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• Adoção da Power Platform 
Microsoft

• Ampla utilização de Power BI 
pelas áreas

• Divisão dedicada às áreas 
transversais

• Gartner: 70% das novas 
aplicações em 2025 serão 
implementadas em tecnologias 
No Code ou Low Code

Histórico da adoção de Low Code
na SEF/MG



Constatação da necessidade de 
utilização da tecnologia

• Sistema de Compras e Contratos
• 1 ano desenvolvimento
• Mudança de requisitos na entrega
• Lean Inception para desenho do 

processo
• Processo complexo
• 3 a 4 anos de desenvolvimento
• Alteração de requisitos no 

processo

Errar rápido para corrigir rápido!



Primeira iniciativa de Low Code

• Relatório de Conformidade 
Contábil

• Manipulação de diversas 
informações em planilhas, 
processos e documentos no SEI, 
demandando o emprego de 
trabalho excessivamente 
operacional e com grande risco 
de incorrer em erros e falhas.

• 5 pessoas dedicadas na unidade
• Pessoas envolvidas em todas as 

unidades



Sistema para conferência das informações 
contábeis.
Permite o monitoramento, justificativa e 
regularização das inconformidades 
contábeis verificadas nas unidades da 
SEF/MG.

• 1 mês desenvolvimento
• Eliminação de 75 arquivos e 25 

processos no SEI
• RCC consolidado em 2 horas x 4 dias
• Regularização de R$ 14 milhões no 

primeiro mês de uso
• Sem necessidade de pessoa dedicada 

atualmente
• Possibilidade de gestão das 

informações geradas

Relatório de Conformidade 
Contábil



Sistema para controle de 
planejamento, aquisição e 
execução de compras e contratos 
da SEF/MG.
• Várias unidades envolvidas
• Planejamento em produção
• Aquisição
• Contratação
• Execução
• Integração orçamento

Sistema de Compras e 
Contratos





Sistema para planejamento, 
controle e monitoramento das 
ações de Educação Fiscal 
realizadas no Estado de Minas 
Gerais.
• Previamente implementado 

em JAVA
• Solicitação de manutenção
• Aplicação antiga
• Mais fácil refazer
• Fase final de testes

Monitoramento da 
Educação Fiscal



Panorama atual Low Code

• Equipe com 2 analistas
• Aquisição licença Premium: 

Dataverse e conectores a outras 
bases de dados

• Iniciativas em 3 unidades de 
negócio

• Governança realizada pela 
equipe

• 1 ano desde o início
• 5 aplicações em produção
• 3 aplicações prontas para serem 

implantadas



Premissas para implementar em 
Low Code

• Tamanho da base
• Volume de processamento
• Complexidade da regra de 

negócio
• Independência dos dados da 

base transacional da SEF/MG

Avaliar performance do 
Dataverse



Perspectivas de futuro

• Aplicações implementadas 
atualmente para áreas meio

• Avaliação da performance para 
grandes volumes de dados

• Institucionalização das aplicações 
desenvolvidas por servidores nas 
unidades – Shadow IT

• Aplicações para atendimento da 
área fim com acesso às bases 
transacionais
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