mercado. 

Em 2020 o faturamento do Diário Oficial seguiu a 

tendência de manutenção nos valores, permanecendo a Política de Negócios da Imprensa 

Oficial determinada a não aplicar nenhum reajuste em seus preços de publicação. 

Projeta-se um faturamento similar para o ano de 2021, ficando mantidos os estudos de 

remodelagem do Diário Oficial, tendo em vista o início da vigência da Lei Federal n° 

13.818/2019 que desobrigou a publicação de atos societários antes exigidos pela Lei das 

Sociedades Anônimas a partir de 2022. Essas publicações antes obrigatórias, são 

consideradas a principal fonte de receitas da empresa, e que, portanto, exigirá uma 

adequação no modelo de negócio da Imprensa Oficial. 

 

❖ Projeto SEDUC 2020 – Secretaria de Estado da Educação 

O objetivo do Projeto é a prestação de serviços gráficos e editoriais de livros didáticos, 

incluindo o planejamento e a gestão de todas as fases: editoração, impressão, acabamento, 

expedição, armazenamento, mixagem, embalagem, agendamento das entregas e logística de 

distribuição/entrega dos materiais didáticos de apoio ao Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo. O projeto também contempla o Serviço 

de Atendimento às Escolas – SAE (Serviço 

0800) e Pesquisa de Satisfação.  

Para o ano letivo de 2020, foram impressos e 

distribuídos aproximadamente 21 milhões de 

livros didáticos para professores e alunos das 

escolas do Estado de São Paulo atendidas pela Secretaria de Estado da Educação. 
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O material didático-pedagógico é produzido e distribuído de acordo com as especificações 

definidas pela Secretaria da Educação pertencentes aos seguintes programas: 

✓ Ler e Escrever  

✓ EMAI (Educação Matemática 

nos Anos Iniciais) 

✓ Ler e Escrever - Ampliado 

✓ Ensino Médio 

✓ Programa Ensino Integral 

✓ Simulado Enem 

✓ Inova 

✓ Centro de Estudos de 

Línguas  

✓ Educação Escolar 

Quilombola 

 

Em um projeto com esta amplitude e 

importância social, o planejamento, 

subsidiado pelas lições aprendidas nos anos anteriores, e o monitoramento minucioso das 

atividades, tornam-se necessárias para o sucesso. 
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| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

❖ Melhorias e Inovações 

Tendo como missão viabilizar ações estratégicas do governo e garantir o acesso 

democrático às informações, a Imprensa Oficial incorporou os avanços tecnológicos e do 

conhecimento considerados imprescindíveis para a melhoria dos seus produtos e 

serviços, que são representados nas seguintes ações:  

 

❖ Data Center e Help Desk 

Viabilização do Trabalho Remoto (Data Center & Help Desk): Com o advento da 

pandemia, fez-se necessária a criação de um plano de ação para proteger o bem-estar 

dos colaboradores da Imprensa Oficial. Áreas que não exigem trabalho presencial 

puderam adotar o trabalho remoto, de forma emergencial, com a configuração de acessos 

remotos através da solução de segurança e VPN.  

Basta o usuário conectar-se através de portal ou client, para acessar sua estação de 

trabalho remotamente, através da internet. Com essa solução, o risco de impacto em 

serviços essenciais foi mitigado e a saúde dos colaboradores pode ser preservada. 

Unificação das Áreas Técnicas da GTI (Data Center, Help Desk & Infraestrutura): 

Com a chegada da Prodesp ao Bloco D, também uma das medidas que simbolizou o 

avanço da incorporação entre os dois órgãos, possibilitou a unificação das áreas técnicas 

da Gerência de Tecnologia da Informação no Subsolo do Bloco B, com projeto 

confeccionado e aprovado entre as gestões da GTI e Infraestrutura Predial. 

Em abril de 2020, todo o cabeamento foi refeito para o andar, juntamente com a compra 

dos móveis aprovadas no primeiro trimestre do ano. A mobília é diferente do padrão atual, 

visando acomodar mais pessoas em um espaço otimizado. Além disso, foram realizados 

remanejamento e organização dos depósitos de equipamentos, bem como retirada de 

equipamentos obsoletos para doação/inservível. 

Como consequência dessas mudanças, a produção do Diário Oficial passou a ocupar o 

segundo andar, juntamente com a área de Certificação Digital, DPDA e Contratos DGN. 

Certificação Digital (Data Center): A equipe do Data Center passou a realizar suporte e 

manutenção do ambiente ICP-Brasil, o coração da Autoridade Certificadora, responsável 

pela emissão, renovação e revogação de Certificados Digitais.  
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Além de assumir a operação do ambiente atual, está 

sendo planejada a migração para um novo ambiente 

construído e planejado internamente, no que culminou 

na aquisição de novos equipamentos e licenças 

(investimentos) para a criação de um ambiente 

redundante e conforme com as regras da ICP-Brasil, 

além de usufruir das versões mais atuais e com suporte 

de tecnologias de mercado.  

Em conjunto com a área de negócio, o Data Center está revisou e atualizou o Plano de 

Continuidade de Negócios, de forma a concluir a auditoria anual exigida pelo ITI. Também 

está prevista a criação de novo ambiente para a emissão de certificados SSL, prevista 

para o primeiro bimestre de 2021. 

A seguir, algumas das ações realizadas desde agosto de 2020: 

✓ Implantação de nova solução de virtualização na AC Principal e Site Backup; 

✓ Execução do Plano de Continuidade de Negócios; 

✓ Aquisição de solução de segurança para utilização a AC Site Backup; 

✓ Aquisição de solução de segurança para utilização na AC Site Principal ; 

✓ Criação de ambiente de replicação de dados para cadastramento PSS Prodesp; 

✓ Nova infraestrutura de servidores e serviços na autoridade certificadora Nível 4; 

✓ Nova infraestrutura de servidores e serviços autoridade certificadora Site backup;  

✓ Criação de ambiente de laboratório/desenvolvimento para novas soluções certificação 

digital no datacenter corporativo; 

✓ Criação de ambiente de laboratório/desenvolvimento para novas soluções certificação 

digital no datacenter sala certificadora Nivel 4. 

