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DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF
RESUMO EXECUTIVO
INTRODUÇÃO
O Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projetos de Recursos
Hídricos desenvolvido no âmbito do Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA) é parte
do Componente IV – Formulação do Programa de Gerenciamento Integrado/Plano de Ações
Específicas da Bacia e sua zona costeira. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma
solução informatizada de controle de Projeto e otimização do gerenciamento físico e
financeiro.
Com o objetivo de gerenciar todo o processo de estabelecimento desta política faz-se
necessário que a Coordenação do projeto tenha acesso às informações do trabalho de toda a
equipe, de forma ágil e integrada e em tempo real. Para suprir esta necessidade foi
desenvolvido o Sistema Informatizado de Gerenciamento, ferramenta eletrônica que controla
todas as atividades do projeto, desde o planejamento até a execução financeira, facilitando
assim a gerência do projeto e o acompanhamento de todas as suas ações.
O presente sistema desenvolvido para os Projetos GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto
Paraguai, pode também ser utilizado por qualquer outro, como o GEF Aqüífero Guarani, etc.
O presente relatório compõe-se de quatro capítulos apresentados a seguir de forma sucinta. O
capítulo 1 apresenta os antecedentes e objetivos do Sistema Informatizado de Gerenciamento.
No capítulo 2 encontra-se a caracterização do sistema desenvolvido, apresentando brevemente
linguagem utilizada e modelo de dados. No capitulo 3 são apresentadas as principais telas
componentes do Sistema. No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e recomendações
extraídas das atividades desenvolvidas.
1. ANTECEDENTES E OBJETIVOS
Até o desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais todos os
procedimentos administrativos e controle do projeto eram realizados em planilhas e
documentos eletrônicos. O processo apresentava falho, apesar de todo o controle realizado na
Coordenação do projeto e Direção Nacional. A falta de um repositório único para todas as
informações, e o acesso restrito as mesmas comprometiam a consistência e o controle das
atividades.
Para contornar estas dificuldades, as seguintes atividades foram propostas:
•

•
•

Desenvolver e implementar 02 (dois) Sistemas Informatizados de Gerenciamento, um
para cada Projeto (GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai), baseando-se
nas atividades desenvolvidas na Coordenação do projeto e Direção Nacional, e
segundo as orientações estabelecidas no Guia Operativo;
Treinar os usuários que irão utilizar o Sistema Informatizado de Gerenciamento;
Promover a migração e entrada dos dados das fontes de informação existentes.
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2. ASPECTOS TÉCNICOS
O Sistema de Informações Gerenciais foi desenvolvido para funcionar na estrutura de
informática da Agência Nacional de Águas. Como um dos objetivos do Sistema é o seu
acesso de qualquer ponto do país, foi definida a padronização de Internet para o seu
desenvolvimento. Em função da estrutura de informática existente e da padronização de
Internet foi escolhida a tecnologia Microsoft ASP para o desenvolvimento do Sistema,
utilizando o banco de dados Microsoft SQL Server 2000 como repositório de dados.
A estrutura do sistema está dividida em módulos: planejamento, execução e administração.
3. TELAS DO SISTEMA
3.1. Telas do Sistema GEF São Francisco
As principais telas do sistema são apresentadas no presente relatório.

Figura1. Tela de Entrada do Sistema de Informações Gerenciais
do Projeto GEF São Francisco
3.2. Telas Sistema GEF Pantanal/Alto Paraguai
A semelhança do GEF São Francisco, também são apresentadas as principais telas
desenvolvidas para o Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai.

Figura 2. Tela de Entrada do Sistema de Informações Gerenciais
do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
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4. CONCLUSÕES
O sistema foi desenvolvido em sintonia com assessoria administrativa/financeira dos dois
projetos GEF, primeiros usuários do sistema. Desta forma, houve um acompanhamento paripasso durante o desenvolvimento do sistema.
A maior parte das informações existentes em outras fontes de dados já está inserida no banco
de dados do Sistema, sendo que o restante das informações dos Projetos GEF Pantanal/Alto
Paraguai e GEF São Francisco encontram em processo de lançamento nos respectivos
sistemas. A implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais promoveu a melhoria dos
procedimentos gerenciais dos Projetos, contribuindo para o acompanhamento, controle e
eficiência de suas ações.
5. RECOMENDAÇÕES
Nota-se que para o desenvolvimento das atividades deste Subprojeto, consolidadas no Sistema
em contento foram consumidos recursos preciosos de diversas fontes. Sendo assim,
recomenda-se:
• Que a experiência acumulada, os produtos desenvolvidos, manuais de procedimentos,
documentação técnica, e outros produtos deste Subprojeto sejam reutilizados em
outras atividades do Projeto GEF, e mesmo em outros projetos que possuam estrutura
semelhante, sob o comando da Organização dos Estados Americanos – OEA;
•

