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1 – MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Imprensa Oficial, empresa pública do Estado de São Paulo, vive períodos de 
adequação às diretrizes governamentais de uma nova gestão, período de se 
reinventar, de conhecer novos horizontes de negócios, tecnologia e inovação. Todo 
este desenvolvimento precisa caminhar alinhado com as diretrizes mais modernas 
de gestão empresarial e transparência. Pensar em gestão requer também pensar em 
Sustentabilidade, e para isso lançamos nosso primeiro Relatório Anual de 
Sustentabilidade, adequando nossos procedimentos com modernidade e cuidado 
com o ambiente e as pessoas que tornam esta organização reconhecida pela 
qualidade e seriedade.  

 

Fundada em 1891 com a missão de dar transparência aos atos do governo do 
Estado de São Paulo, por meio da divulgação no Diário Oficial. Desde sua fundação 
até os dias de hoje, a empresa souber aliar tradição com inovação e acompanhou as 
modernizações nas áreas gráfica, editorial e de segurança da informação. 
Atualmente, o Diário Oficial segue como o principal produto da empresa, mas os 
produtos de tecnologia entram cada dia mais evidência.  

 

Em 2018, a versão digital do Diário Oficial permaneceu demonstrando seu 
importante papel para a sociedade. Foram 25,9 milhões de visitas ao site da 
Imprensa Oficial, com uma média de 391,7 mil pesquisas diárias no Diário Oficial e 
com mais de 189 mil páginas certificadas digitalmente no Diário Oficial Online. A 
versão exclusivamente digital do DO gerou uma redução do consumo de papel sem 
danos ao acesso à informação.  

 

Dentro da cartela de produtos de tecnologia oferecidos pela empresa, no ano 
passado, a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial totalizou a emissão de 159,1 
mil certificados digitais (e-CPF e e-CNPJ), provenientes das Autoridades de Registro 
vinculadas e próprias.  

 

Entre os acontecimentos de 2018 na área de tecnologia, podemos destacar a 
participação da Imprensa Oficial na renovação de 12,1 mil e emissão de 243 novos 
certificados digitais de atributos para identificação e acesso funcional do Projeto 
Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. A 
empresa também esteve à frente da emissão de mais de 2 mil certificados digitais e 
8,8 mil certificados digitais de atributos para o Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil (DIPOL), além de 74 mil certificados digitais de atributos para os 
registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP). Para 
equipamentos Emissores de Cupons Fiscais (ECF-e) do Projeto AC/SEFAZ – SAT 
(Serviços de autorização e transmissão do cupom fiscal eletrônico) foram emitidos 
155 mil certificados digitais. 
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Com a crescente demanda por redução de custos, a transformação de documentos 
físicos para eletrônicos com validade jurídica se tornou uma necessidade para 
muitas empresas, uma vez que o investimento diminui os custos com locais para 
guarda de versões físicas além de agilizar os trâmites internos e externos. Com a 
oferta desse serviço, a Imprensa Oficial, realizou em 2018 a digitalização de 7,4 
milhões de páginas, com a guarda de aproximadamente 35 mil caixas de 
documentos. 

 

Apoiado na adequação da Imprensa Oficial para as crescentes exigências do 
mercado consumidor, com o objetivo de oferecer a mesma eficiência do setor 
privado, o ano de 2018 trouxe resultados significativos na prestação de serviços 
gráficos. Destaca-se como principal desafio o atendimento ao Governo na produção 
e distribuição de todo material didático do estado de São Paulo. No ano passado, 
foram produzidos 67,2 milhões de livros didáticos, distribuídos para cerca de 5,3 mil 
pontos no estado.  

 

A continuidade e expansão dos projetos da editora da Imprensa Oficial foram 
prioridades da gestão em 2018, o que gerou a produção e impressão de 11 títulos, 
sendo cinco edições próprias e seis coedições. Dessas, três obras tiveram eventos 
oficiais de lançamentos com a presença dos autores, convidados, jornalistas e 
interessados em geral. A editora ainda teve a participação comercial em grandes 
feiras literárias, como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a Festa do Livro 
da USP (Universidade de São Paulo) e Feira do Livro da Unesp (Univesidade 
Estadual Paulista).  

 

Vale ainda mencionar as ações corporativas que propiciaram maior envolvimento da 
empresa com a sociedade em geral, e principalmente a comunidade do entorno da 
sua sede localizada na Mooca, zona leste da capital paulista. No segundo semestre, 
foram realizados o 1º Dia do VoluntárIO, que beneficiou o Instituto de Longa 
Permanência para Idosos Tulipas Mooca; a 1ª Feira de Livros da Imprensa Oficial, 
que resultou na venda de 297 exemplares e em R$ 9.747,00 de faturamento; e a 
inauguração do Museu Histórico da Imprensa Oficial, ampliando seu potencial 
sociocultural com a apresentação de acervo de fotos, materiais produzidos e 
maquinários antigos, permitindo um planejamento de novas visitas e disseminação 
de informações.  

 

Com muita honra, à frente da Diretoria da Imprensa Oficial, apresentar a seguir seu 
Relatório Integrado e de Sustentabilidade 2018, vai além de estar em conformidade 
com a Lei Federal 13.303/16,  este é também um reconhecimento ao desempenho 
coletivo e um desafio de melhorias e avanços para toda a gestão. 

 
Nourival Pantano Junior 

Diretor Presidente 
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2 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL  

 

Em 28 de abril de 1891, o então governador do estado de São Paulo, Américo Brasiliense 
de Almeida Melo, por meio do Decreto 162 criou o jornal intitulado como o “Diário Official do 
Estado” com a finalidade de conter a publicação de atos e expediente do governo paulista e 
de suas repartições. Com a finalidade de imprimir o referido jornal, criou-se então a 
“Typographia do Estado de São Paulo” de propriedade do estado. 

O governo de São Paulo, por meio da Imprensa Oficial, garante há mais de 127 anos que o 
cidadão acompanhe como as ações governamentais se desenvolvem e são administradas.  

 

 

Alinhada aos seus objetivos sociais, a Imprensa Oficial, além de publicar os cadernos do 
Diário Oficial do Estado, mantém produtos gratuitos que facilitam o acesso do cidadão a 
publicações de seu interesse, de forma confiável e em um só lugar. 

 

 

Ao longo de sua existência, a empresa viabiliza políticas estratégicas de governo através de 
ações culturais, produzindo publicações e divulgando informações do Estado, além de 
oferecer soluções que propiciam a desburocratização e desmaterialização de processos em 
toda a administração pública, propiciando a economicidade e substituição do uso do papel 
em muitas repartições públicas por meio da implantação do uso da Certificação Digital.  

 

 

O grande potencial gráfico, operacional e logístico da Imprensa Oficial permite que ela 
contribua cada vez mais com as Políticas Públicas de diversas áreas do Estado de São 
Paulo. No ano de 2018, a empresa foi responsável pela produção e entrega de 
aproximadamente 67 milhões de apostilas do Programa São Paulo Faz Escola – SPFE da 
Secretaria do Estado da Educação – SEE, distribuídas em aproximadamente 5 mil escolas 
em todo Estado.  
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3 - GOVERNANÇA 

 

A Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP é uma sociedade por ações de capital fechado, 
controlada pelo Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Governo. Seu principal 
acionista é a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 

Conforme artigo 6º de seu Estatuto Social, a empresa é administrada pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Colegiada. 

 

A estrutura de Governança Corporativa da Imprensa Oficial é composta dos seguintes 
órgãos estatutários: 

 

Assembleia Geral de Acionistas: Instância máxima de decisão, com poderes para decidir 
todos os negócios relativos ao objeto da instituição e tomar decisões sobre todas as 
matérias de interesse da empresa. Pode ser convocada pelo presidente do Conselho de 
Administração ou pela maioria dos Conselheiros em exercício e deve ser presidida 
preferencialmente pelo do Conselho de Administração ou pelo Conselheiro de idade mais 
elevada. Compete a esta Assembleia eleger ou destituir os conselheiros de administração e 
fiscal, bem como de membros do comitê de elegibilidade e aconselhamento. 