 

Ampliação dos Links Intragov (Data Center): 

Com o advento da pandemia, a incorporação e a 

criação da videoconferência para a Certificação 

Digital, houve alavancagem de serviços digitais e a 

ampliação do trabalho remoto, realizada de forma 

emergencial, e por consequência, o consumo de 

banda larga. Diante desse cenário e necessidade, 

foi realizada a ampliação de capacidade dos links:  

✓ MPLS, de 100 Mbps para 622 Mbps (6x a capacidade), devido à chegada da 

PRODESP no bloco D; 
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✓ Autoridade Certificadora, de 100 Mbps para 622 Mbps (6x a capacidade), devido à 

necessidade de serviços de videoconferência para emissão, revogação e renovação 

de certificados digitais; 

✓ Internet e Intranet Corporativa, de 622 Mbps para 2,5 Gbps (4x a capacidade atual), 

para garantir trabalho remoto, serviços do data center como o Diário Oficial, Jucesp 

Online, hospedagem de sites da SECOM, entre outros. 

 

Implantação do VOIP (Data Center): Com a entrega 

dos equipamentos, foi dado o andamento à 

implantação do VOIP (Voice Over IP), que é uma 

forma de realizar ligações através da internet, 

possibilitando diminuição dos custos com telefonia. 

Foi realizada a configuração de VLANs em todos os 

switches departamentais, bem como roteamento e 

regras de segurança (Firewall).  

 

NOC – Central de Monitoramento (Help Desk): Somando-se à solução de 

monitoramento Zabbix, foi desenvolvido um projeto para implantação de um NOC (sala de 

Monitoramento e Operações) e entregue à Gerência de Infraestrutura para viabilização de 

mobiliário e construção predial e à Gerência de TI para a viabilização dos treinamentos, 

equipamentos e softwares necessários.  

O processo de desenvolvimento e implementação de um NOC tem por objetivo criar uma 

infraestrutura com equipamentos e profissionais especializados que realizarão o 

monitoramento e a gestão dos eventos de TI, a fim de melhorar a visibilidade das 

ocorrências e melhorar a proatividade das equipes quando da existência de incidentes. 

Aquisição de Novas TVs para Monitoramento: Complementando os investimentos 

realizados para melhoria do monitoramento, estão sendo adquiridas 6 (seis) novas TVs 

de alta resolução para ampliação da área visível dos sistemas de monitoramento.  

Migração para o Microsoft 365 (Data Center):  

Em conjunto com a PRODESP, estão sendo 

realizadas as migrações de contas de e-mail 

(Exchange) e portal do Office para a nuvem do 

Microsoft Office 365, que representa a versão mais recente de mercado da solução de 

produtos de prateleira para atividades corporativas e administrativas da Microsoft.  

Os colaboradores da IMESP agora possuem acesso ao aplicativos na Nuvem (Word, 

Excel, Power Point), bem como o Microsoft Teams como comunicador padrão, e o One 

Drive como repositório de arquivos. 

 



 

 
 

 

       P á g i n a  40 | 64 

 

Renovação do Parque de Storages (Data Center): Em processo de aquisição de 

equipamentos de storage (armazenamento) para aumento da capacidade e aumento na 

segurança e resiliência dos dados hospedados. O caminho adotado foi a adoção à ata de 

registro de preços proposta pela PRODESP, convergindo para a incorporação entre as 

empresas e adotando uma solução conforme para a comunicação entre os Data Centers 

dos sites Mooca e site Taboão.  

 

Capacitação no São Paulo Sem Papel (Help Desk): 

Respeitando o decreto de governo, está sendo 

implantado o SP Sem Papel na Imprensa Oficial. 

Como forma de replicar conhecimento e capacitação, 

está sendo envolvida toda a equipe do Help Desk para 

entendimento do produto, de forma que possam 

prestar o devido apoio técnico ao usuário no manuseio da solução.  

 

❖ Sistemas e Aplicativos 

Novo Diário Oficial: Em parceria com a PRODESP, consiste na construção de nova 

plataforma digital para publicidade de atos, decretos, leis, entre outros, com o objetivo de 

modernizar a comunicação do Governo do Estado de São Paulo com os cidadãos, órgãos 

e empresas, tendo a tecnologia como papel central no processo de gestão da informação.  

Com a transformação digital de processos manuais (visando redução de custos 

operacionais e perda de informação), o objetivo é a unificação de todos os fluxos em uma 

plataforma única de publicação online, responsiva e modernizada, deixando para trás os 

processos de mídia impressa, criando um novo produto competitivo e com uma nova curva 

de valor. 

Jucesp OnLine: Além da manutenção e suporte prestados à aplicação web, as 

integrações com o novo GED foram melhoradas e evoluíram, bem como novas 

integrações realizadas diretamente com o Via Rápida Empresa (VRE) Digital, o que 

reduziu a disponibilização de consulta a documentos e aberturas de empresas em questão 

de horas. Também está em execução uma renovação completa de toda a parte visual do 

Jucesp Online. 

Integração entre e-Negócios com a Secretaria da Fazenda: Relacionado ao e-

Negócios, consiste no desenvolvimento de integrações com os sistemas da Secretaria da 

Fazenda, através de serviços e conectores, com o objetivo de unificar os processos entre 

os sistemas de publicação e geração de contratos. 

Dessa forma, será aumentado o número de campos inteligentes, maior confiabilidade da 

informação e redução de input manual de dados. O desenvolvimento dessa demanda foi 

concluído e está em fase de homologação. 
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Certificação Digital: Além da manutenção e suporte da aplicação, houve evolução do e-

Commerce com melhorias no agendamento e correções nos meios de pagamento, tanto 

para a IMESP quanto para o CIESP, que agora conta com meio de pagamento próprio, 

integrado à solução de e-Commerce interna.  

Além dessas evoluções, foi desenvolvido o protótipo de fluxos de emissão e renovação de 

certificados através da videoconferência.  

Para a videoconferência, foi criado um backoffice específico para os atendimentos de 

postos virtuais, bem como a criação de plataforma de videoconferência usando soluções 

de código aberto (OpenVidu). 

