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APRESENTAÇÃO

Em fevereiro de 2017, o Ministério Público do Estado do Maranhão deu
início à implantação de uma ferramenta de Business Inteligence, Qlik

Sense, que permite acesso a uma base de dados em tempo real, por meio
de painéis, para a tomada de decisões com mais eficiência.
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O BI pode ser traduzido como
inteligência de negócios. É uma
espécie de método que visa ajudar
as empresas e instituições a tomar
decisões inteligentes, mediante
dados e informações recolhidas pelos
diversos sistemas de informação. 
Por meio desse sistema, é possível
ter acesso instantâneo a
informações, como folha de
pagamento, custos, despesas e
receitas em um único local,
disponibilizadas através de painéis e
gráficos e assim fazer uma gestão
melhor desse conteúdo. 

A implantação de uma ferramenta de
BI faz parte de um grupo de ações
previstas pelo Planejamento
Estratégico do MPMA. Na avaliação
do procurador-geral de justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho, “o
investimento no sistema é mais uma
conquista do Ministério Público do
Maranhão. Com o BI, poderemos
analisar vários dados de forma
integrada e isso facilita muito a
tomada de decisões, além de otimizar
tempo e diminuir custos.” 



 SEPLAG  
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A Secretaria de Planejamento e
Gestão – SEPLAG conduz o projeto
do Sistema Integrado de Custos –
SIC, cujo escopo é identificar todos
os custos envolvidos na prestação
de serviços à sociedade pelo
Ministério Público, apresentados ao
nível de centros de custos,
proporcionando diretrizes para a
apuração da eficiência, eficácia e
efetividade de suas ações e
possibilita à Administração Superior
a tomada de decisões, a partir das
informações produzidas,
promovendo ainda maior
transparência e melhor planejamento
dos gastos públicos, tudo de forma
integrada e alinhada com o
planejamento estratégico e
orçamentário do MPMA.

Uma vez identificados esses custos,
por meios de planilhas, esses dados
são carregados na plataforma Qlick
Sense e transformados em painéis
de monitoramento. Com a conclusão
do Painel SIMP será possível cruzar
os dados de produtividade do SIMP
com o SIC e assim mensurar o custo
das atividades do MPMA.

Sistema Integrado de Custos (SIC)
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 SEPLAG  

Sistema Integrado de Custos (SIC)
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A Secretaria de Planejamento e Gestão juntamente com os CAOPs SAÚDE,
EDUCAÇÃO e CRIMINAL reuniram dados e informações relevantes para a
construção de um MAPA SOCIAL no âmbito do MPMA. 
 
O Mapa Social é uma ferramenta que tem por finalidade oferecer um panorama
da realidade social do Estado do Maranhão e dos municípios maranhenses. Para
tanto, congrega indicadores sociais divulgados por diferentes instituições e
órgãos públicos, inicialmente nas temáticas da educação, saúde e segurança
pública. Contempla, também, indicadores socioeconômicos e demográficos. 
 
. 
 

Visão Geral Mapa Social

Mapa Social 

 SEPLAG  
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A implementação do Mapa Social foi feita basicamente em 5 etapas: 
1 – Reuniões com a CMTI, consultoria e CAOPs – concebida a ideia do Mapa
Social foi essencial envolver a área técnica e o público interessado para
alinhar as etapas de implementação e buscar a colaboração de todos; 
2 – Levantamento das informações – nesta etapa foram ouvidas as 
necessidades e buscou-se entender as informações requeridas pelos gestores; 
3 – Mapeamento das fontes de dados – trabalho conjunto da SEPLAG com os
CAOPs. O mapeamento das fontes de dados foi feito visando dar viabilidade
às solicitações da etapa anterior; 
4 – Extração dos dados – feita pela SEPLAG e pela consultoria. Os dados
foram disponibilizados em formato de planilha dada as peculiaridades da
ferramenta de BI. 
4 – Definição dos Dashboards – foram definidas as abas para a Visão Geral,
Educação, Saúde e Segurança, bem como uma aba para consultas externas. 
5- Programação, carga e testes das informações – a cargo da consultoria com
a supervisão da CMTI. 
 

Um dos painéis do módulo educação

Mapa Social 

 SEPLAG  
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Um dos painéis módulo saúde.

Um dos painéis do módulo segurança.

 SEPLAG  

Mapa Social 
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A Secretaria para Assuntos
Institucionais conduz o projeto do
painel do Sistema Integrado do
Ministério Público - SIMP, cujo
objetivo é sistematizar todas as
informações processuais,
manifestações e atendimentos
realizados no Ministério Público do
Maranhão. Ao levar os dados
armazenados no SIMP para
plataforma BI, o escopo é
desenvolver Painéis para análise
granular da atividade funcional, com
acompanhamento mensal de
protocolos registrados e
movimentados, produtividade,
entrada e saída, e cruzamento de
informações do SIMP com os dados
sociais dos municípios.

SIMP

 SECINST  
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Lançado pelo Procurador Geral de
Justiça, em junho de 2017, por meio
do Ato Regulamentar nº 139/2017, o
“Desafio MP Sustentável” tem por
objetivo a redução do consumo de
água e luz, promovendo uma
competição saudável entre as
promotorias de justiça e fazendo um
comparativo de redução baseado no
mesmo período do ano anterior.
Inicialmente administrado em
planilha Excel, o desafio  foi
transportado para a plataforma Qlick
Sense com vistas a uma melhor
exposição dos dados e respostas
mais imediatas.

MP SUNTENTÁVEL

 SECINST  



GAECO
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O Grupo de Atuação
Especial de Combate às
Organizações
Criminosas – GAECO
utiliza a ferramenta de BI
na elaboração de painéis
com fins de investigação,
uma vez de posse dos
dados é possível fazer o
cruzamento de
informações que
permitem: Análise
Bancária, Interceptação
telefônica, Análise fiscal e
Análise de contratos.