 

Conselho de Administração: Será composto por, no mínimo três, e no máximo onze 
conselheiros, com mandato unificado de dois anos, permitida, no máximo, três reconduções 
consecutivas. Compete à Assembleia Geral eleger ou destituir os conselheiros de 
administração e designar seu presidente. Fica 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. 

 

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento: A fim de atender a Lei Federal nº 
13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 62.349/2016, este comitê é 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 e para o Conselho Fiscal, 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. 

 

Conselho Fiscal: Instalado de forma permanente, com competências e atribuições 
previstas em lei, o Conselho Fiscal 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. 

 

Conselho Editorial: 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 
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interesse público e de difusão cultural que serão publicadas ou coeditadas pela Imprensa 
Oficial. 

 

Diretoria Colegiada: A Diretoria é 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.  

 

Auditoria Interna: 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. 

 

Comitê de Auditoria Estatutário: Trata-se de um 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 1 dos membros possuir reconhecida experiência em 
assuntos de contabilidade societária. O Comitê será coordenado por um Conselheiro de 
Administração independente. 

 

Auditoria Independente: A Control Auditoria e Contabilidade – EPP atua como auditor 
independente da instituição desde 01/09/2017. 
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ORGANOGRAMA DE GOVERNANÇA 
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3.1 - Boas Práticas de Governança 

 

Em atendimento aos dispositivos da Lei das Estatais e regulamentações pertinentes, foi 
providenciada a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, o Departamento de 
Compliance, responsável por Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - e o 
Comitê de Ética. Foram aprovados o Programa de Integridade e o Código de Conduta e 
Integridade, entrando em funcionamento o Canal de Denúncias. 

 

Destaque para a elaboração e aprovação das Políticas de Distribuição de Dividendos, de 
Divulgação de Informações e de Porta-Vozes, bem como a de Transações com Partes 
Relacionadas a fim de evitar e advertir sobre a ocorrências eventuais conflitos de interesses, 
preservando sua imagem corporativa e fortalecendo suas instituições internas. 

 

Com o apoio do Departamento de Planejamento Estratégico e Projetos, departamento 
vinculado diretamente ao Diretor-Presidente, foi possível estabelecer o acompanhamento 
minucioso e tempestivo do desempenho de ações estratégicas da empresa, visando 
melhorias na comunicação e subsidiando a tomada de decisões. A apresentação dos 
resultados ocorre nas Reuniões Ordinárias de Diretoria. 

 

A avaliação anual pelo Conselho de Administração do desempenho da Diretoria Executiva 
também foi finalizada no final do exercício de 2018. 

 

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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4 – MODELO DE NEGÓCIO 

 

4.1 - Geração de Valor 

Gerar valor para uma companhia significa consolidar sua importância no mercado de sua 
atuação e perante seus stakeholders.  

 

A confiança das partes interessadas também se baseia no compromisso de uma empresa 
em manter a melhoria contínua de seus produtos e serviços, investindo recursos 
adequadamente para acompanhar as tendências e facilidades tecnológicas proporcionados 
pela modernização. A Imprensa Oficial 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: 

 

 io | e-negóciospúblicos – reúne em uma só página web a divulgação das licitações, 
dispensas, inexigibilidades, editais e minutas de contratos referentes a todos os 
negócios públicos do estado de São Paulo; 

 

 io | DO. busca - coloca à disposição da população milhões de páginas do Diário 
Oficial, fornecendo acesso às informações dos cadernos como Executivo, 
Legislativo, Judiciário, da Junta Comercial e 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.  

 

 io | e-juntacomercial / jucesponline - 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. 

 
 

4.1.1 - Nosso compromisso com a educação e cultura 

 

io | editora - 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 qualidade, marcando presença no 
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mercado editorial brasileiro. São selos próprios e coedições minuciosamente selecionadas 
visando contribuir para o pleno direito de acesso à cultura. 

 
 
 
 

io | serviços gráficos – Reconhecida por 
sua excelência gráfica, a Imprensa Oficial 
desde 2013, vem 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 231,3 milhões 
de cartilhas distribuídas em todo o estado 
de São Paulo desde 2013. Além disso, a 
empresa por meio de sua gráfica, vem 
cumprindo mais uma disposição 
constitucional de grande relevância social e 

de cidadania, porque fornece gratuitamente, a qualquer cidadão brasileiro, um exemplar da 
Constituição Federal e Estadual de São Paulo, mediante solicitação.  

4.1.2 - Produtos e Serviços Comercializados 

 

A Imprensa Oficial oferece produtos e serviços pensados para facilitar a vida dos cidadãos, 
das empresas e do próprio funcionamento do Estado.  

 

io | boletim DO.informa – 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.  

 

io | livraria - loja física e virtual da Imprensa Oficial que possui em seu catálogo 
lançamentos e livros dos mais variados temas, editados e coeditados pela empresa. 

 

io | serviços gráficos - 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.  

 

io | certificado digital - 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. 
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Tipos de Certificados Emitidos e Comercializados 

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; 

SSL e-Servidor - O e-Servidor é o certificado SSL para servidores ou sites web, que garante 
autenticidade, privacidade e integridade dos mesmos; 

SSL e-Aplicação - O e-Aplicação é o certificado SSL para aplicações web, que garante 
autenticidade, privacidade e integridade das mesmas. 
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Outros serviços atrelados à segurança digital comercializados para entidades 
governamentais ou de interesse público: 
 

Segurança Digital 

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 de tempo, também conhecido como timestamp, é uma 
assinatura eletrônica emitida por uma parte confiável, a Autoridade 
Certificadora do Tempo - ACT, que serve como evidência de que uma 
informação digital existia numa determinada data e hora no passado. O 
carimbo de tempo destina-se a associar a um determinado hash de um 
documento assinado eletronicamente ou não, a uma determinada hora e 
data de existência.  

io | atributo 

É o certificado que traz informações sobre o seu titular, como cargo, 
função, profissão, etc. Destina-se à identificação de funcionários dentro 
de uma empresa, por exemplo, evitando que determinados usuários 
assinem documentos ou acessem informações que não lhes dizem 
respeito, tornando assim, ainda mais segura a aplicação do certificado 
digital. 

io | mpki 

O Gerenciamento de Infraestrutura de Chaves Públicas ou Managed 
Public Key Full (MPKI Full) é uma ferramenta que permite a 
administração simples e centralizada de todos os certificados digitais de 
uma organização. 

 
 
 

io | publicações 

 

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 dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 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 ordenadas no novo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, publicações determinadas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações; 
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 publicações determinadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu 
normas para licitações e contratos da Administração;  

 publicação de matérias legais nos cadernos do Diário Oficial;  

 
Essas publicações incluem cidadãos e empresas em todas suas modalidades societárias: 
limitada, sociedades de economia mista; empresas públicas; sociedade anônima; bem 
como, associações, fundações e sindicatos.  

 

4.2 - 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. 
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4.3 - Recursos para o custeio de suas atividades 
 

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

 

Fontes de Receita 

Produtos do Jornal 
Produtos 

Gráficos 
Editora 

Produtos de 

Tecnologia 

Publicações nos cadernos do 
Diário Oficial: 

Executivo  
Empresarial  

Cidade de São Paulo e  
Justiça do Trabalho 

Impressões gráficas 
em serviços 

diversos 

Vendas de livros:  
selos próprios e  

coedições 

Certificados Digitais 

Serviços Reprográficos Gerenciamento 
Eletrônico de 
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4.4 - Remuneração e Qualidade 

 

O Programa de Participação nos Lucros e Resultados 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 da Imprensa Oficial, o Comitê de Gerentes 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, conforme descrito no item 3 desta carta, parte delas também está diretamente atrelada às 
políticas públicas da empresa e afeta a remuneração variável recebida por empregados da 
empresa anualmente. 

