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Evento: Celebração dos 20 anos da Fundação Ezute 

09/03/2017 

Boa noite! 

 

Participar da celebração dos 20 anos da Fundação Ezute, representando o 

governador Geraldo Alckmin, é, para mim, uma honra e motivo de muito 

orgulho. Agradeço o convite do presidente Eduardo Marson Ferreira, em 

nome do qual cumprimento os demais membros da diretoria e 

conselheiros.  

Desde 1997, esta organização trabalha para melhorar a vida da população 

brasileira e contribui substancialmente para o desenvolvimento e a 

soberania do Brasil. Ajuda, com absoluta competência, a transformar as 

organizações públicas brasileiras, melhorando nossa produtividade e 

eficiência.  

Ser uma referência reconhecida nas questões acima citadas não é tarefa 

fácil. Exige posicionamento, parceria, profissionalismo e vocação 

empreendedora, itens que se concretizam por meio da excelência na 

prestação de serviços especializados, sistemas tecnológicos complexos, 

tecnologias e apoio à gestão na concretização dos trabalhos. 

Para o governo do Estado de São Paulo e para a Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, instâncias que represento, são 

fundamentais organizações cujo foco esteja centrado em resultados e 

soluções que coloquem o Estado em posições superiores, que elevem seus 

padrões de gestão. O setor público também precisa ser moderno e 

competitivo. Parcerias como a da Fundação Ezute nos ajudam a trilhar este 

caminho. O setor público carece da expertise das empresas privadas. Hoje, 

não existe setor público sem iniciativa privada e vice-versa. 
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Nossa parceria com Fundação Ezute foi de fundamental importância o 

desenvolvimento do sistema do Portal de Programas Sociais da Secretaria. 

Existem hoje, no Estado de São Paulo cerca de 300 mil famílias, 

aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas em situação de extrema 

pobreza e vulnerabilidade social. Isto quer dizer que estas pessoas vivem 

com renda inferior a R$ 77,00 mensais e, muitas vezes, não têm acesso a 

serviços públicos como saneamento básico, saúde, educação, trabalho e 

renda, tendo seus direitos básicos violados. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, em cumprimento às suas 

responsabilidades e compromissos com a Política Nacional de Assistência 

Social e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), estabelece 

programas, benefícios e projetos socioassistenciais, com vistas a minimizar 

os efeitos sociais negativos deste quadro, erradicando a pobreza no Estado 

de São Paulo, conforme determinação do governador Alckmin. 

 

A Fundação Ezute foi de fundamental importância para a Secretaria no 

aprimoramento da gestão dos programas sociais e no desenvolvimento do 

sistema Portal de Programas Sociais, com objetivo principal de unificar os 

cadastros dos programas sociais. 

 

Com a expertise da Ezute e utilizando a base de dados do Cadastro Único, 

estamos nos empenhando para melhorar a gestão e a sistematização das 

informações, a fim de diagnosticar, formular e implementar as políticas 

públicas no Estado. 
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O Portal de Programas Sociais desenhado pela Ezute para o Estado nos fez 

avançar no desenvolvimento do Sistema gerencial dos programas sociais da 

SEDS, voltado à garantia de acessos a bens e serviços aos cidadãos em 

situação de vulnerabilidade social no Estado de São Paulo. 

Mas deixemos uma coisa bastante clara: o corpo técnico faz toda a 

diferença. É disso que precisamos: talentos diversificados, experiências 

complementares, profissionais dispostos a compartilhar e construir 

confiança. Este é, certamente, o patrimônio mais valioso desta Fundação. 

 

Muito obrigado! 

 

Informações complementares 

A Fundação EZUTE, uma organização privada sem fins lucrativos que oferece soluções 

inovadoras, de tecnologia e gestão, para os desafios e problemas enfrentados por 

organizações públicas brasileiras, comemora 20 anos neste mês de março. 

  

Criada em 1997 como Fundação ATECH, a organização foi designada pelo Governo 

Federal para ser a instituição integradora do projeto SIVAM/SIPAM (Sistema de 

Vigilância da Amazônia/Sistema de Proteção da Amazônia). No mesmo ano, a Fundação 

foi escolhida para outro grande desafio, ser a parceira da Força Aérea Brasileira (FAB), 

para absorção de tecnologia em sistemas de controle de tráfego aéreo. 

 

Em pouco tempo, o Brasil conquistou o domínio de todo o ciclo do conhecimento dessa 

solução - abrangendo desde o desenvolvimento até a modernização de sistemas 

complexos para o controle e a defesa do espaço aéreo brasileiro. 

