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Principais problemas identificados 
pelo robô MAILA

➢ Informações Indisponíveis;

➢ Informações Desatualizadas;

➢Tempo de espera excessivo;

➢Anomalias / Erros
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6

Como os problemas são
apresentados ao usuário?
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Robô MAILA

➢ Robô ou Web Crawler = é um programa de
computador que busca e recupera informações da
web de forma automática e as armazena para que
sejam analisadas para diversos propósitos [Reis,
2013]

➢ Monitoramento Automático de Informações de Livre
Acesso

➢ Automatiza a verificação diária das informações
no Portal da Transparência.

➢Em caso de inconsistências os responsáveis
recebem alertas, permitindo que consigam agir de
forma rápida para corrigir os problemas encontrados.
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Robô MAILA

➢Antes do Robô MAILA, essa mesma verificação
era realizada por um servidor público,
demandando várias horas de trabalho

➢ Inicialmente foi construído utilizando a
linguagem de Scripts da Microsoft chamada
“Powershell”.

➢Está em processo de migração para a
plataforma Python, uma linguagem de
programação de alto nível muito versátil e uma
das mais populares do mundo.
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Funcionamento do Robô

Coleta os dados

Analisa os dados

Comunica o resultado

Equipe SECONT

Responsável pela 
Informação
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Robô MAILA (Análise dos dados)
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Robô MAILA (Comunicação)

MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DAS INFORMAÇÕES DE LIVRE ACESSO - MAILA 

RESULTADO DA CHECAGEM AUTOMÁTICA EM 24/04/2018, REALIZADA PELA LINGUAGEM DE 
SCRIPTS WINDOWS POWERSHELL. TEMPO DE EXECUÇÃO NA LEITURA DOS DADOS: 5.46 

MINUTOS.

DESPESAS
O campo Empenhado possui o mesmo valor do dia anterior. 

O campo Liquidado possui o mesmo valor do dia anterior. 
O campo Pago possui o mesmo valor do dia anterior. 

O campo Total Pago + RAP possui o mesmo valor do dia anterior. 

BOLSA CAPIXABA
A quantidade de Famílias atendidas apresenta o mesmo valor do mês anterior. 

O campo Bolsa Capixaba possui o mesmo valor do mês anterior. 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS
O Valor das Licitações aumentou em R$ 3.838.496,39. Percentual equivalente a 11,73%. 

Valor esperado 5%. 

CONTRATOS
Não houve atualização dos Dados na consulta de Contratos. 
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Robô MAILA (Comunicação)

Olá,
Você está recebendo esta mensagem porque há indicios de problemas no Portal da Transparência do 
Estado do ES (www.transparencia.es.gov.br). 
É necessário que se mantenham os dados da Transparência sempre corretos e atualizados. 

Assunto: Advogados Dativos.
Base Legal: Lei nº 9.871/2012; Decreto nº 4043-R/2016.
Mês/Ano de referência: Janeiro/2020 

Caso o procedimento de atualização já tenha sido executado, favor desconsiderar este aviso. 

Atenção: 
- Esta mensagem foi enviada de forma automática pelo Robô da Transparência (Maila).
- Caso queira fazer contato, utilize um dos meios de comunicação disponiveis no final deste e-mail. 

Atenciosamente, 
Coordenação de Transparência (SECONT) 
e-mail: transparencia@secont.es.gov.br
telefone: (27)3636-5351|(27)3636-0705 
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Robô MAILA (Abrangência)

▪ Atualmente, de 96% das consultas são 

monitoradas no Portal.

▪ Existem 6 (seis) consultas que envolvem 

um procedimento manual de publicação. 

Nestes casos, um e-mail é encaminhado 

diretamente ao responsável quando a 

informação não é publicada na data correta.
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Robô MAILA (Benefícios)

▪ Redução do tempo de análise dos dados;

▪ Maior exatidão para analisar dados e encontrar 

anomalias;

▪ Monitoramento contínuo, mesmo na ausência dos 

responsáveis;

▪ A execução do script pode ser feita diversas vezes ao 

dia;

▪ Maior confiabilidade das informações para os usuários.
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Obrigada!

Mirian Porto do Sacramento

Subsecretária de Estado de Transparência

SECONT-ES

Contatos: (27) 3636-5383

mirian.sacramento@secont.es.gov.br
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