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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5 – RISCOS E OPORTUNIDADES 

 

A exposição a incertezas é um fato comum no exercício das funções empresariais e que 
pode ser adequadamente trabalhada, a fim de evitar surpresas e perdas. Com antecipação 
adequada, a mitigação a possíveis impactos negativos pode reduzir ou ainda impedir a 
elevação de custos operacionais. O alinhamento das metas, planos e estratégias à forma 
assertiva na condução dessas incertezas, garantirá à Imprensa Oficial fortalecer-se no 
cumprimento de seus objetivos, missão e valores, pauta principal no contexto da gestão de 
riscos como um todo. 

 

Os principais riscos estratégicos da empresa foram mapeados durante a análise SWOT 
realizada durante o processo de Planejamento Estratégico, e permitiu identificar os 
principais riscos da empresa a partir da avaliação, tanto do ambiente interno, quanto 
externo. 

 

Para a análise do ambiente interno considerou-se o ambiente setorial no qual a empresa 
está inserida e para a análise do ambiente externo foram avaliados os cenários legal, 
político e econômico e também o comportamento dos clientes, da sociedade, dos parceiros 
e das empresas concorrentes. 

 

Assim, ao estabelecer os objetivos estratégicos e elencar iniciativas para minimizar as 
ameaças e fraquezas e explorar as oportunidades e forças, a Diretoria Colegiada apontou 
qual o tratamento considerou o mais adequado para cada um dos itens levantados no 
diagnóstico. 
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6 - ESTRATÉGIA 

  

Em agosto de 2018, a Imprensa Oficial instituiu o Departamento de Planejamento 
Estratégico e Projetos (PEP), com a missão de converter a estratégia da empresa em 
planos concretos. Durante o último trimestre do ano, a equipe atuou como facilitadora no 
processo de Planejamento Estratégico para o período 2.019-2.023 sendo identificadas, na 
análise SWOT, as principais ameaças e oportunidades (ambiente externo) e forças e 
fraquezas (ambiente interno). 

 

Para a análise do ambiente interno considerou-se o ambiente setorial no qual a empresa 
está inserida e para a análise do ambiente externo foram avaliados os cenários legal, 
político e econômico e também o comportamento dos clientes, da sociedade, dos parceiros 
e das empresas concorrentes. 

 

Assim, ao estabelecer os objetivos e elencar iniciativas para minimizar as ameaças e 
fraquezas e explorar as oportunidades e forças, a Diretoria Colegiada apontou qual o 
tratamento considerou o mais adequado para cada um dos itens levantados no diagnóstico. 

 

A equipe realizou uma série de workshops com as lideranças da Imprensa Oficial para 
disseminação de conceitos, alinhamento das definições estratégicas e captação de 
sugestões que pudessem tornar os objetivos estratégicos alcançáveis pela empresa. 

 

Essas definições forneceram subsídios para o Planejamento Orçamentário, para o 
estabelecimento de Indicadores e Metas e também para a Análise de Riscos Corporativos. 

 

O resultado desse trabalho está descrito no Plano de Negócios 2.019 e na Estratégia de 
Longo Prazo (2.019 – 2.023), em atendimento à Lei Federal 13.303/16. 
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7 – DESEMPENHO EM 2018 

 
7.1 - Imprensa Oficial em Números 

Economia de aproximadamente 38% nos pregões eletrônicos realizados, o que representa 
cerca de R$ 57,7 milhões em relação ao valor referencial dos produtos e serviços 
adquiridos. 

 

 R$ 311,6 milhões em receita líquida. 

 R$ 231,8 milhões em despesas apropriadas, o que representa um decréscimo de 
12,3% em relação aos R$ 264,5 milhões realizados em 2017. 

 R$ 5,7 milhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia da informação no 
ano. 

 R$ 1 milhão de investimento no parque gráfico no ano. 

 Desembolso de R$ 69,4 milhões de repasse à Fazenda do Estado a título de juros 
sobre o capital próprio (R$ 18 milhões) e dividendos (R$ 51,4 milhões) no ano. 

 8.031 livros vendidos. 

 Média de 391.730 pesquisas diárias no site do Diário Oficial. 

 189.041 páginas foram certificadas digitalmente no Diário Oficial On Line. 

 67,2 milhões de livros didáticos do Projeto Secretaria de Estadual da Educação 
2018, produzidos e distribuídos para cerca de 5,3 mil pontos. Foram produzidas 
aproximadamente 9,1 mil toneladas de materiais. 

 25,9 milhões de visitas ao site da Imprensa Oficial no exercício. 

 

Disponibilização do banco de dados da Jucesp e desenvolvimento da aplicação de 
consultas e serviços online que resultou em mais de 46,6 milhões de pesquisas e 10,2 
milhões de emissões de Fichas Cadastrais neste ano. 

 

Em 2018 foram digitalizadas 7.429.170 páginas do Projeto de Digitalização, com a guarda 
de cerca de 35 mil caixas de documentos. 

 

Renovação de 12.132 e emissão de 243 certificados digitais de atributos para  identificação 
e acesso funcional do Projeto Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente; emissão de 2.024 certificados digitais e 8.823 certificados digitais de atributos 
do Projeto para o Departamento de Inteligência da Polícia Civil – DIPOL, e 74.026 
certificados digitais de atributos para os registrados no CAU/SP - Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de  São Paulo, da região metropolitana de São Paulo; 10 certificados digitais de 
atributos para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. 

 

A Autoridade Certificadora Imprensa Oficial emitiu, neste exercício, 159.078 certificados 
digitais (e-CPF, e-CNPJ e de atributos), provenientes das ARs Vinculadas e de suas ARs 
Próprias.  
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Foram emitidos 155 mil certificados digitais para equipamentos Emissores de Cupons 
Fiscais (ECF-e) do Projeto Projeto AC/SEFAZ – SAT (Serviços de autorização e 
transmissão do cupom fiscal eletrônico). 

 

Durante o ano, o Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC registrou 66.844 chamados, e os 
chamados são registrados em sua totalidade, permitindo um acompanhamento eficaz de 
todas as demandas dos nossos clientes.  

 

Doação de R$ 603 mil para o Programa de Doação de Aparas e Materiais Inservíveis, 
acumulando pouco mais de 1.049.665 toneladas de aparas processadas neste ano. 

 

7. 2 – Parcerias em Eventos 

 

Foram lançadas três obras literárias na cidade de São Paulo – SP. 

 

Participação em 03 Feiras Nacionais: Feira de Publicações de Dramaturgia SESC Ipiranga; I 
Feira do Livro da Unesp; 20ª Festa do Livro da USP; 

 

Participação em 02 Feiras Internacionais: 16ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP); 
25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. 

 

Participação em 03 Congressos:  

 64ª Reunião das Imprensas Oficiais, organizada pela Associação Brasileira de 
Imprensas Oficiais – ABIO em Aracajú – SE;  

 62º Congresso Estadual de Municípios no Mendes Convention Center em 
Santos – SP; 

  65ª Reunião Ordinária da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais – ABIO 
em Brasília – DF. 

 

Participação em 05 Eventos Institucionais na cidade de São Paulo – SP: 

 Lançamento da Campanha do Agasalho 2018;  

 Coletiva de Imprensa da 42ª Mostra Internacional de Cinema; 

  Abertura da 42ª Mostra Internacional de Cinema;  

 Prêmio ABEU 2018;  

 Prêmio Jabuti 2018. 