  

A Fundação EZUTE atua também junto ao Exército e à Marinha em programas 

estratégicos como a  concepção de projetos para vigilância das fronteiras nacionais:  o 

atual  SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) e o SisGAAz 

(Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul); na gestão complementar e engenharia 

de sistemas do MAN-SUP (Projeto de míssil antinavio) e no programa de absorção de 
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tecnologia do sistema de combate de submarinos do PROSUB (Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos). 

 

Mas não é apenas no setor de Defesa que a Fundação EZUTE tem trabalhado nessas 

duas décadas. A organização foi responsável pelo desenvolvimento do Bilhete Único, 

que integra todo o transporte público da cidade de São Paulo e do SIGA Saúde, o maior 

sistema de gestão da saúde pública do país, também para a capital paulista. No portfólio 

da organização há ainda projetos no desenvolvimento de simuladores para a Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, sistemas de gestão para empresas de energia e uma 

plataforma tecnológica de simulação de cenários complexos.  Esse histórico de sucesso 

credenciou a EZUTE como a organização parceria do Ministério do Esporte na gestão dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

"Somos uma organização de alta tecnologia, parceira do governo, que busca 

desenvolver e acelerar soluções que beneficiem toda a sociedade. Esses são apenas 

alguns exemplos das capacidades da Fundação EZUTE e o quanto a organização pode 

contribuir para o desenvolvimento do país, a melhoria dos processos produtivos e, 

consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população", destaca o 

presidente da Fundação EZUTE, Eduardo Marson Ferreira. 

                                 

Em virtude disso, a Fundação EZUTE inicia uma nova etapa em busca do reconhecimento 

como entidade de interesse público, nos moldes do que é praticado no exterior. Esse 

modelo de atuação já se consagrou com exemplos como Mitre Corporation e RAND 

Corporation, ambas atuando nos Estados Unidos. 

 

Tanto as entidades americanas quanto a Fundação EZUTE têm como característica 

prover soluções inovadoras para órgãos e entidade públicas, de maneira isenta e 

transitando entre governo, indústria e academia de forma a garantir objetividade no 

desenvolvimento de projetos. 
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Linha do Tempo 

  

1997 - Criada a Fundação ATECH: Conceituação do Sistema de Vigilância da Amazônia - 

SIVAM; e Desenvolvimento de Sistemas para Trafego Aéreo e Defesa Aérea 

  

1998 - Sistema para tornar mais ágil o atendimento de ocorrências na rede elétrica 

(Eletropaulo) 

  

1999 - Tráfego Aéreo: modernização dos CINDACTAS (Centro Integrado de Defesa Aérea 

e Controle de Tráfego Aéreo); Expansão dos APPs, Sistemas de Controle de 

Aproximação; Conceituação do CGNA (Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea) 

  

2000 - Modernização tecnológica da Polícia Federal - Pró-Amazônia 

  

2001 - Atuação no setor espacial com a participação no Satélite 

Geoestacionário Brasileiro (SGB); Plataforma Multimissão para o projeto de plataformas 

de satélites 

 

2002 - Reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como ICT (Instituição de 

Ciência e Tecnologia); busca de novas oportunidades fora do setor de defesa com uso 

dual das soluções 

  

2003 - Bilhete Único; Absorção de tecnologia e mapeamento do subsolo para ANP 

(Agência Nacional do Petróleo); SIGA Saúde na cidade de São Paulo 

  

 

2006 - Novos contratos com a FAB em função da crise aérea; duplicação da capacidade 

produtiva da organização 

2004 - Planejamento e Análise de Guerra Eletrônica; incubadora de inovação 

  

2005 - Projeto P3: absorção de tecnologia embarcada para aviões de patrulha marítima 

  

2006 - Sistema Tático de Combate de Submarinos 
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2007 – SISFRON 

 

2008 - SIGA Saúde em Diadema; Sistema Integrado de Gestão e Análise de 

Programas da Secretaria de Esportes de São Paulo; Programa de modernização 

tecnológica da Câmara Municipal de São Paulo; Sistema de Controle de Produtos 

Químicos para o Ministério da Justiça 

  

2010 - MAN-SUP; participação em offsets para absorção de tecnologia 

  

2011 - SisGAAz e PROSUB; Sistema de Gestão de Outorgas do Estado de São Paulo 

  

2012 - Gestão dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

  

2013 - Mudança de nome para Fundação EZUTE; Simulador de treinamento para Usina 

Hidrelétrica; Projeto Integrado de Informações da SABESP 

  

2014 - Certificação como Empresa Estratégica de Defesa (EED) 

  

2015 - Apoio ao Mapeamento Digital de Tocantins; Projeto preliminar do 

Sistema de Combate do Submarino Nuclear 

  

2016 - Novos rumos na governança com Eduardo Marson Ferreira assumindo a 

presidência da Fundação e Tarcísio Takashi Muta dedicando-se à presidência do 

Conselho de Administração; Mapeamento Digital do município de São Paulo 