Que as atividades do Subprojeto sejam continuadas, visando um melhor
aproveitamento das ações já realizadas, e a melhoria do Sistema Informatizado de
Gerenciamento, uma vez que o mesmo pode ser utilizado em todos os Projetos GEF
que possuam estrutura semelhante aos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e São
Francisco;

•

Que se realizem procedimentos de manutenção continuada e evolutiva, visando um
constante aprimoramento do Sistema de Informações Gerenciais de cada Projeto.
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ANEXOS
1. MODELO DE DADOS
LISTA DE FIGURAS
1. Tela de Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São
Francisco
2. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São Francisco,
mostrando as funções e o extrato do Projeto.
3. Tela de controle do Projeto GEF São Francisco
4. Tela de controle de Componentes do Projeto GEF São Francisco
5. Tela de controle de Subprojetos do Projeto GEF São Francisco
6. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado do Projeto GEF São Francisco
7. Tela de controle de Solicitações de Pagamento do Projeto GEF São Francisco
8. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos do Projeto GEF São Francisco
9. Tela de controle de Solicitações de Viagem do Projeto GEF São Francisco
10. Tela de controle de Solicitação de Recursos do Projeto GEF São Francisco
11. Tela de inclusão de Solicitações do Projeto GEF São Francisco
12. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado do Projeto GEF São Francisco
13. Impressão da Solicitação de Pagamento do Projeto GEF São Francisco
14. Impressão da Solicitação de Viagem do Projeto GEF São Francisco
15. Tela Controle de Consultores do Projeto GEF São Francisco
16. Tela de controle de Empresas do Projeto GEF São Francisco
17. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual do Projeto GEF São Francisco
18. Tela de controle de Rubricas do Projeto GEF São Francisco
19. Tela do Repositório de Documentação do Projeto do Projeto GEF São Francisco
20. Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/Alto
Paraguai
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21. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/Alto
Paraguai, mostrando as funções e o extrato do Projeto.
22. Tela de controle do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
23. Tela de controle de Componentes do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
24. Tela de controle de Subprojetos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
25. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado do Projeto GEF Pantanal/Alto
Paraguai.
26. Tela de controle de Solicitações de Pagamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
27. Tela de controle de Solicitações de Suprimento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
28. Tela de controle de Solicitações de Viagem do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
29. Tela de controle de Solicitação de Recursos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
30. Tela de inclusão de Solicitações do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
31. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado do Projeto GEF Pantanal/Alto
Paraguai
32. Impressão da Solicitação de Pagamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
33. Impressão da Solicitação de Viagem do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
34. Tela Controle de Consultores do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
35. Tela de controle de Empresas do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
36. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual do Projeto GEF Pantanal/Alto
Paraguai
37. Tela de controle de Rubricas do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
38. Tela do Repositório de Documentação do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
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DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF
INTRODUÇÃO
O Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projetos de Recursos
Hídricos desenvolvido no âmbito do Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA) é parte
do Componente IV – Formulação do Programa de Gerenciamento Integrado/Plano de Ações
Específicas da Bacia e sua zona costeira. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma
solução informatizada de controle de Projeto e otimização do gerenciamento físico e
financeiro.
A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco representa uma das mais importantes bacias
hidrográficas do Brasil, abrangendo 639.219 km² de área de drenagem, correspondendo a
7,55% do país. Está dividida em 4 regiões fisiográficas: Alto São Francisco; Médio São
Francisco; Sub-médio São Francisco e Baixo São Francisco. Cerca de 16,14 milhões de
pessoas (9,5% da população do país) habitam a Bacia Hidrográfica do São Francisco, sendo
que maior densidade demográfica encontra-se concentrada no Alto e Médio São Francisco
(80%) de toda sua população.
Existem alguns conflitos no que tange a interesses da gestão, aproveitamento e restrições do
uso dos recursos hídricos, além de conflitos entre demandas para usos consultivos e qualidade
inadequada das águas.
A Bacia apresenta alguns desafios principais, dentre os quais os de definir uma estratégia que
solucione conflitos entre os diversos usuários, conflitos entre a demanda para usos consultivos
e insuficiência de água, além da implementação de sistemas de saneamento básico (Industrial
e Doméstico), dentre outros. Dentre as estratégias para solucionar conflitos entre os diversos
usuários da água e o gerenciamento dos recursos hídricos, a informação e a participação da
sociedade surgem como instrumentos que conduzem a sociedade a integrar o processo
decisório com vistas a uso sustentável dos recursos hídricos.
Com o objetivo de gerenciar todo o processo de estabelecimento desta política faz-se
necessário que a Coordenação do projeto tenha acesso às informações do trabalho de toda a
equipe, de forma ágil e integrada e em tempo real. Para suprir esta necessidade foi
desenvolvido o Sistema Informatizado de Gerenciamento, ferramenta eletrônica que controla
todas as atividades do projeto, desde o planejamento até a execução financeira, facilitando
assim a gerência do projeto e o acompanhamento de todas as suas ações.
O presente sistema desenvolvido para os Projetos GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto
Paraguai, pode também ser utilizado por qualquer outro, como o GEF Aqüífero Guarani, etc.
O presente relatório compõe-se de 4 (quatro) capítulos apresentados a seguir de forma sucinta.
O capítulo 1 apresenta os antecedentes e objetivos do Sistema Informatizado de
Gerenciamento. No capítulo 2 encontra-se a caracterização do sistema desenvolvido,
apresentando brevemente linguagem utilizada e modelo de dados. No capitulo 3 são
apresentadas as principais telas componentes do Sistema. No capítulo 4 são apresentadas as
conclusões e recomendações extraídas das atividades desenvolvidas.
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1. ANTECEDENTES E OBJETIVOS
Até o desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais todos os
procedimentos administrativos e controle do projeto eram realizados em planilhas e
documentos eletrônicos. O processo apresentava falho, apesar de todo o controle realizado na
Coordenação do projeto e Direção Nacional. A falta de um repositório único para todas as
informações, e o acesso restrito as mesmas comprometiam a consistência e o controle das
atividades.
Para contornar estas dificuldades, as seguintes atividades foram propostas:
•