 

Realização da 1ª Feira de Livros da Imprensa Oficial. 

Realização do 1º Dia do Voluntariado da Imprensa Oficial. 

Realização e apoio a Eventos Externos e Internos: 41 participações. 
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7.3 – Parque Gráfico 2018 

 

Composto de 7 impressoras offset, 5 planas e 2 rotativas, uma linha de encadernação para 
lombada quadrada com cola PUR, uma linha de encadernação grampo cavalete e uma linha 
de alceamento e costura acoplada. Para os serviços de tiragens menores e com urgência, 
contamos com duas impressoras digitais coloridas e uma impressora digital preto, uma linha 
de acabamento digital com 1 encadernadora de livros, 1 máquina de wire-o, 1 intercaladora 
de folhas, 1 grampeadeira, 1 seladora e 1 máquina de costura de livros, além de 3 maquinas 
de empacotamento. 

 

A empresa monitora as perdas de chapas e papéis, adequando, quando necessário, os 
formatos existentes por formatos apropriados promovendo redução de custos, além de 
redução nos ajustes de máquinas de impressão e de acabamento.  

 

Fazemos uso de um sistema único de produção (ECALC) desde o início do processo, o 
orçamento, até o final do processo produtivo, permitindo assim maior segurança na 
produção e minimizando as possibilidades de retrabalho. O acompanhamento minucioso 
das etapas do processo, em tempo real, nos permite verificar possíveis atrasos e comparar 
os custos reais do produto com os previstos no orçamento. 

 

 

7.4 - Tecnologia da Informação 

Projetos desenvolvidos pela Gerência de Tecnologia da Informação no ano de 2018:  

 

 

7.4.1 - Digitalização e Arquivo – Conversão Digital de Documentos 

Seguimos com o serviço de processamento eletrônico de documentos para a conversão 
digital de documentos de mais de 30 milhões de páginas, compreendidos em diversos tipos, 
formatos, cores e tamanhos entre A4 e A2, pelo período de 15 meses.  

 

A Imprensa Oficial com experiência acumulada na prestação do serviço de digitalização e 
gestão arquivística de documentos, como também na preservação eletrônica de 
documentos e o trabalho conjunto de identificação das necessidades dos clientes, foram 
fundamentais para a descrição assertiva das atividades e especificações. Para isso, houve a 
integração das equipes de Digitalização e Arquivo, Websites e Aplicativos e Rede e 
Infraestrutura, da Gerência de Tecnologia da Informação com a equipe da Gerência de 
Produtos de Tecnologia. 

 

Foram digitalizadas 7.429.170 páginas, com a guarda de cerca de 35 mil caixas de 
documentos. 
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7.4.2 - Soluções de hospedagem com certificação digital 

 São Paulo Previdência (SPPREV) - Solução de hospedagem: site institucional, 
sistema Sigeprev (Sistema de Gestão de Benefícios Previdenciários), DSDOCS 
utilizado na solução de desmaterialização/digitalização de processos e documentos; 

 Junta Comercial (JUCESP) – Solução de hospedagem: Portal JUCESP ONLINE; 

 Secretária da Fazenda (SEFAZ) – Solução de hospedagem: Serviços da Autoridade 
Certificadora – SAT; 

 Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Hospedagem do site 
da Secretaria. 

 

7.4.3 - 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:  

 

7.4.4 - Rede de Comunicação e Suporte Técnico 

 

Promoção da infraestrutura de swicthes - Visando aprimorar seus serviços tecnológicos e 
disponibilizar novos recursos, a Imprensa Oficial, em seu Departamento de Tecnologia, 
oferece com sua nova estrutura de rede suportar a evolução de seus serviços como: 
Workflow (Produção Jornal e Gráfica), Certificação Digital, trabalhos gráficos e jornalísticos, 
web e multimídia, proporcionando o acesso às informações muito mais ágil, eficaz e seguro. 

 

Uma das melhores estratégias para minimizar a interrupção da prestação de serviços foi a 
aquisição de equipamentos modernos, redundantes e com ampla cobertura de garantia aos 
serviços públicos. 

 

A rede de comunicação tecnológica possui uma importância fundamental para a prestação 
do serviço da Imprensa Oficial e de seus clientes, uma vez que todas as comunicações 
(dados, telefonia e radiocomunicação trafegam nesta rede. 

 

Atualização das licenças de SQL - O Datacenter da Imprensa Oficial em sua competência 
operacional disponibiliza, aos profissionais desenvolvedores internos e clientes externos, 
servidores de banco de dados dedicados e compartilhados com o sistema gerenciador de 
banco de dados da plataforma Microsoft, denominado SQL Server. 

 

Com a ampliação de serviços e novos contratos firmados, a empresa passou a ter novas 
demandas técnicas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, novos produtos foram 
lançados, novas versões disponibilizadas e a necessidade de atualização das versões de 
sistema gerenciador de banco de dados tornou-se uma realidade para prover os serviços 
fornecidos aos clientes, visto que para novos serviços é necessária atualização da 
plataforma através de licenciamento.  
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Com essa aquisição passamos a oferecer uma melhor performance para os bancos de 
dados dos nossos clientes e também para os bancos de dados utilizados pelos sistemas 
internos.  

 

Aquisição de solução de mensageria – A aquisição da nova solução de mensageria, 
comunicação instantânea e ferramentas de escritório para as estações de trabalho 
possibilita maior velocidade de conectividade de rede local. A nova solução permite uma 
caixa postal mais inteligente, otimizando a produtividade com uma ferramenta de pesquisa 
mais rápida e uma caixa de correio mais personalizada e útil. 

 

Aquisição de equipamentos para rede sem fio - A aquisição dos dispositivos de rede 
chamados Pontos de Acesso (Access Point) wireless são utilizados para disponibilizar 
acesso sem fio à internet. Eles também são utilizados como ponto de interconexão entre 
redes sem fio e a rede com fio, atuando na transmissão e recebimento de dados entre elas. 

Melhor qualidade de serviços de rede wireless (sem fio) aos usuários da Imprensa Oficial, 
ampliando a disponibilidade de acesso com segurança e estabilidade, tendo em vista as 
atualizações tecnológicas realizadas por meio do uso de equipamentos mais eficientes e de 
nova geração. As soluções de rede Wireless, embutidas nos equipamentos como 
Smartphones, Tablets, PCs, Relógios de Ponto, catracas de acesso, Notebooks etc, passam 
por constantes atualizações tecnológicas de segurança e desempenho e isto gera a 
necessidade de novos recursos em equipamentos do tipo Access Point. 

 

Melhoria do Link de Dados - Melhoria da velocidade do link de dados da IMESP Mooca; 

 

7.4.5 - Sistemas Web 

 

Consulta a Suplementos do Diário Oficial. Praticamente em todos os meses foram 
disponibilizadas consultas estruturadas para localizar com mais facilidade e precisão 
conteúdo publicado no caderno Suplementos do Diário Oficial de São Paulo. O principal 
publicante foi a Secretaria da Fazenda. 

 

Divulgação dos balanços do ano de 2017 das Empresas Públicas de São Paulo. O site 
http://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/ traz balanços desde 2005 de todas as 
empresas públicas do Estado de São Paulo. 

 

Melhorias na ferramenta de busca do Diário Oficial. O sistema permite consultas 
gratuitas do Diário Oficial do Estado de São Paulo por caderno e período e as páginas 
podem ser certificadas. A reestruturação do índice da ferramenta continua a ser realizada 
para inclusão de mais um cluster, melhorando ainda mais o desempenho das buscas. 

