


Estamos há 16 anos 
contruindo soluções 
para tornar 
a gestão pública 
mais eficiente. 
 
 





Desafio 

A Secretaria de Educação de MS 
vivia um cenário de dificuldades 
para gestão dos recursos para 
transporte escolar, com perda de 
prazos, demora no processo e 
falta de clareza dos resultados 
obtidos junto à população.  





Nossa solução viabiliza a 
tramitação de processos do 
transporte escolar de maneira 
mais dinâmica e a assinatura 
digital com segurança e 
credibilidade 



> 78 municípios 
> 25 mil alunos 

beneficiados 
 

R$ 39 milhões 

Cenário 
2017 



> Apego ao físico 
 

> Necessidade de conferência 
e 

autorização 
 

Desafios 
culturais 



Principais 
conquistas 
com o PapelZero 



1 
Redução no tempo do 
repasse de recursos 
para execução do 
processo 



2 
Eliminação do envio 
de documentos por 
Correios ou 
transporte via 
carro oficial 

> Envio on-line 

> Dispensa do uso de correio 

> Prevenção ao extravio de 
documentos 

> Eliminação de custos para 
manuseio, impressão e 
armazenamento de documentos 

> Mais agilidade na resposta às 
solicitações 

> Maior transparência e confiança 
na rastreabilidade dos processos 

> Certificação Digital - ICP BRASIL 

 

  

 

 

 

 



3 
Agilidade na 
tramitação dos 
documentos para 
publicação do 
convênio 

> Permite distribuir documentos 
para despachos para vários 
setores de uma só vez 

> Possibilita maior agilidade nas 
assinaturas dos despachos 

 



4 
Otimização de tempo 
na elaboração dos 
documentos para 
Tribunal de Contas 

> Documentos autuados 
automaticamente ao serem 
inseridos no PapelZero 

> Redução de 10 dias para 2 
horas na separação e 
autuação dos documentos 

> Assinatura com representação 
visual dos documentos 

 

 



> Eliminar 100% o uso de 
papel com o uso das 
nossas soluções 
 

> Viabilizar o recurso 
tecnológico para 
certificação digital 
 

Próximas 
Etapas 



O que falam 
sobre nós  
 



Acelerou o recebimento dos 
recursos. No  ano passado, nesta 
data ainda,  estávamos fazendo os 
convênios e nesse ano, já estamos 
recebendo a segunda parcela 

“ 

” 
A comunicação ficou mais rápida 
entre SED e município na 
celebração de convênios 
“ 

” 

” 
Temos mais confiança e um 
acompanhamento em tempo real “ 



Nós fazemos mais que 
software; 
 
Nós melhoramos a vida 
das pessoas. 
 
Nós somos a Digix. 
 



www.digix.com.br 

Presenter
Presentation Notes
Este slide têm variação de layouts. Acesse as opções clicando com o botão direito na miniatura do slide para escolher um dos layouts disponíveis.
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