•
•

Desenvolver e implementar 02(dois) Sistemas Informatizados de Gerenciamento, um
para cada Projeto (GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai), baseando-se
nas atividades desenvolvidas na Coordenação do projeto e Direção Nacional, e
segundo as orientações estabelecidas no Guia Operativo;
Treinar os usuários que irão utilizar o Sistema Informatizado de Gerenciamento;
Promover a migração e entrada dos dados das fontes de informação existentes.

O Sistema possui ainda as seguintes características:
•
•
•
•

Atender a todos os participantes do Projeto;
Ser totalmente informatizado e com funcionamento via INTERNET;
Ser descentralizado e distribuído de tal forma que os dados sejam coletados nas
respectivas fontes, junto a cada usuário;
Conter informações de controle, monitoria, avaliação, andamento físico e financeiro,
normas, decisões e comunicações, dentre outras de interesse das instituições
responsáveis pela supervisão e controle do Projeto.

2. ASPECTOS TÉCNICOS
O Sistema de Informações Gerenciais foi desenvolvido para funcionar na estrutura de
informática da Agência Nacional de Águas. Como um dos objetivos do Sistema é o seu
acesso de qualquer ponto do país, foi definida a padronização de Internet para o seu
desenvolvimento. Em função da estrutura de informática existente e da padronização de
Internet foi escolhida a tecnologia Microsoft ASP para o desenvolvimento do Sistema,
utilizando o banco de dados Microsoft SQL Server 2000 como repositório de dados. O
modelo de dados do Sistema esta no Anexo 1.
A estrutura do Sistema foi dividida em:
•

Planejamento

Controle de todas as informações contidas no Plano de Operações, devidamente
detalhadas, para permitir a administração do Projeto nos níveis desejados, informações
relevantes que forem sendo estabelecidas em cada Subprojeto, principalmente os
indicadores de desempenho. Da mesma forma, o Sistema possui flexibilidade para
permitir alterações nas ações e atividades planejadas, ao longo de seu desenvolvimento;
•

Execução

Controle de todas as informações sobre o andamento físico e financeiro das atividades e
ações programadas.
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•

Administração

Controle das informações geradas por todos os participantes do Projeto, facilitando as
comunicações, as determinações de gerenciamento e a monitoria/avaliação dos Projetos,
em todos os níveis.
Para a utilização do Sistema é necessário que o usuário possua um navegador de Internet
(Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer), e uma conexão com o servidor do
Sistema, que no momento da entrega deste relatório encontrava-se no seguinte endereço:
http://www.ana.gov.br/gef2003. Nenhuma instalação se faz necessária. A versão que o
usuário estiver utilizando é sempre a última versão disponível do Sistema.
3. TELAS DO SISTEMA
3.1. Telas do Sistema GEF São Francisco
Para demonstrar alguns aspectos do Sistema Informações Gerenciais do Projeto GEF São
Francisco são apresentadas as principais telas.