 

Manutenção do Jucesp OnLine. Ajustes foram realizados para continuar a oferecer os 
dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo aos cidadãos por meio de Fichas 
Cadastrais e Certidões, bem como permitir a consulta por meio de WebService que viabiliza 
a interoperabilidade. Os documentos eletrônicos recebem assinatura digital e carimbo de 
tempo. 

http://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/
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Implantação do novo Portal Corporativo. Comunicação interna, difunde informações da 
Imprensa Oficial e coloca à disposição dos empregados os mais variados tipos de 
informação: dados de cada empregado, projetos desenvolvidos e notícias do mundo 
externo. Foi implantado o novo Portal, responsivo, permite uma navegação facilitada e mais 
agradável. 

 

Aplicação de melhorias no Assinador Digital. Produto utilizado por clientes como 
Secretaria da Fazenda, Cetesb, Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Jucesp 
entre tantos outros para assinar digitalmente documentos eletrônicos com o uso de 
certificado digital e carimbo de tempo. 

 

Manutenção do Portal de Negócios. Mudança de conteúdo de várias áreas do Portal, 
visando oferecer mais esclarecimentos e proximidade do cliente. Foi realizado estudo de 
adequações para implantação de novo Portal, responsivo, permitindo uma navegação 
facilitada e mais agradável. 

 

Manutenção de Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos. Realizado suporte às 
soluções utilizadas por clientes como a São Paulo Previdência (SPPrev) para Gestão 
Eletrônica de Documentos. 

 

Manutenção do AssinaSP. Portal de assinatura digital de documentos eletrônicos. Foram 
realizados testes para avaliação do comportamento do site frente à submissão de 
diversificados tipos de documentos. 

 

Manutenção do BackOffice e dos mecanismos de integração da Autoridade 
Certificadora do Sistema de Autenticação e Transmissão (ACSAT). A Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo em substituição ao Cupom Fiscal emitido por 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) oferecerá o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) 
por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão (SAT) e a Imprensa Oficial tem emitido 
os certificados digitais para os contribuintes assinarem digitalmente o CF-e-SAT de forma a 
garantir a sua validade jurídica. 

 

Manutenção do IOTranSP. Solução tecnológica criada internamente que permite controlar 
as entregas a serem realizadas por transportadoras contratadas pela Imprensa Oficial e que 
atende projetos estratégicos e de grande relevância social. Atualmente a Secretaria de 
Educação, com o “São Paulo Faz Escola”, “Ler e Escrever” é a principal beneficiada por esta 
gestão no atendimento. 

 

Manutenção do Sistema de Gestão de Demandas. Controle das demandas de emissão 
de certificados digitais, assim permitindo que nossos clientes possam modernizar e 
automatizar suas atividades por meio do uso dos benefícios da certificação digital. 

 

Manutenção do DO.mobile. Desenvolvido numa parceria entre a Prodesp e a Imprensa 
Oficial, o aplicativo para Android e iOS facilita o acesso por meio de pesquisas por palavra-
chave, caderno e período ao conteúdo publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
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ainda permite salvar as pesquisas, marcar páginas como favoritas, guardar as páginas no 
formato PDF e compartilhá-las.  

 

7.5 – Produtos de Tecnologia – Certificação Digital 

A gerência de Produtos de Tecnologia atua em cinco vertentes:  

 

 Projetos e consultoria em certificação digital para órgãos públicos;  

 Comercialização de certificados digitais para o público em geral, por meio de sua 
rede de Autoridades de Registro (próprias e vinculadas); 

 Assinatura digital de documentos - Portal de assinatura digital assina.sp;  

 Projetos e soluções de hospedagem com certificação digital para órgãos públicos;  

 Comercialização de projetos de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). 

O ano de 2018 foi marcado pelo desenvolvimento de projetos expressivos, com destaque 
para quatro iniciativas: 

 

Projeto assina.sp; O portal assina.sp é um serviço que permite as empresas assinarem 
documentos eletrônicos com validade jurídica de forma simples, segura, sustentável e de 
qualquer parte do mundo. Em 2018 foram iniciados/desenvolvidos os seguintes projetos:  

Centro Paula Souza  

 Prefeitura de Marinópolis 

 Dersa  

 DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica 

 Universidade de São Paulo (USP)  

 Sec. Municipal Prefeitura Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED/SP 

 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similiares do Município de Osasco e 
Região - SinHoRes Osasco  

 Câmara Municipal de Tatuí  

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 

Projeto Dipol/SP - Departamento de Inteligência da Polícia Civil;  

 

Projeto Fundação Casa: Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Em 
2018, a Imprensa Oficial realizou a renovação de 12.132 certificados de atributos e a 
emissão de 243 certificados digitais. 

 

Emissão de certificados digitais e de atributo para o CAU/SP –  Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo. 

 

Projeto AC/SEFAZ – SAT (Serviços de autorização e transmissão do cupom fiscal 
eletrônico) emite os certificados digitais para as máquinas de cupom fiscal eletrônico do 
Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), da 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP). De 2012 até 2018 foram emitidos 463.980 
certificados digitais.  
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Projeto PSBIO – Para atendimento de regulamentação da ICP-Brasil – Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira.  

 

Credenciamento da Autoridade de Registro Imprensa Oficial do Estado do Amazonas -
A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas tem como objetivo a publicação do Diário Oficial 
do Estado e a produção gráfica de matérias de interesse geral.  

 

Projeto piloto Poupatempo – Em 2018 a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial 
expandiu sua atuação com a abertura de um posto de atendimento na unidade Lapa do 
Poupatempo.   

 

Certificados emitidos – (varejo, projetos e atributos): Dos 64.087 certificados da cadeia 
ICP-Brasil emitidos em 2018, 39% são provenientes das AR’s vinculadas e 61% 
provenientes de suas AR’s próprias e renovações online. A Autoridade Certificadora 
Imprensa Oficial conta com mais de 40 locais de atendimento de suas AR’s próprias (na 
sede, localizada na Rua da Mooca e na Rua XV de Novembro) e AR’s vinculadas 
espalhadas por todo Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe, Pernambuco, 
Mato Grosso.  

 

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 este segmento de mercado, é necessária a realização de 
auditoria operacional anual nas Autoridades Certificadoras (AC) e nas Autoridades de 
Registro (AR). 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.  

 

 

7.6 – Produtos Jornalísticos e Informação 

 

7.6.1 - Diário Oficial  

 

Contínua evolução e atualização da plataforma de sistemas de operação do Diário Oficial 
em razão de novas ferramentas de tecnologia da informação, garantindo sua condição de 
vanguarda com os preceitos da publicidade, perenidade e autenticidade dos atos públicos, 
colocando à disposição do publicante uma linha de atendimento direta para eventuais 
dúvidas quanto à prestação de serviços do Diário Oficial. 

 

Todo o acervo do Diário Oficial, desde sua primeira edição de 1º de maio de 1891, está 
disponível na internet gratuitamente, através do site da Imprensa Oficial. 

 

7.6.2 - Conteúdo Editorial 

 

Investindo em novos processos tecnológicos, o setor também desenvolve projetos de 
comunicação, informação e notícia para dar agilidade, aumentar a publicidade, e manter a 
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transparência aos acontecimentos do Governo do Estado de São Paulo, aos diversos 
órgãos a ele vinculados, e às suas empresas. Disponível ao público na internet, 
gratuitamente, através do site da Imprensa Oficial. 

 

7.7– Produtos Gráficos e de Informação 

Principais realizações na área de negócios com ênfase em produtos gráficos e de 
informação: 

 

7.7.1 - Vendas de Serviços Gráficos 

 

No ano de 2018 a Imprensa Oficial manteve a produção dos materiais gráficos da Secretaria 
Estadual da Educação, onde é compartilhada a referência dos nossos serviços com todos 
os alunos e professores da rede pública estadual 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 das oficinas gráficas da Imprensa Oficial integrou-se nesta mudança 
estratégica, produzindo, para o ano letivo de 2018, em torno de 65 milhões de livros e já 
estamos em operação para atendermos o contrato assinado referente ao ano letivo de 2019.  

