RESUMO
Os Sistemas de Informações Gerenciais são ferramentas de grande importância para os
diversos setores governamentais, uma vez que possibilitam a transformação de dados
em informações valiosas, assegurando aos gestores maior rapidez e segurança no
processo decisório quando da elaboração de políticas públicas. A pesquisa busca
apresentar o novo Sistema do Tráfego Internacional (STI) utilizado pelo Departamento
de Polícia Federal (DPF), além de identificar e demonstrar que o respectivo sistema
computacional é dotado de uma base de dados sólida, robusta, consistente e confiável,
sendo viável a aplicação prática dos respectivos dados atualmente disponíveis, mediante
tratamento estatístico adequado, para fins de subsidiar a tomada de decisão no processo
de elaboração de políticas públicas junto aos governos Federal, Estadual e Municipal,
em diversos setores sociais. Após contextualizar o problema de pesquisa é realizada
uma abordagem sobre os aspectos sócio-político-econômicos e de fiscalização
relevantes ao controle migratório brasileiro. Em seguida, faz-se uma abordagem do DPF
no contexto da administração pública nacional, destacando suas principais atribuições
constitucionais. São apresentados os principais documentos de viagem internacional e
tipos de vistos consulares reconhecidos pela legislação brasileira que são a fonte de
alimentação do sistema e propiciam a manutenção e atualização de suas bases de dados.
Após, são apresentados conceitos básicos relacionados aos Sistemas de Informações
Gerenciais (SIG) e apresentação da nova modelagem das funcionalidades do STI e a
metodologia de alimentação e atualização em tempo real das informações sobre o fluxo
migratório, o que possibilita a elaboração de modelos e índices estatísticos aptos a
subsidiar a tomada de decisão no processo de elaboração de políticas públicas. Ao final,
são apresentadas propostas para a disponibilização de forma eficiente e segura das
informações atualmente disponibilizadas junto ao STI para os setores públicos – e, ao
meio acadêmico – encarregados de analisar e processar os dados com objetivo de
utilizá-los na elaboração de políticas públicas voltadas para os diversos setores da
sociedade.
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