Figura 1. Tela de Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do
Projeto GEF São Francisco
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Figura 2. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto
GEF São Francisco, mostrando as funções e o extrato do Projeto

Figura 3. Tela de controle do Projeto
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Figura 4. Tela de controle de Componentes

Figura 5. Tela de controle de Subprojetos
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Figura 6. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado

Figura 7. Tela de controle de Solicitações de Pagamento
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Figura 8. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos

Figura 9. Tela de controle de Solicitações de Viagem
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Figura 10 - Tela de controle de Solicitação de Recursos

Figura 11 - Tela de inclusão de Solicitações
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Figura 12. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado

Figura 13. Impressão da Solicitação de Pagamento
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Figura 14. Impressão da Solicitação de Viagem

Figura 15. Tela de controle de Consultores
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Figura 16. Tela de controle de Empresas

Figura 17. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual
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Figura 18. Tela de controle de Rubricas

Figura 19. Tela do Repositório de Documentação do Projeto
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3.2. Telas Sistema GEF Pantanal/Alto Paraguai
Para demonstrar alguns aspectos do Sistema Informações Gerenciais do Projeto GEF
Pantanal/Alto Paraguai são apresentadas as principais telas.

Figura 20. Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto
GEF Pantanal/ Alto Paraguai

Figura 21. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto
GEF Pantanal/Alto Paraguai, mostrando as funções e o extrato do
Projeto
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Figura 22. Tela de controle do Projeto

Figura 23. Tela de controle de Componentes
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Figura 24. Tela de controle de Subprojetos

Figura 25. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado
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Figura 26. Tela de controle de Solicitações de Pagamento

Figura 27. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos
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Figura 28. Tela de controle de Solicitações de Viagem

Figura 29. Tela de controle de Solicitação de Recursos
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Figura 30. Tela de inclusão de Solicitações

Figura 31. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado
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Figura 32. Impressão da Solicitação de Pagamento

Figura 33. Impressão da Solicitação de Viagem
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Figura 34. Tela de controle de Consultores

Figura 35. Tela de controle de Empresas
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Figura 36. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual

Figura 37. Tela de controle de Rubricas
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Figura 38. Tela do Repositório de Documentação do Projeto
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4. CONCLUSÕES
O Sistema de informações gerenciais está em funcionamento desde 10 de abril de 2003. O
acesso ao Sistema foi liberado no dia 20 de abril de 2003 para todos os usuários da
Coordenação do Projeto GEF e da Direção Nacional. A partir do dia 29 de abril foi liberado o
acesso ao Sistema para todos os coordenadores de Subprojetos.
O sistema foi desenvolvido em sintonia com assessoria administrativa/financeira dos dois
projetos GEF, primeiros usuários do sistema. Desta forma, houve um acompanhamento paripasso durante o desenvolvimento do sistema.
A maior parte das informações existentes em outras fontes de dados já está inserida no banco
de dados do Sistema, sendo que o restante das informações dos Projetos GEF Pantanal/Alto
Paraguai e GEF São Francisco encontram em processo de lançamento nos respectivos
sistemas. A implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais promoveu a melhoria dos
procedimentos gerenciais dos Projetos, contribuindo para o acompanhamento, controle e
eficiência de suas ações.
5. RECOMENDAÇÕES
O desenvolvimento de um sistema, como qualquer produto da inteligência humana, calca-se
na transmissão de conhecimentos, idéias e regras de um cliente.
No desenvolvimento da atividade deste Subprojeto foram transcritas todas as regras do
Projeto GEF, em todos os níveis de sua atividade, para um modelo sistêmico, culminando no
desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais. O desenvolvimento
desta atividade contou com recursos provindos de diversas fontes, entre as quais o próprio
Projeto GEF, através de recursos financeiros e humanos, da Agência Nacional de Águas,
através de recursos materiais e humanos, da Organização dos Estados Americanos,
fornecendo o conhecimento e as regras necessárias para a criação do modelo. Nota-se que
para o desenvolvimento das atividades deste Subprojeto, consolidadas no Sistema em
contento foram consumidos recursos preciosos de diversas fontes. Sendo assim, recomendase:
• Que a experiência acumulada, os produtos desenvolvidos, manuais de procedimentos,
documentação técnica, e outros produtos deste Sistema sejam reutilizados em outras
atividades do Projeto GEF, e mesmo em outros projetos que possuam estrutura
semelhante, sob o comando da Organização dos Estados Americanos – OEA;
•

As atividades executadas na concepção e desenvolvimento do Sistema sejam
continuadas, visando melhor aproveitamento e melhoria do Sistema, uma vez que o
mesmo pode ser utilizado em todos os Projetos GEF que possuam estrutura
semelhante aos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e São Francisco;

•

Adoção de procedimentos para manutenção continuada e evolutiva, visando, assim,
constante aprimoramento do Sistema de Informações Gerenciais de cada Projeto.
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