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06 a 08-10-2010

www.jucesc.sc.gov.br



  

Convênio Governo do Estado/Brasiltelecom
Início: 2003/2004
Piloto: Jaraguá do Sul, Palhoça, Guaramirim e 
Rio do Sul

www.jucesc.sc.gov.br



  

293 municípios/46 escritórios regionais
31 postos de atendimento
200 ofícios por dia/3000 pessoas envolvidas

www.jucesc.sc.gov.br



  

33% de redução do custo operacional
1 servidor em cada prefeitura (data center local)
32000 pedidos de viabilidade/mês
4000 constituições/3 transações p cada pedido

www.jucesc.sc.gov.br
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26 a 29-10-2010

www.jucees.es.gov.br



  

www.jucees.es.gov.br

78 municípios
41 conveniadas e 28 operando o sistema
Data center central na Jucees/ 3 agências



  

 

www.jucees.es.gov.br

50 constituições por dia
Alta rotatividade do pessoal nas prefeituras
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24 a 27-11-2010
 

www.jucemg.mg.gov.br
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2002 – Jucemg em convênio p/ liberar CNPJ
2004 - Origem no Minas Fácil “todos órgãos 
no mesmo lugar”
2005 – cadastro sincronizado

www.jucemg.mg.gov.br
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853 municípios no Estado
31 maiores, 55% da abertura de empresas
500 consultas prévias, por dia
Deferimento compartilhado
221.607 consultas de nome, já realizadas

www.jucemg.mg.gov.br
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1800.000 empresas no cadastro
700.000 ativas
221.983 registros de viabilidade

www.jucemg.mg.gov.br
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08-12-2010

www.sjp.pr.gov.br



  

Convênio Jucepar e prefeitura - iCad(internet)
12000 empresas/3 a 4 constituições por dia
7. colocada em abertura de MEI no Paraná

www.sjp.pr.gov.br



  

Minas Gerais iniciou em 2004
Santa Catarina, em 2003 e 
Espírito Santo em 21-09-2009
Convênios de apoio aos municípios
Integração ao “Minas Fácil”
Forte apoio político em Santa Catarina
Aumento do trabalho, com fortalecimento da 
imagem 



  

Desafios para implantação da Redesim, no 
Paraná
Criar o grupo de especificação da solução
Participar na construção da opção do Paraná
Identificar e especificar as regras de negócio
Solução tecnológica disponível para integrar
Forte apoio político para patrocinar e agregar



  

Definição do Objetivo
Definição dos usuários
Caracterização do problema
Fluxo de documentos
Situação atual
Identificação dos problemas
Identificação das necessidades(requisitos)
Funcionalidades



  

Alternativas de solução
Vantagens e Desvantagens
Análise de benefícios e custos
Proposta de  solução
Arquitetura e Plataforma tecnológica
Benefícios
Riscos (identificação, classificação e impacto)
Avaliação e análise dos riscos
compromissos/restrições
Planejamento