 

Continuamente, foram ajustados os processos para manter a produção da prestação de 
serviços gráficos dos demais clientes em conjunto com a produção dos materiais 
contratados pela Secretaria Estadual da Educação, consolidando a participação destes 
serviços no Faturamento Global da Empresa. 

 

7.7.2 - Diário Oficial 

 

O Diário Oficial, principal produto desta empresa, continua initerruptamente sendo produzido 
e disponibilizado à sociedade como uma importante ferramenta de transparência, 
publicidade, perenidade e autenticidade dos atos públicos governamentais e de informações 
de entes privados de interesses da sociedade. 

 

Em 2017 a Imprensa Oficial encerrou a produção da versão impressa do Diário Oficial e 
todas as operações do iClipping. 

 

Os faturamentos do Diário Oficial em 2018 seguiram a tendência de manutenção nos 
valores, com a da política de negócios da Imprensa Oficial em não aplicar nenhum reajuste 
em seus preços. 

 

7.7.3 - Projeto SEE – Secretaria Estadual da Educação 

 

O objetivo do Projeto SEE 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 
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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. 

 

O material didático-pedagógico é produzido e distribuído de acordo com as especificações 
definidas pela Secretaria da Educação pertencentes aos seguintes programas: 

 

 São Paulo Faz Escola – Aluno 

 Ler e Escrever  

 EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais) 

 São Paulo Faz Escola – Ampliado 

 EJA Mundo do Trabalho (EJA e CEEJA) 

 Programa Ensino Integral 

 Escola de Tempo Integral – Superação Jovem 

 Sala de Leitura 

 Centro de Estudos de Línguas – Inglês e Japonês/Kotobana 

 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. 

 

7.7.4 - Projeto SEE 2018 

 

O Projeto SEE 2018 teve início em setembro/2017 e encerrou em agosto/2018.  

Para o ano letivo de 2018, o projeto imprimiu e distribuiu aproximadamente 67.276.685 livros 
didáticos – divididos em primeiro e segundo semestres – para professores e alunos das 
escolas do Estado de São Paulo atendidas pela Secretaria da Educação.  

 

7.8 – Produtos Editoriais e Institucionais 

 

7.8.1 – Editora 

 

Durante o ano de 2018 a Imprensa Oficial produziu e imprimiu 05 edições e 06 (seis) 
coedições, totalizando até o momento 11 títulos. Destaque para: 

 

 1988-2018 – 30 anos da Consituição Federal do Brasil, organizada pelos professores 
doutores  Belisário dos Santos Juniore e Rafael Valim, a obra  tem também a 
colaboração de autores especializados que discorrem sobre os artigos da 
Constituição. 

 Dicionário de Segurança Pública, organizada por Hector Luis Saint – Pierre e 
Mariana Gisela Vitelli coeditada em conjunto com a Editora Unesp.  
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 70 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, organizada pelos 
professores doutores Eloisa Arruda e Flavio de Leão Bastos 

 Escritor por Escritor Machado de Assis segundo seus pares 1908-1938, A história 
social e econômica do Estado de São Paulo: 1850-1950;  

 A técnica do livro segundo São Jerônimo;  

 

Foram reimpressas edições da Imprensa Oficial que encontravam esgotadas e com 
demanda significativa de pedidos pelo mercado e leitores destacamos as obras: A São 
Paulo de German Lorca, Com a palavra Luiz Gama: artigos, cartas, máximo, Paulo 
Francis:polemista profissional, História do Copan vol.1. 

 

São os títulos que em 2018, ajudaram a consolidar a excelência editorial das publicações da 
Imprensa Oficial. 

 

7.9 –  Programa da Qualidade 

 

Indicadores e Metas - Foram estabelecidas 9 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. 

Destaca-se neste ano, a inclusão da seguinte meta: Assina.SP (contratos assinados) -  
inclusão de nova meta com o objetivo de celebrar 08 (oito) contratos, renovações de 
contratos, Parcerias e/ou Convênios ou Termos equivalentes para fornecimento do Portal de 
Assinaturas AssinaSP. 

Para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foram mantidos os 18 indicadores de 
desempenho definidos em 2017 e acompanhados durante o ano de 2018, com a inclusão de 
(01) um indicador no mês de maio denominado “Reclamação de Clientes Setoriais”. 

 

Norma NBR ISO 9001- Possuímos o Selo ISO 9001 para o escopo Certificação Digital 
desde 2006 e para o escopo Gráfica desde 2007. Este ano, em janeiro, recebemos 
certificado de migração para a versão 2015 da Norma para o escopo gráfica e em fevereiro 
recebemos certificado de migração para a versão 2015 da Norma para o escopo certificação 
digital. 

 

7.10 – Compras e Contratações 

 

Economia de aproximadamente 37,76% nos pregões eletrônicos realizados, o que 
representa mais de R$ 57.779 milhões em relação ao valor referencial dos produtos e 
serviços adquiridos. 

 

7.11 – Gestão de Clientes 

 

Em 2018, o SAC registrou 66.844 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.   
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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: 

 

                          1º Semestre 2º Semestre Total Geral 

Nível 1 19.442 22.681 42.123 63,02% 

Nível 2 10.136 9.095 19.231 28,77% 

Nível 3 e 4 2.417 3.073 5.490 8,21% 

TOTAL 31.995 34.849 66.844 100,00% 

 

 

7.12 – Compliance 

 

A criação do Departamento de Compliance foi aprovada pelo Conselho de Administração na 
253ª Reunião Ordinária realizada em 15/12/2017 e estabelecida por meio da Portaria nº 
28/17 com vigência a partir de 01/01/2018, consubstanciando o atendimento às obrigações 
dispostas no artigo 9º da Lei Federal nº 13.303/16 e nos incisos do artigo 5º do Decreto 
Estadual nº 62.349/16. Suas funções estatutárias estão previstas no artigo 34 do Estatuto 
Social e demais normas relativas à conformidade, gestão de risco e de controle interno. 

 

Código de Conduta e Integridade  

 

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.  

 

O referido código foi aprovado pelo Conselho de Administração na 252ª Reunião Ordinária 
realizada em 30/11/2017 e foi distribuído aos empregados acompanhado de palestras 
orientadoras. A continuidade de distribuição do Código de Conduta e Integridade continua a 
ser feita a cada nova admissão de empregado pelo Departamento de Recursos Humanos, e, 
ainda, o Departamento de Compras e Contratações faz a sua entrega aos fornecedores 
contratados. 

 

Conforme dispõe a Deliberação CODEC nº 005 e o Decreto Estadual nº 62.349/16, no inciso 
IV do artigo 5º, foi providenciado para que o Código de Conduta e Integridade esteja 
devidamente publicado em todos os sites de atividades desenvolvidas pela Imprensa Oficial 
e ainda no portal do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, o Departamento de 
Compliance elaborou Plano de Trabalho a fim de planejar a aplicação de treinamentos 
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periódicos e divulgação de comunicação interna sobre temas éticos e o nosso Programa de 
Integridade e Código de Conduta. 

 

7.12.1 - Canal de Denúncias  

 

O Canal de Denúncias foi instituído pelo Programa de Integridade da Imprensa Oficial por 
meio da Norma de Gestão Administrativa NGA nº 006. Os registros de denúncias podem ser 
feitos por alguns canais de entrada, como telefone, e-mail, pessoalmente, por 
correspondência ou ainda via formulário eletrônico disponível no Portal de Negócios da 
Imprensa Oficial.   

 

Seu funcionamento iniciou em 26/03/2018, recebendo, nesse primeiro trimestre, a sua 
primeira e única denúncia, no dia 27/03/2018, particularmente considerada improcedente 
por não se relacionar com as atividades da Imprensa Oficial.  Desde o início de seu 
funcionamento até o mês de outubro de 2018, recebemos o total de 78 (setenta e oito) 
entradas registradas pelo Canal de Denúncias, sendo 2 consideradas procedentes e 76 
improcedentes por não serem relacionadas às atividades da Imprensa Oficial. 