Investigação e Análise



COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
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A Coordenadoria de Administração
desenvolveu painel de BI, a partir
das informações contidas no
sistema GESP, permitindo o
controle da gestão de materiais de
consumo e patrimônio.   
 
No painel da Gestão de Materiais
de Consumo é possível averiguar:
Total fornecido por almoxarifado,
análise mensal de consumo por
Unidade, identificação de itens
mais consumidos pelas unidades,
análise individualidade por tipo de
item ou por unidade e relação
entre itens consumidos e
quantidade de funcionários na
unidade. 

Gestão de Materiais, Patrimônio e 
Controle de Impressões
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Na Gestão de Patrimônio é possível
realizar: análise do valor financeiro do
patrimônio de bens móveis do MPMA,
bem como a sua depreciação,
analisados mensalmente por unidade
e tipo de bem. 
 
Diante do programa de
sustentabilidade “Integrar” do MPMA,
a CAD desenvolveu um painel que
permite a gestão de impressoras e
tonners, uma vez que este último é o
item de maior valor monetário dentre
os produtos controlados pelo setor e
vinham sendo devolvidos, ainda, com
capacidade de impressão. Com base
nesse painel a CAD tem uma melhor
gestão dos dois itens e informações
mais detalhadas para a tomada de
decisão. 

COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Gestão de Materiais, Patrimônio e 
Controle de Impressões



SAÚDE FUNCIONAL
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A Seção de Saúde Funcional
desenvolveu um painel de
Atendimento Odontológico.
Com ele o setor faz gestão de
atendimentos odontológicos
realizados no MPMA com
produtividade mensal de cada
profissional, relação e
quantitativo de procedimentos
realizados, número de
atendimentos, identificação
de atendimentos de
emergência e análise mensal
em gráfico da curva de
atendimentos e
procedimentos realizados.

Painel de Atendimento 
Odontológico



COORDENADORIA DE
GESTÃO DE PESSOAS
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A Coordenação de Gestão
de Pessoas (CGP)
desenvolveu um painel de
gestão que permite avaliação
quanto ao perfil de membros
e servidores, com
informações sobre idade,
escolaridade, tempo de
serviço, dentre outras. No
painel de distribuição de
membros e servidores, a
CGP avalia quantas e quais
pessoas estão lotadas em
um setor ou promotoria, bem
como avalia o tempo de
serviço e cargo exercido.

Perfil e Distribuição de 
Membros e Servidores



COORDENADORIA DE
FOLHA DE PAGAMENTO

16 

A Coordenação de Folha de Pagamento desenvolveu painel que
possibilita análise da folha de pagamento, destacando-se o
acompanhamento mensal quanto ao valor orçado e o que foi
gasto, tanto no valor geral total, quanto em rubricas especificas,
como valor gasto em “exoneração/rescisão”.

Controle da Folha



COORDENADORIA DE
ORÇAMENTO E FINANÇAS
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A Coordenadoria de Orçamento e
Finanças - COF está desenvolvendo
um painel de Gestão Orçamentária
que permitirá análise aprimorada de
dados extraídos do SIAFEM.

Gestão Orçamentária 



 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DA REGIÃO TOCANTINA
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Por solicitação da promotora de justiça Nahyma
Abas foi construído um painel de análise que
permite o cruzamento das folhas de pagamento das
prefeituras, a identificação de casos suspeitos de
acúmulo ilegal de cargos em municípios da região
Tocantina do Estado do Maranhão. O painel já vem
sendo utilizado e suas informações já subsidiaram
uma reunião do Ministério Público com órgãos
estaduais e municipais.

Cruzamento de Folhas 
de Pagamento



 CAOP PROAD 
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Baseado no trabalho de análise dos
Portais da Transparência dos Municípios
e das Câmaras de Vereadores, o Centro
de Apoio Operacional de Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa - CAOp/Proad solicitou a
construção de um painel com essas
informações. Dessa forma foi possível
fazer uma análise regionalizada quantos
as notas aferidas. 

Portal da Transparência



 CAOP Criminal 
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O Centro de
Apoio
Operacional
Criminal utiliza a
ferramenta BI para
agilizar a
classificação,
geração de
relatório e
apresentação dos
dados catalogados
pelo CAOP.  

Monitoramento de Dados de 
Criminalidade 

A ferramenta permitiu agilizar a classificação de metadados como o
levantamento estatístico dos Crimes Violentos Não Letais Intencionais –
CVNLI, recebidos da Secretaria de Segurança Pública, onde uma planilha
possui mais de 100.000 linhas para extração de dados. 
 
Painéis de Acompanhamento: 
CVLI – CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS; 
CVNLI – CRIMES VIOLENTOS NÃO LETAIS INTENCIONAIS; 
ASSALTOS A COLETIVOS. 



CAOp Criminal
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Outra aplicação para o BI é a
possibilidade de customização

de mapas e monitoramento dos
dados extraídos. 

PRODUTO: MONITORAMENTO 
DE DADOS DE CRIMINALIDADE

Monitoramento de Dados de 
Criminalidade

A mais nova aplicação realizada
no BI, pelo CAOP-CRIM, foi a
integração com os dados
produzidos pelo sistema para
controle de inquéritos - IPOL,
onde se permite ter uma visão
geral do quantitativo de
inquéritos, situação de prazo,
meio de instauração, dentre
outras.



5. CAOPs 
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Os dois CAOp’s desenvolveram 
seus painéis no Mapa Social

Centro de Apoio 
Operacional de Defesa 
do Direito à Educação

Centro de Apoio 
Operacional de Defesa 

da Saúde