Incorporação com a PRODESP:  

Estreitamento das equipes técnicas para a 

integração dos produtos e sistemas da IMESP 

com o ERP da PRODESP (Oracle). Serão 

descartadas as bases integradoras e a Central 

de Clientes e Fornecedores em favor de 

integrações via webservice, que ocorrerão de forma instantânea e transparente para as 

aplicações. No atual momento, estão sendo trabalhadas cargas e Provas de Conceito 

(POC) para a integração de aplicações e avaliação dos serviços usando o novo ERP. 

 

Automatizações e Melhorias do Diário 

Oficial (Atual): Além da manutenção do 

PubNet e e-Negócios, foi desenvolvida a 

automação de publicação de matérias, 

que atualmente está em fase de 

homologação pelas equipes de TI e 

Produção do Jornal. A ideia é minimizar 

intervenções manuais.  

Com a automação da disponibilização 

de matérias, o Data Center não mais 

precisará atuar nessa publicação, dando agilidade e transparência no processo. Além 

disso, está sendo desenvolvida a automatização do cálculo de preços e faturamento, que 

também são manuais no processo vigente.  

Projeto de Implantação Senior (ERP RH) para a PRODESP: Realização de prova de 

conceito, envolvendo as equipes técnicas e RHs de ambas as empresas para a avaliação 

do sistema Senior, solução de mercado para processos e gestão de pessoas. O período 

de testes e aceitação foi realizado no primeiro semestre de 2020. Ao final de novembro 

deste ano, foi dado o kick-off para a implantação do produto na PRODESP, visando sua 

conclusão após o término da incorporação, prevista para final de março de 2021.  

Este projeto visa adequar o produto pensando na unificação de ambas as empresas 

(IMESP e PRODESP), com melhorias na folha de pagamento, gestão de ponto, além de 
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todas as melhorias já obtidas na implantação do projeto na IMESP em setembro de 2019. 

Para isso, será necessária a integração entre as equipes técnicas de ambos os órgãos 

para obter o resultado esperado. 

Disponibilização de Plataforma de Dados Abertos de Publicações: O projeto piloto foi 

uma demanda da Prefeitura de São Paulo, que visa a criação de WebService que 

disponibilizará para quem consumir, toda a gama de publicações do Diário Oficial, através 

de serviço. Está é uma solução intermediária, até que seja concluído o desenvolvimento 

do Novo Diário Oficial. 

Integrações com o SP Sem Papel: Visando desburocratizar processos e transformá-los 

digitalmente, o SP Sem Papel é uma ferramenta que vem com o objetivo de diminuir a 

geração de papel e a gestão de processos documentais através de fluxos de trabalho. 

Existe uma necessidade de integrações entre a plataforma e o Diário Oficial. Para o 

momento, foi concluída a integração de convênios através de comunicação via 

webservice. 

 

❖ Digitalização e Arquivo 

Houve renovação contratual de empresa especializada na prestação de serviços de 

processamento eletrônico de documentos para a conversão digital de documentos. O 

contrato prevê o fornecimento de solução de gerenciamento de documentos físicos e de 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) com certificação digital, montagem de 

bureaus para a conversão digital, desenvolvimento e implantação da solução e 

disponibilização das imagens para consulta em sistemas específicos, para atender aos 

nossos clientes, sendo eles:  

SPPREV (São Paulo Previdência): Digitalização dos 

documentos diários e legados de aposentadoria e pensão dos 

funcionários públicos do Estado de São Paulo, civil e militar, que 

tramitam dentro e fora da SPPREV. Cabe destacar que os 

documentos legados, digitalizamos os documentos de 

aposentadoria e pensão da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo em um bureau montado na sede da PM.  

É realizada também gestão e guarda das caixas de documentos de pensão e 

aposentadoria civil e militar, incluindo a CBPM (Caixa Beneficente da Polícia Militar) que 

estão armazenadas no fornecedor contratado para Gerenciamento Físico dos 

Documentos.  

Além da continuidade dos serviços, está prevista a implantação de nova solução de GED 

entre final de 2020 e primeiro trimestre de 2021. 

JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo): Digitalização do acervo diário e 

legado de documentos e armazenagem com gestão física de documentos, sendo eles 

(Documentos registrados, processos administrativos, livros, tradutores e leiloeiros, 
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armazéns gerais, microfilme, microfichas, documentos diversos oriundos da corregedoria, 

patrimônio, recursos humanos, produção pública, oficio e outros). Para 2020, foram 

realizadas grandes evoluções e otimizações nos processos de indexação e digitalização, 

bem como a migração do banco de documentos digitalizados do sistema legado para a 

atual solução de GED. Outro destaque fica  

 

IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual): Digitalização do acervo diário e legado de documentos 

e armazenagem com gestão física de documentos, sendo eles 

(Documentos registrados, processos administrativos, livros, 

tradutores e leiloeiros, armazéns gerais, microfilme, microfichas, 

documentos diversos oriundos da corregedoria, patrimônio, recursos humanos, produção 

pública, oficio e outros).  

 

IIRGD: Consiste na guarda do acervo 

total de fichas de identificação civil do 

IIRGD, bem como a digitalização de 30 

milhões de fichas, para compor com a 

base biométrica já existente. Com 

trabalho previsto para 15 meses, tendo 

sido iniciado em maio de 2020, com 

previsão de conclusão para agosto de 2021. Com a nova base unificada, o objetivo final é 

a criação de novos serviços biométricos para órgãos e cidadãos. Para este projeto, houve 

nova contratação para sua execução.  
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| PROGRAMA DA QUALIDADE 

❖ Indicadores e Metas 

O Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 2020 foi elaborado em 23/01/2020, 

considerando-se as questões internas e externas alinhadas com o propósito da organização 

e o direcionamento estratégico que também afetem a capacidade de alcançar os resultados 

pretendidos do sistema de gestão.  

Em 2020 foram estabelecidas nove 

metas para o Programa de 

Participação nos Lucros e Resultados 

– PLR, separadas conforme determina 

o Decreto 59.598/13 e alinhadas com o 

Planejamento Estratégico da empresa.  

Para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foram definidos 17 indicadores de 

monitoramento acompanhados durante o ano de 2020. 

