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Senhoras, Senhores,
Cada vez mais, as áreas de Tecnologia da Informação são cobradas e
requisitadas para auxiliar na implantação e na viabilização de ações que
tornem possível a realização dos objetivos de governo.
Transparência, segurança e alinhamento com os resultados são algumas das
cobranças mais recorrentes. Notadamente, quando na liderança do Estado
está um Engenheiro, sabidamente entrosado no mundo da Informática e
bastante consciente dos benefícios que a Tecnologia da Informação pode
trazer ao Ceará.
A Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Ceará - a ETICE, entra
em novo momento. Deixa de ser mera administradora do pessoal de TI do
governo, para efetivamente executar as políticas de Tecnologia do Estado,
determinadas em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Coordenação.
A tarefa é árdua. Sabemos que falta muito para alcançarmos o objetivo de
fornecer soluções modernas à administração do Estado e ao cidadão. O
desafio é ingente.
Neste momento aflijo-me pensando no cidadão, preso a filas, escravo de
processos defasados onde impera a burocracia, que transforma em martírio o
simples ato de renovar documento de habilitação, ou no professor nas salas
de aula onde os únicos instrumentos são o giz e a lousa, pra não dizer da
exclusão tecnológica de grande parte da população, sobretudo daqueles
residentes no interior.
A garantia da disponibilidade e integridade da informação e o favorecimento à
universalização do acesso, respeitando parâmetros éticos e de transparência,
serão os principais valores da Empresa.
As políticas serão norteadas por planejamento de longo prazo. Decisões locais,
desligadas de uma visão de longo prazo, satisfazem interesses conjunturais,
mas não constroem o perfil de um Estado responsável.
Contudo, não devemos ter medo de inovar quando os nossos interesses e
valores assim indicarem.
O custo do investimento em tecnologia é alto, porém, estamos conscientes das
condições de endividamento do Estado e não pretendemos ser mais um peso
no orçamento público.

A ETICE buscará adotar, a curto prazo, administração auto-sustentável, por
meio da valorização de recursos locais e da captação de fundos externos, seja
pelo fornecimento de soluções tecnológicas para outros estados e municípios,
seja pelo desenvolvimento de projetos financiados por organismos de fomento.
A quase totalidade dos recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento da
Tecnologia da Informação no país ainda é destinada ao eixo sul-sudeste. Em
parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com o auxílio das
Universidades públicas, vamos concorrer por recursos, visando a
modernização do Estado.
A Empresa conta hoje com 87 empregados, são os gestores dos ativos
Tecnologia nos mais diversos órgãos do Estado, parte deles com formação
mestrado e doutorado. Queremos estimular nossos talentos por meio
alinhamento pecuniário com aqueles do mercado, respeitando critérios
competência e dedicação, baseados em resultados.
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Com nossos fornecedores, esperamos a manutenção de um cordial
relacionamento, contudo, vale mencionar que perseguiremos a qualidade dos
serviços prestados, baseados em princípios éticos do serviço público.
Por fim, agradeço ao Governo do Estado pela honrosa oportunidade de
permitir-me dirigir órgão de estratégica importância para o nosso
desenvolvimento.
Com o auxílio de todos - gestores, colegas, fornecedores - poderemos fazer da
ETICE, uma empresa excelente, exemplo de instituição pública determinante
para o desenvolvimento econômico e social do Ceará, modelo para outros
estados brasileiros.
Muito obrigado.