 

7.12.2 - Controle Interno 

 

Conforme previsto no Programa de Integridade da Imprensa Oficial, o Controle Interno para 
verificação tempestiva e formal dos documentos exigidos para o cumprimento obrigatório de 
envio das informações aos órgãos de Controle Interno e Externos, foram devidamente 
identificados e arquivados pelo Departamento de Compliance, possibilitando seu 
monitoramento e eventuais consultas.  

 

7.12.3 - 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.  

Em 06/06/2018 a Norma NGQ 010 – Gestão de Riscos foi alterada para que a entrega das 
atas passasse a ser trimestral (antes era mensal), para que a frequência ficasse compatível 
com a natureza das atividades desenvolvidas. Também foi incluída a obrigatoriedade do 
registro em ata das “Não Conformidades” geradas no Sistema TQC – Sistema de Gestão e 
Tratamento de Ocorrências - como maneira de atrelar prevenção e tratamento de riscos. 

Para as demais modalidades de riscos, iniciamos o mapeamento incluindo todas as áreas 
da empresa. Iniciamos o levantamento de todas as áreas com atividades e normas internas 
afins. A próxima fase permitirá brainstorms e workshops para os mapeamentos e 
identificação dos riscos com cada gestor. 
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7.12.4 - Programa de Integridade 

 

O Programa de Integridade da Imprensa Oficial foi estabelecido em 25/04/2018 por meio da 
Norma de Gestão Administrativa – NGA 006 seguindo as diretrizes do Decreto Estadual nº 
62.349/16. Suas orientações incluem a divulgação do Código de Conduta e Integridade, 
Programas de Treinamento, Gestão de Riscos, Controle Interno, forma de tratamento no 
recebimento de denúncias, acompanhado de Instrução de Trabalho que contém os trâmites 
de recebimento, registro e apuração de denúncias, bem como sobre Conformidade. 

 

7.12.5 – Conformidade 

 

Diariamente, acompanhamos 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. 

 

Foi elaborado também Relatório de Conformidade relativo às implementações dos requisitos 
da Lei Federal nº 13.303/16, conforme Requisição de Documentos DF-2.1 nº 10/18 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em fiscalização anual de controle externo. 
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8 – SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

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

 

8.1. Responsabilidade Social 

 

A Imprensa Oficial se preocupa em promover ações de responsabilidade social e participa 
de projetos que valorizam a cidadania e a inclusão social.  

 

Para tanto, desde 1997, a empresa mantem 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, pois as aparas de papéis utilizadas na gráfica são recicladas, 
essa iniciativa proporciona apoio a obras assistenciais muito importantes para a sociedade. 

Em 2018 foram doadas aparas mistas e brancas de papel, papel jornal, chapas de alumínio, 
etc., totalizando o valor de R$ 603.294,50 obtidos com a venda. Em 2018, as entidades 
beneficiadas foram: 

 

 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 
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8.1.1. Lei Rouanet 

 

Em 2018 a Imprensa Oficial repassou o valor de R$ 379.060,00 em recursos financeiros a 5 
(cinco) projetos indicados pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.  

 

Também foram feitos aportes ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Fundo 
de Incentivo ao Idoso, Fundo de Incentivo ao Desporto, ao PRONON – Programa de Apoio à 
Atenção Oncológica e ao PRONAS/PCD – Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência, cada um com 01 (uma) entidade beneficiada e repasse 
no valor de R$ 95.000,00 cada.  

 

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, e, totalizaram em 2018 o valor de R$ 
854.060,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e sessenta reais). 
 

Eventuais contrapartidas de convites a eventos e obras literárias são distribuídas a 
empregados. 
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Patrocínios Culturais e Doações em 2018 

Beneficiado Projeto Valor 

Lei Rouanet  

Associação Sorocabana  
Pro-Dança 

DanAção - Festival de Dança de Sorocaba 
PRONAC 158690 

43.000,00 

Gramani Editora - Eireli 
Éramos Vinte - A História do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo  
PRONAC 161990 

50.000,00 

Instituto de Estudos Legislativos 
Brasileiros - IDELB 

A História do Poder Legislativo do Brasil 
através do Tempo - 1826 - 2009 

PRONAC 151278 
94.060,00 

CLAC Artes e Cultura Ltda ME 
Festival Assad 

PRONAC 178341 
100.000,00 

Associação Museu de Arte Sacra 
Condephaat 50 anos  

PRONAC 182369 
92.000,00  

Total Lei Rouanet 379.060,00 

   
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente  

Condeca  -         95.000,00  

Total Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 95.000,00 

   Fundo de Incentivo ao Idoso 

Conselho Estadual do Idoso  -  95.000,00  

Total Fundo ao Idoso 95.000,00 

   
Incentivo ao Desporto 

Associação Hurra Rugby Cidadão Ano IV             95.000,00  

Total Incentivo ao Desporto 95.000,00 

   
PRONON - Programa de Apoio à Atenção Oncológica  

Fundação de Apoio ao Ensino e 
Pesquisa e Assistência do Hospital 
das Clínicas USP/FAEP 

Implantação do laboratório de PET/CET para 
atendimento oncológico 

            95.000,00  

Total PRONON 95.000,00 

   
PRONAS/PCD - Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência  

Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais de Catanduva 

Implantação da sala de integração sensorial             95.000,00  

Total PRONAS/PCD 95.000,00 

   Total dos Incentivos Ficais   R$   854.060,00  
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8.1.2. Campanha do Agasalho 

 

A Imprensa Oficial todos os anos promove a impressão dos cartazes que revestem as 
caixas de arrecadação de doações de agasalhos da Campanha do Agasalho do Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Em 2018 o tema foi a Turma da Mônica.  

 

 

 

No clima de solidariedade, os empregados se engajam nas doações trazendo roupas e 
calçados e também arrecadam recursos para comprar cobertores, toucas e meias. Em 2018, 
somente na Imprensa Oficial, foram coletadas 14 caixas com 536 quilos de cobertores, 
roupas e calçados. Com o dinheiro arrecadado foram comprados 2.040 pares de meias e 
525 toucas.  
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8.1.3. Museu Histórico da Imprensa Oficial - SP 

O projeto de implantação do Museu Histórico da Imprensa Oficial foi iniciado em outubro de 
2018 e encerrou-se com a sua inauguração em 20/12/2018. 

 

O objetivo desse projeto foi a implantação do Museu da história da empresa com a missão 
de reunir, colecionar, preservar, interpretar e promover o seu patrimônio histórico, permitindo 
a compreensão do passado e fornecendo orientação para o futuro. 

 

O Museu expõe preciosidades da instituição como peças, 
equipamentos, fotos e documentos que fizeram parte da 
evolução da arte editorial e gráfica brasileiras. Entre os 
destaques, está uma impressora Ludlow, fotos históricas 
das antigas sedes da Imprensa Oficial, obras de arte e até 
um pedido de cotação, de 1923, para a instalação de 
energia elétrica em substituição aos lampiões de gás, 
além dos inúmeros prêmios que a empresa conquistou 
em 127 anos de existência. 

 

Preservar a memória institucional, promover a sua imagem e valorizar a cultura de uma 
empresa centenária foram as importantes contribuições desse projeto. 
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8.1.4. 1º Dia do VoluntárIO 

Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis pelos cidadãos. Ações de cidadania 
promovem integração e um ambiente melhor, além de desenvolver competências, muitas 
vezes esquecidas no ambiente corporativo. Pensando nisso, a Imprensa Oficial promoveu o 
1º dia do Voluntariado, que buscou realizar um projeto de cunho social envolvendo, de forma 
voluntária, a comunidade da Mooca e os funcionários da empresa. 