Neste último ano, os pontos positivos foram o estabelecimento de Normas, Instruções de 

Trabalho e Grupos de Trabalho, com foco na melhoria de processos, assim como a revisão 

do Planejamento Estratégico.  

 

 

Norma NBR ISO 9001 

A migração para a versão 2015 da Norma NBR ISO 9001, realizada em 2017, veio ao encontro 

das adequações estatutárias e organizacionais decorrentes da Lei 13.303/2016 e do Decreto 

nº 62.349/2016, principalmente com relação às práticas de governança corporativa, 

relacionamento com as partes interessadas, gestão de riscos e de controle interno. 

Possuímos o Selo ISO 9001 para o escopo 

Certificação Digital desde 2006. Em janeiro de 

2018, recebemos certificado de migração para a 

versão 2015 da Norma para o escopo Processo 

Gráfico e em fevereiro de 2018 para o escopo da 

Certificação Digital. Atualmente, a certificação 

abrange o escopo da Certificação Digital, tendo em 

vista o contexto da incorporação da empresa pela Prodesp. 
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| COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

A gestão de aquisição de produtos e serviços registrou os seguintes números durante 2020: 

 

MODALIDADE QUANTIDADES 

Pregão Presencial 0 

Pregão Eletrônico 26 

Concorrência 0 

Tomada de Preços 0 

Convite 0 

Compras Diretas 

(ACMS) 
216 

Inexigibilidade 9 

Dispensa (TC) 15 

Parceria 0 

Doação de bens 1 

Cessão de Uso 0 

Permissão de Uso 0 

Leilão 1 

TOTAL 268 
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| GESTÃO DE CLIENTES 

Em 2020 o Serviço de Atendimento ao Cliente registrou 68.505 contatos no sistema e esses 

registros geraram números de protocolo, permitindo um acompanhamento eficaz pelos Níveis 

de Atendimento de acordo com a especificidade de cada demanda.   

Nossas necessidades são embasadas na análise crítica das reclamações e sugestões para 

implantação de ações de melhoria contínua. 

Distribuição dos Chamados por Nível de Atendimento: 

                           

NÍVEIS DE 
ATENDIMENTO 

1º  
SEMESTRE 

2º  
SEMESTRE 

TOTAL  
GERAL 

Nível 1 20.155 26.351 46.506 67,89% 

Nível 2 8.982 8.065 17.047 24,88% 

Nível 3 e 4 3.048 1.904 4.952 07,23% 

TOTAL 32.185 32.349 68.505 100,00% 

 

 

| COMPLIANCE 

 
O Departamento de Compliance da Imprensa Oficial é responsável pelas ações de 

Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da empresa. Suas atribuições e 

competências estão previstas no artigo 34 do Estatuto Social em conformidade com a 

legislação vigente. 

Em 2020 o destaque é dado para o alinhamento das atividades da Imprensa Oficial com o 

Departamento de Compliance da Prodesp. As duas equipes fizeram trabalhos conjuntos para 

que a incorporação para esses departamentos ocorra de maneira tranquila e com bons 

resultados. 

Os temas trabalhados foram relativos à Gestão de Riscos, Controle Interno e suas normas, 

arcabouço regulatório e sua conformidade, bem como os procedimentos do Comitê de Ética, 

comparando e realizando verificações para as adaptações necessárias. 
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❖ Código de Conduta e Integridade  

Desde 2018 a empresa possui um Código de Conduta e 

Integridade, aprovado pelo Conselho de Administração, 

sendo que sua elaboração e ampla divulgação obedecem 

às diretrizes da Deliberação CODEC nº 005 de 27/11/2017 

e do Decreto Estadual nº 62.349/16.  

O Código de Conduta e Integridade da Imprensa Oficial foi 

elaborado com base nos valores e princípios éticos que 

norteiam as atividades da empresa e traz as orientações 

sobre comportamentos esperados dos empregados e 

demais partes interessadas, bem como elenca práticas 

indevidas e não toleradas no ambiente de trabalho, com previsão de punições.  

Durante o ano de 2020 realizamos virtualmente 

a aplicação de um questionário com temas 

éticos do nosso Código de Conduta e 

Integridade, visando verificar a aderência dos empregados sobre os conhecimentos mínimos 

necessários sobre o Código no exercício de suas atividades diárias. 

 Canal de Denúncias  

A empresa possui um Canal de Denúncias, 

devidamente divulgado em todos os seus 

Portais de Negócios, com opções de canais 

para a comunicação de suspeitas de 

fraudes e violações ao Código de Conduta 

e Integridade. As denúncias podem ser 

feitas presencialmente, por telefone, e-mail, 

correspondência, ou ainda, pela plataforma 

eletrônica com preenchimento de 

formulário. A denúncia é cadastrada nessa 

plataforma eletrônica, onde são gerados 

login e senha de acesso para 

acompanhamento do denunciante, que tem 

a sua manifestação mantida sob sigilo. 

Em 2020, recebemos o total de 194 

entradas registradas pelo Canal de Denúncias, sendo 03 consideradas procedentes e 191 

improcedentes por não serem relacionadas às atividades da Imprensa Oficial. As 

manifestações procedentes foram analisadas pelo Comitê de Ética.  
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❖ Controle Interno 

Conforme previsto no Programa de Integridade da Imprensa Oficial, o Controle Interno 

verificou os documentos exigidos para o cumprimento obrigatório do envio das informações 

aos órgãos de Controle Interno e Externos, ficando os mesmos arquivados no Departamento 

de Compliance, possibilitando seu monitoramento e eventuais consultas.  

❖ Gestão de Riscos 

Atualmente, a Imprensa Oficial tem mapeado e 

tratado os riscos operacionais, cujos escopos 

estão relacionados com as Normas de Gestão 

da Qualidade na Certificação para a ISO 

9001:2015 da produção gráfica e das atividades 

de emissão de certificados digitais. 

A metodologia adotada pela Imprensa Oficial 

para a gestão de riscos é balizada pela Norma 

NGQ10 – Gestão de Riscos, onde se encontram 

os formulários padronizados para controle das 

áreas gestoras. As áreas envolvidas 

identificaram os riscos e oportunidades relativas 

às suas rotinas de trabalho e conduziram a 

prevenção de forma monitorada atrelada aos 

processos produtivos, enviando trimestralmente 

suas análises para controle e coordenação do 

Departamento de Compliance. 