 

O objetivo de 2018 foi beneficiar uma instituição carente da região da Mooca, a ILPI 
TULIPAS, Instituição para Longa Permanência de Idosos que atende a 30 pessoas, com 
idade entre 65 e 85 anos, por meio de serviços sociais realizados pelos funcionários da 
empresa como a arrecadação de doações para a realização de um bazar, revitalização do 
lar dos idosos e outras atividades de acolhimento e calor humano. 

Destaque: O 1º dia do voluntário foi em 01/12/18. 

 Promover a valorização das atividades voluntárias. 

 Envolver os funcionários, familiares e a comunidade local a participarem de 
forma voluntária. 

 Aumentar a união dos 
funcionários, melhorando 
os relacionamentos.  
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8.1.5. Interação com a Comunidade Local 

 

Localizada no bairro da Mooca, a Imprensa Oficial procura estreitar laços com a comunidade 
local, promovendo eventos de cidadania e abrindo suas portas para a participação da 
população. Por meio desses projetos, populares e comerciantes da região colaboraram com 
o Bazar do Dia do Voluntariado, receberam caixas de arrecadação da Campanha do 
Agasalho, entre outras atividades.  

 

Outra grande contribuição de cidadania, consiste na cessão do auditório da empresa para a 
realização das reuniões do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança da Mooca. 
Desde 1986, a empresa cede o espaço com o apoio de empregados de infraestrutura da 
casa, para a realização desse importante fórum de comunicação e exercício da cidadania.  

 

Uma vez por mês, os cidadãos da Mooca se reúnem aqui com representantes da CET, 
Guarda Civil Metropolitana, Sptrans, Polícias Civil e Militar e solicitam providências nas 
áreas de segurança, transporte e serviços públicos ligados à Subprefeitura da Mooca.  
 

Os Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEG’s foram 
criados através do Decreto Estadual nº 23.455, de 10 de maio de 1985. Os CONSEG’s são 
formados por grupos voluntários da Comunidade que se reúnem para discutir e analisar, 
planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, além de 
desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as 
várias lideranças locais.  

 
A reunião mensal do Conseg da Mooca é aberta à comunidade e ocorre toda primeira terça-
feira do mês, às 20 horas, no auditório da Imprensa Oficial.  
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8.2 - Uso Consciente dos Recursos Naturais 

 

8.2.1 - Uso racional de água da Imprensa Oficial 
 

A diretoria da Imprensa Oficial entende a 
extrema importância em usar racionalmente a 
água potável e participa da mobilização estadual 
que determina a política de uso do insumo. 

 

Pensando nisto, e com a crise hídrica no Estado 
de São Paulo iniciada em 2014, a economia de 
água passou a ser uma das metas do Programa 
de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 
desde 2015. 

 

 
Ao longo dos anos, a empresa adotou medidas de contenção para o uso racional da água, 
porém, somente com a efetiva conscientização dos empregados, gerando uma mudança de 
hábitos e a mobilização de todos, conseguiríamos atingir as metas estabelecidas pela 
empresa. 
 
Em 2015 o objetivo da meta era registrar redução no consumo de água na Imprensa Oficial 
de 20% inferior à meta de consumo estabelecida pela Sabesp de 1.548 m³, ou seja, a meta 
era atingir consumo mensal igual ou inferior a 1.238 m³/mês.  
 
Nos anos seguintes as metas foram estabelecidas conforme a média do ano anterior e 
obtivemos com os seguintes resultados: 
 

Período 
Consumo de 
água anual 

(m³) 

Média 
mensal 

Variação 

2014 19.471 1.623   

2015 13.854 1.155 -28,85% 

2016 13.113 1.093 -5,35% 

2017 11.269 939 -14,06% 

2018 10.494 870 -6,88% 

Redução 2014 a 2018 -46,10% 
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Ações 

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

empresa e de promover campanhas internas de conscientização de empregados, com 

matérias divulgadas semanalmente no Portal Corporativo demonstrando o consumo 

semanal de água, a empresa adotou medidas de contenção com soluções para o uso 

racional da água, como: 

 Foram instalados 7 (sete) reservatórios para coleta de águas pluviais para reuso em 

vários pontos da IMESP, 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 8 para 5 litros); 

 Redução de vazão nos chuveiros dos vestiários (de 34,5 litros/min para 8 litros/min); 

 Coleta de água de condensação - ar-condicionado; 

 Redução de vazão nos registros centrais; 

 Impermeabilização de reservatórios (eliminando pequenos vazamentos e infiltrações); 

 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; 
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 Foram realizadas obras para substituir a tubulação de interligação da rede de água 

potável entre os reservatórios e chegada dos cavaletes até o abastecimento. A obra teve 

início em novembro de 2016 e finalizou em março de 2017. Além de eliminar grandes 

vazamentos subterrâneos, foram criadas rotas de interligação entre os cavaletes de 

abastecimento da SABESP. As tubulações aparentes e aéreas são de fácil identificação 

de vazamentos, sem correr o risco de grandes perdas. 

 

 Foram realizadas a recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios com o 

objetivo de eliminar os focos anômalos no concreto desagregado e fissurado, baixo 

cobrimento das armaduras, patologias do concreto e corrosão das armaduras, além de 

garantir a estanqueidade dos reservatórios. A obra teve início em janeiro de 2015 e 

finalizou em março de 2016. 

 

o A vantagem da obra para a Imprensa Oficial é recuperação do 

concreto armado dos reservatórios, eliminando as patologias, e 

impermeabilizá-los a fim de eliminar os vazamentos existentes, 

evitando assim desperdícios de água. 

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

evitar o desperdício de água. 

 

8.2.1 - 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 que demoram muito 
tempo para se desintegrar, como é o caso das pilhas e sucatas industriais, os recursos 

http://portal.imprensaoficial.com.br/index.php/noticias/12149-cada-qual-no-seu-lugar
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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 setores da empresa, para receber papéis que serão inutilizados, outras ganharam 
adesivos e recebem papel, metal, plástico e vidro. 

 

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. 
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9 - PERSPECTIVAS  

 

A Imprensa Oficial tem consolidado sua estrutura com o propósito de atuar no 
mercado como uma empresa competitiva, inovadora e moderna. Para 2019 estão 
previstos projetos que irão alavancar a empresa como referência em gestão pública, 
excelência e inovação. São destaques: 

 

 Remodelagem do Diário Oficial para melhorar a experiência dos usuários 
(leitores e publicantes) quanto à usabilidade, acessibilidade, responsividade, 
organização e busca de conteúdo. O projeto também prevê a estruturação do 
banco de dados de forma que as informações nele contidas possam ser 
disponibilizadas ao cidadão e ao próprio Estado por meio de novos serviços. 
 

 Ampliação da oferta de soluções e serviços baseados em Certificação Digital. 
 

 Expansão da divulgação e comercialização dos serviços de digitalização e 
gestão do conhecimento, ofertando ao Estado soluções que reduzam o uso 
do papel no governo e possibilitando simplificar e racionalizar processos 
burocráticos. 
 

 Prestação de serviços biométricos, por meio do projeto criado pela Secretaria 
de Governo e através de convênio da Imprensa Oficial do Estado com o 
Instituto de Identificação 'Ricardo Gumbleton Daunt' (IIRGD) e a Companhia 
de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), permitindo a 
operacionalização da identificação biométrica.    
 

Prestação de serviços gráficos, destacando-se como principal desafio, o 
atendimento ao projeto do governo de produzir e distribuir todo material didático do 
estado de São Paulo. Em 2019, a Imprensa Oficial também irá imprimir e distribuir 
1,8 milhões de livros didáticos para a Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo. 