Durante o recebimento dessas análises, foram conduzidas com as respectivas áreas, 

orientações acerca da qualidade das informações e da forma de condução dos tratamentos, 

acompanhadas de uma análise crítica acerca das medidas adotadas. A Gestão de Riscos da 

Imprensa Oficial teve origem nos processos certificados pela ISO 9001:2015 e a partir dele, 

diversas normas internas e procedimentos relacionados a esses processos são auditadas 

periodicamente para aferir a efetividade desses controles. 

No que tange aos riscos de integridade e conformidade, a Imprensa Oficial por meio do 

Departamento de Compliance, alinhou com as áreas gestoras o acompanhamento de novas 

legislações e as já existentes para evitar qualquer desvio, prevenindo eventuais impactos 

negativos. 
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❖ Conformidade 

Diariamente, são acompanhadas as atualizações legislativas municipais, estaduais e federais 

a fim de manter a conformidade de processos e procedimentos da empresa, envolvendo, 

quando necessário, áreas afins nas eventuais mudanças que venham a ocorrer. 

Também foram monitorados e executados os tópicos de Governança Corporativa conforme 

determina a Lei Federal nº 13.303/16, como o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, a 

aplicação da Avaliação Anual de Administradores e Membros de Comitês, acompanhamento 

pelo Conselho de Administração da Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo 

Prazo, bem como a revisão das políticas anuais obrigatórias pelo Conselho de Administração. 

Todos os documentos referentes aos requisitos de transparência exigidos pelo artigo 8º da 

Lei de Responsabilidade das Estatais, foram devidamente elaborados e divulgados no Portal 

de Negócios da Imprensa Oficial, www.imprensaoficial.com.br na página de Governança. 
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| COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

Desde 2019 a Imprensa Oficial vem aprimorando seu posicionamento institucional, cujas 

ações foram marcadas por mais exposição dos seus produtos. Com a pandemia do Covid-

19 em 2020, esse tipo de relacionamento foi realizado por meio de ferramentas que 

possibilitam encontros virtuais. 

Dentro dessa postura, foram realizados alguns eventos, parcerias e encontros de 

relacionamento que destacaram a visibilidade da Editora e posicionaram a empresa como 

fomentadora da cultura por meio da literatura.  

 

❖ Comunicação externa 

A comunicação externa trabalha na promoção e divulgação dos principais pilares 

institucionais da Imprensa Oficial para formadores de opinião em geral e para a sociedade, 

trabalhando no planejamento e construção de agenda positiva para a marca, por meio de 

ações de relacionamento com jornalistas e influenciadores digitais. Estas ações visam a 

captação de novos clientes para produtos como a Certificação Digital e a Editora, bem 

como o posicionamento político e institucional.   

Na área, no que se refere à Relacionamento com a Mídia, são elaborados briefings para 

entrevistas e encontros de relacionamento dos porta-vozes, press releases, artigos e 

notas, além do atendimento de solicitações  proativas e reativas de imprensa.  

Também é realizada a gestão das redes sociais da IMESP: planejamento, produção de 

conteúdo (textos e imagens), monitoramento e resposta de comentários e mensagens. 

Relacionamento com a Mídia: Em 2020, a Comunicação atendeu 26 solicitações de 

imprensa, intermediando entrevistas de porta-vozes da Imprensa Oficial e jornalistas, ou 

enviando informações e imagens solicitadas. Foram produzidos 21 materiais de 

divulgação, entre press releases, notas e artigos sobre títulos da editora e produtos de 

tecnologia.  

Como estratégia de divulgação e ação de relacionamento, foram selecionados jornalistas 

e influenciadores digitais de interesse para envio de livros recém-lançados, totalizando 83 

envios durante o ano.  

Considerando veículos online e off-line, foram gerados 126 clippings para a Imprensa 

Oficial.  
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Redes Sociais: Em 

suas páginas oficiais do 

Facebook, Instagram e 

Twitter, a Imprensa 

Oficial publica 

conteúdos institucionais 

e informativos, com 

objetivo de divulgar 

produtos e promoções 

da editora, participação 

em eventos, e produtos 

de tecnologia.  

 

Além das publicações, o trabalho da 

Comunicação nas redes sociais contempla 

o atendimento ao cidadão que envia 

dúvidas, elogios e reclamações por 

comentários e mensagens diretas.  

Em 2020, a Comunicação produziu 213 

posts no feed para Facebook e Instagram, 

além de outros 243 para o Twitter. No 

Facebook, ao longo do ano, foi registrado 

um aumento de 10% na base de seguidores; 

no Twitter, a base permaneceu estável. No 

Instagram, foi registrado o maior aumento 

no número de seguidores: 56%. 

 

❖ Comunicação interna 

A comunicação interna tem como objetivo ser a principal fonte de informação entre a 

diretoria e os funcionários. Este foi um ano bastante desafiador para a área, pois a Imesp 

está em processo de incorporação pela Prodesp, com fases sensíveis como o  PDI 

(Programa de Desligamento Incentivado). Isso tudo em meio a uma pandemia, com a 

maioria dos colaboradores em teletrabalho. 

Portal Corporativo: Importante canal de comunicação interna da empresa, onde são 

publicadas matérias dos mais variados assuntos, bem como as de cunho corporativo e 

comunicados da Diretoria, mantendo a transparência das ações realizadas na empresa. 

Em 2020 foram publicadas 214 matérias, sendo que a mais acessada foi “Hoje é o último 

dia para responder o questionário sobre o Código de Conduta”, com 1.516 visualizações. 
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TV Corporativa: Notícias mais curtas e dinâmicas, onde o empregado tem acesso a 

informações institucionais e notícias gerais, que circulam na grande imprensa (cotação de 

moedas, previsão do tempo, trânsito, cultura, etc.). Espaço para veiculação de campanhas 

internas, como a de dicas de prevenção contra o coronavírus.  

Jornal Mural: A empresa possui 16 jornais murais espalhados por pontos estratégicos da 

empresa para que todos os funcionários tenham acesso às informações que são 

divulgadas internamente, principalmente os que não têm acesso ao Portal Corporativo.  

 

❖ Livrarias e Eventos 

A Imprensa Oficial participa de eventos buscando interação com seu mercado de atuação. 

São participações em feiras, congressos e outros eventos que fortalecem e consolidam a 

marca da empresa interna e externamente. 

Em 2020 tivemos lançamentos virtuais para 02 obras: Escritor por Escritor Machado de 

Assis segundo seus pares 1908-2008 – volumes 1 e 2 na Biblioteca Mário de Andrade. 

Tivemos outras obras lançadas em 2020, mas, tendo em vista a pandemia, a divulgação 

de seu lançamento foi apenas em nossas redes sociais: 

✓  Tarsila do Amaral – Coleção Cadernos de Desenho – 1ª reimpressão; 

✓  Alimentando o Mundo: o surgimento da moderna economia agrícola no Brasil; 

✓  Antonio Cândido, mestre da cortesia: cartas a Cláudio Giordano; 

✓  Conversa de dois Josés;  

✓  O Brasil como destino: raízes da imigração judaica contemporânea para São Paulo – 

2ª edição; 

✓  História Social do Brasil Moderno; 

✓  Clarice Lispector com a ponta dos dedos/ a trama do tempo; 

✓  Jaraguá; 

✓  Muitas vidas em uma só: José Bonifácio de Andrade Silva – Coleção APL nº 01; 

✓  Monteiro Lobato: pintor de palavras – Coleção APL nº 02; 

✓  Alexandre de Gusmão: estadista e literato – Coleção APL nº 03; 

✓  Poeta, abolicionista, pescador: Vicente de Carvalho – Coleção APL nº 04 e 

✓  Rubens Teixeira Scavone: o homem que viu – Coleção APL nº 05. 
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A Imprensa Oficial marcou sua presença com participação em seis Feiras de Livros 

Virtuais e um Seminário: 

✓ I Feira de Livros Virtual da Associação Brasileira das Editorais Universitárias – ABEU;  

✓ Feira Virtual de Livro da Universidade de São Paulo - UNESP – Bauru - XIV Congresso 

ABRACORP;  

✓ Feira Virtual da Editora da Universidade da Bahia - EDUFBA;   

✓ Feira Virtual da Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC - XI Semana de 

Ciência e Tecnologia;  

✓ I Feira Virtual de Livros da Feira Literária Internacional de Poços de Caldas – 

FLIPOÇOS;  

✓ I Festa Virtual de Livro da Universidade de São Paulo – USP; e 

✓ Seminário Mário de Andrade no SESC 

 

A Imprensa Oficial participou da 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, realizada de 07 

a 13 de dezembro, onde tivemos live com a participação dos autores Hélio de Seixas 

Guimarães e Ieda Lebensztayn da obra Escritor por Escritor Machado de Assis segundo 

seus pares 1908-2008 volumes 1 e 2 e lançamento das obras: 

✓ Jaraguá e 

✓ Clarice Lispector: na ponta dos dedos/a trama do tempo. 
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Participação Virtual no 6º Prêmio Associação Brasileira das Editoras Universitárias – 

ABEU 2020, onde a Editora recebeu três premiações:  

❖ 2º lugar na categoria ciências da vida 

para a obra “Terra Papagalorum - 

(Guerda Brentani, Paulo Vanzolini)”; 

❖ 2º lugar na categoria projeto gráfico 

para a obra “Terra Papagalorum 

(Guerda Brentani, Paulo Vanzolini)”; 

❖ 3º lugar na categoria projeto gráfico para a obra “Moema Cavalcanti: livre para voar 

(Moema Cavalcanti)” 

 

Recebeu também menção honrosa na categoria linguística, letras e artes para a obra 

Escritor por escritor Machado de Assis segundo seus pares 1908-2008 (Hélio de Seixas 

Guimarães, Ieda Lebensztayn). 

 

❖ Eventos Institucionais na cidade de São Paulo: 

✓ Reunião virtual da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais – ABIO;  

✓ Posse do presidente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE;  

✓ Visita ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo; 

✓ Lançamento da Campanha do Agasalho 2020 do Fundo Social de São Paulo;  

✓ 1ª Mostra Internacional de Cinema Virtual. 

 

❖ Realizações Eventos Internos:  

✓ Comemoração dos 129 anos da Imprensa Oficial do Estado;  

✓ Campanha para arrecadação das doações para a Campanha do Agasalho do 

Fundo Social de São Paulo; 

✓ Ação de Natal – entrega de 03 títulos de livros pré-selecionados para os 

funcionários da Imprensa Oficial e Prodesp. 

 

❖ Palestras e Artigos:  

✓ Palestra com Dr. Guilherme Novita para a Campanha Outubro Rosa;  

✓ Artigo “Por mais representatividade negra” escrito pela Diretora Financeira e 

Industrial, Dra. Izabel Monteiro, publicado no Diário do Grande ABC; 
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✓ Artigo do prof. Herbert Klein, publicado no Caderno Agrofolha do jornal Folha de 

São Paulo sobre a obra Alimentando o Mundo:o surgimento da moderna economia 

agrícola no Brasil. 

✓ Artigo “Clarice Lispector, 100 anos” escrito pela Diretora Financeira e Industrial, 

Dra. Izabel Monteiro, publicado no Diário de Mogi. 

✓ Artigo da Revista 451 de dezembro/2020 destacando os melhores livros de 2020 

com menção ao título editado pela Imprensa Oficial - Escritor por Escritor Machado 

de Assis segundo seus pares 1908-1939 vl. 1. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 

O conceito moderno de sustentabilidade é amplo e complexo, integrando não somente as 

questões ecológicas. Suas variáveis podem incluir princípios de questões sociais, energéticas 

e econômicas, além das já conhecidas ambientais envolvendo os recursos naturais. 

Em síntese, a capacidade do ser humano de interagir com o seu meio, de forma a usar os 

recursos disponíveis, preservando o meio ambiente natural e artificial, sem comprometer o 

acesso das gerações futuras a esses recursos, traduz-se em sustentabilidade.  

A Imprensa Oficial se preocupa em promover ações de responsabilidade social e participa de 

projetos que valorizam a cidadania e a inclusão social. Desde 1997 a empresa administra 

contratos para promoção do Programa Doação de Aparas e Materiais Inservíveis. Por meio 

desse projeto, as entidades beneficiadas garantem uma fonte de recursos a mais para 

prosseguirem com seus trabalhos.  

Além da questão ambiental, devido a reciclagem das aparas de papéis utilizadas na gráfica, 

essa iniciativa proporciona apoio para obras assistenciais muito importantes para a sociedade.  

Em 2020, foram doados, capa kraft de bobina e resma, chapa de alumínio inutilizada, canudos 

de papelão com manta, aparas branca de papel e aparas mistas e pó de papel, totalizando o 

valor de R$ 639.000,00 

As seguintes entidades foram beneficiadas: 

✓ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo - APAE 

✓ Fundação Dorina Nowill para Cegos 

✓ AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente 

✓ Instituto Criança Cidadã – ICC 

✓ Fundação Antonio Prudente 
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| INCENTIVOS FISCAIS 

Em 2020 a Imprensa Oficial aportou o valor de R$ 367.000,00 ( trezentos e sessenta e sete 

mil reais) distribuídos entre os incentivos: Lei Rouanet, Fundo dos direitos da criança e do 

adolescente, Fundo de incentivo ao idoso, Incentivo ao desporto, PRONON – Programa de 

Apoio à Atenção Oncológica  exceto  ao PRONAS / PCD – Programa Nacional de Apoio à 

Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, por problemas administrativos oriundos da 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Todos os repasses seguiram as determinações e indicações das respectivas secretarias 

estaduais que administram as pastas de apoios de acordo com o tipo de fundo beneficiado, 

conforme determina o Decreto Estadual nº 61.700/15. 

 



 

 
 

 

       P á g i n a  58 | 64 

 

❖ Lei Rouanet  

Beneficiado o Projeto FestCampos que teve como proponente a Veritah Cultura Eventos, 

PRONAC 194128, indicado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa e recebeu o valor 

de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais).  

 

❖ Fundo dos direitos da criança e do adolescente e Fundo de incentivo ao idoso  

Indicados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o Condeca - Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente e Conselho Estadual do Idoso, receberam cada um 

o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), totalizando R$ 92.000,00 (noventa e dois 

mil reais).  

 

❖ Incentivo ao Desporto 

 
Beneficiado o Projeto Basquete Barretos do Instituto APAB, indicado pela Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude, recebendo R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).  

 

❖ PRONON – Programa de Apoio à Atenção Oncológica  

Beneficiado o Projeto Triagem de drogas ex vivo em leucemia linfóide aguda pediátrica, 

ao Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, indicado pela 

Secretaria de Estado da Saúde, recebendo R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). 

 

| CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO 2020 

A Imprensa Oficial encerrou a Campanha Inverno Solidário 2020 com a arrecadação de 344 

cobertores novos que foram entregues ao Fundo Social de São Paulo. 

Em razão da pandemia do Coronavírus, foram arrecadados apenas cobertores novos para 

evitar o risco de transmissão da doença na manipulação de peças usadas. Sob a coordenação 

do Programa Social da Imprensa Oficial foi realizada uma arrecadação voluntária entre os 

funcionários para a compra dos cobertores. 

No total, foram arrecadados 272 cobertores que se somaram aos outros 72 doados por duas 

empresas parceiras da Imprensa Oficial.  
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As roupas usadas, que foram depositadas nas caixas de doação, serão encaminhadas para 
a Ong Grupo da Sopa, localizada na Rua Borges de Figueiredo, 82, na Mooca, que atende 
moradores de rua. 

 

 

 

 

| CENTRO DE MEMÓRIA DA IMPRENSA OFICIAL 

A Imprensa Oficial possui em sua estrutura o Centro de Memória da Imprensa Oficial 

inaugurado em 2018. É o resgate da sua própria trajetória que traduz o compromisso da 

empresa com a preservação da memória histórica.  

No local estão expostas preciosidades da 

instituição como peças, equipamentos, fotos e 

documentos que fizeram parte da evolução da arte 

editorial e gráfica brasileira. Entre os destaques, está uma impressora Ludlow, fotos históricas 

das antigas sedes da Imprensa Oficial, obras de arte e até um pedido de cotação, datado de 
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1923, para a instalação de energia elétrica em substituição aos lampiões de gás, além dos 

inúmeros prêmios conquistados em seus 129 anos de existência. 

Com isso a empresa reconta a própria história, preserva sua memória institucional, fortalece 

a sua imagem e valoriza a cultura de mais de um século. 

| PROGRAMA IO SOCIAL 

Em 2019 um Comitê formado por 

um grupo de empregados 

denominado                        

Programa IO Social foi criado 

para desenvolver projetos na 

área social, interna e 

externamente, especialmente 

aqueles voltados ao entorno da 

nossa comunidade. 

Com o apoio do referido Comitê, 

em 2020 foram criadas 

newsletters com informações 

sobre a prevenção ao 

Coronavírus e outros temas de 

saúde com a participação de 

profissionais da saúde. 

Em agradecimentos aos anos de 

dedicação a empresa, os mais de 

200 funcionários que aderiram ao 

PDI – Programa de Demissão 

Incentivada receberam um 

certificado de reconhecimento 

personalizado, entregues em 

cada residência. 

A homenagem foi idealizada pelo 

Programa Social da Imprensa 

Oficial, em parceria com a área 

de Comunicação. 
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| USO RACIONAL DA ÁGUA NA IMPRENSA OFICIAL 

Na atualidade muito tem se discutido a 

respeito dos problemas ambientais e o uso 

adequado dos recursos naturais. O 

assunto tem sido foco de lideranças 

mundiais com preocupação. Nos últimos 

anos, grandes discussões foram 

intensificadas acerca do uso sustentável 

de recursos, incluindo desde a fruição 

racional, bem como a maneira como 

descartar corretamente seus excedentes. 

Racionalizar recursos não significa se 

privar deles. Significa que priorizamos o 

uso sustentável, social, econômico de forma adequada para que não faltem. Assim é com a 

água, considerado um recurso muito importante para a manutenção de nossa sobrevivência 

e de todo o planeta. 

Seguindo as diretrizes de uso racional da água do governo estadual, a Imprensa Oficial, desde 

2015, estabeleceu que a economia da água seria uma das metas do Programa de 

Participação nos Lucros e Resultados – PLR, fazendo, desta forma, com que os empregados 

participassem das ações promovidas pela empresa. 

No decorrer de todos esses anos, a empresa continuou trabalhando no sentido da economia, 

com medidas de contenção, alcançando as metas estabelecidas. 

A tabela abaixo ilustra os resultados obtidos, considerando que as metas foram estabelecidas 

conforme a média de consumo (m³) do ano anterior: 

Período 

Consumo 

de água 

anual (m³) 

Média 

mensal 

(m³) 

Variação 

2014 19.471 1.623 - 

2015 13.854 1.155 -28,84% 

2016 13.114 1.093 -5,34% 

2017 11.269 939 -14,07% 

2018 10.730 894 -4,78% 

2019 10.813 901  0,77% 

2020 7.857 655 -27,33% 

Total da Redução Obtida de 2014 a 2020 -59,65% 

*a grande redução no ano de 2020 foi em virtude do trabalho em home office durante a pandemia e redução de 
pessoal pelo PDI 
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Principais Ações 

Além de manter manutenção periódica rigorosa em todos os sistemas hidráulicos da empresa 

e de promover campanhas internas de conscientização de empregados, a empresa adotou 

medidas de contenção com soluções para o uso racional da água, como: 

 Foram instalados 7 reservatórios para coleta de águas pluviais para reuso em vários 

pontos da empresa, com o objetivo de economizar água para lavagens diversas, que não 

necessitam de água potável, como lavagem de pisos e alguns equipamentos, instalação 

de pontos de utilização de águas pluviais (lavagem pátios/jardinagem); 

 Redução de 70% na vazão das torneiras da empresa; 

 Regulagens de válvulas e caixas acopladas (redução de sete para cinco litros); 

 Redução de vazão nos chuveiros dos vestiários (de 34,5 litros/min para oito litros/min); 

 Coleta de água de condensação - ar-condicionado; 

 Redução de vazão nos registros centrais; 

 Impermeabilização de reservatórios (eliminando pequenos vazamentos e infiltrações); 

19.471

13.854
13.114

11.269 10.730
10.813

7.857

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de Água Anual (m³)
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 Revisão de processos da cozinha industrial (lavagem de louças/talheres), manuseio de 

alimentos e redução de vazão em torneiras e reaproveitamento de água de lavagem de 

verduras para reuso; 

 Regularmente, há a regulagem de válvulas de descargas, torneiras e registros para evitar 

o desperdício de água. 

 

| RECICLAGEM: PROTEGENDO O NOSSO MEIO AMBIENTE 

 

 

io | verde 
 
Desde 1997, a Imprensa Oficial tem implementado medidas que propiciam a conscientização 

da importância da reciclagem. O Projeto Aparas e a destinação de sucatas para reciclagem 

são exemplos de ações que foram aprimorando com o tempo, tornando perene seus 

resultados com o passar dos anos. 

A instituição do Fundo Social Farmácia 

ocorreu em 1999 por meio de um 

convênio firmado entre a Imprensa Oficial 

e a Associação de Funcionários da 

Imprensa Oficial – AFIMESP. Por esse 

convênio, foi possível instituir um fundo 

cujo objetivo é subsidiar a aquisição de 

medicamentos pelos empregados e seus 

dependentes.  

Os recursos para manutenção desse 

fundo são obtidos com a venda, para 

reciclagem, dos papéis depositados nas caixas azuis distribuídas pela empresa, além da 

coleta de pilhas, baterias e outros resíduos industriais destinados para reciclagem. 

Além da destinação correta de itens, que degradam o meio ambiente e demoram muito tempo 

para se desintegrar, como é o caso das pilhas e sucatas industriais, os recursos permitem que 

os empregados sejam auxiliados nos custos quando o desembolso do valor total da 

medicação comprometa mais de 10,1% do salário do empregado, sendo extensivo aos seus 

dependentes legais. 

A implantação das caixas azuis de coleta de seletiva de lixo estimulou a consciência de 

reciclagem dentro do ambiente corporativo. Além de caixas azuis, distribuídas pelos diversos 

http://portal.imprensaoficial.com.br/index.php/noticias/12149-cada-qual-no-seu-lugar
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setores da empresa, para receber papéis limpos que serão inutilizados, outras ganharam 

adesivos e recebem papel, metal, plástico e vidro. 

Desde 2019 a Imprensa Oficial reforçou suas ações de sensibilização pelas questões de 

preservação do meio ambiente lançando a campanha de Responsabilidade Ambiental com o 

objetivo de mostrar que nossos 

empregados podem ser protagonistas de 

mudanças que geram benefícios não só 

para a empresa, refletindo ganhos para a 

sociedade e suas famílias. Para isso, foram criados diversos cartazes com dias de 

conscientização, além de peças divulgadas nos canais corporativos das TV’s e Portal.  

Veja o quanto verde nós somos: 

 A AFIMESP faz a coleta de pilhas e baterias, além de sucatas; 

 Fazemos a destinação correta do óleo utilizado na cozinha;  

 Fazemos o descarte consciente e correto dos resíduos 

químicos provenientes do processo produtivo; 

 Fazemos o descarte seletivo de lixo; 

 Nossas lixeiras não utilizam sacos plásticos;  

 Usamos caixas azuis para reciclagem de materiais de escritório; 

 Promovemos a diminuição do número de lixeiras por setor; 

 Indicador Verde: temos uma meta SGQ de consumo de água; 

 Nossas torneiras possuem temporizadores e reguladores de pressão e vazão; 

 Temos o Projeto de Gestão de Impressão e Cópias;  

 Temos o Projeto Aparas; 

 Todo o papel utilizado é certificado: é proveniente de madeira de 

reflorestamento; 

 Utilizamos sacolas de papelão nas livrarias. 


