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Lucrar, mas sem
esquecer o cidadão
Com capacidade para investir e inovar, o Serpro quer levar
à população a qualidade dos serviços oferecidos ao governo

por Ediane Tiago

M
elhorar a qualidade dos serviços pú-
blicos, por meio da informatização
do governo, e promover o controle
social efetivo do Estado com solu-

ções capazes de integrar a miscelânea de dados
espalhados pelos diversos órgãos federais são as
prioridades do Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro), tricampeã (2004,2006 e 2007)
do setor de Tecnologia da Informação de Valor
1000. Em 2006, a estatal alcançou uma receita
líquida de R$ l ,2 bilhão, a maior do setor e 13,9%
superior à registrada em 2005. Além de ser a
primeira colocada também em geração de valor
e em cobertura de dívidas, a empresa obteve ou-
tras boas colocações em crescimento sustentável,
margem da atividade e rentabilidade.

Os bons resultados são conseqüência da busca
constante por inovação, vital no setor, e da capacida-
de de investir - as contas da estatal foram desvincu-
ladas do Orçamento da União. Inovação, no caso do
Serpro, significa prover o governo do que há de mais
avançado em tecnologia e estender os benefícios
desses sistemas aos cidadãos. Segundo Marcos Vi-
nícius Ferreira Mazoni, diretor-presidente, o desafio
exige investimentos pesados em infra-estrutura e em
capacitação da equipe. "Queremos permitir que a
população utilize serviços com a mesma qualidade
dos disponíveis para o governo."

Ele dá um exemplo concreto: o programa
para a declaração do Imposto de Renda. Feito
sob encomenda para a Receita Federal, o siste-
ma permitiu em 2007 o envio pela internet de
24 milhões de declarações - em um período de
apenas dois meses e meio. "A disponibilidade da
solução tem de ser muito alta para permitir tal
tráfego", explica. Além disso, o programa per-

mite que o usuário possa testar variáveis para
calcular o imposto. Ou seja, a ferramenta indica
a melhor forma de preencher a declaração: sim-
ples ou completa. "Em outros países é impossível
fazer isso sem a ajuda de um contador."

Em 2006, o Serpro investiu R$ 223,6 milhões
em infra-estrutura de tecnologia da informação,
incluindo-se aí a modernização de centros de
dados, redes, softwares e hardware. Até o fim
de 2007, a estatal está reservando mais R$ 160
milhões para isso. A meta é garantir um nível
de serviço próximo de 99%, índice que mede o
tempo em que a infra-estrutura está disponível.
"Estamos lidando com um padrão considerado
alto pelo mercado internacional."

Outra cartada da empresa ê a utilização de
máquinas que, mesmo tendo ficado obsoletas
para certas aplicações, conservam-se em perfeito
estado para incrementar, por exemplo, o progra-
ma Espaço Serpro Cidadão - salas para acesso í
internet instaladas nos prédios da empresa em
todo o Brasil. "É um espaço público que permite,
inclusive, a impressão de certidões federais pelos
cidadãos", conta Mazoni.

O orçamento de 2006 para a capacitação de
pessoal foi de R$ 4,3 milhões e deve subir para
R$ f O milhões em 2007. A equipe conta com
mais de 3 mil funcionários dedicados ao desen-
volvimento de soluções (cerca de 30% do quadro
total). Além do valor orçado, o Serpro possui
recursos fixos para a manutenção de uma uni-
versidade corporativa, com cursos ministrados
a distância. Afinal, conhecimento é a ferramenta
básica de trabalho da empresa.

Nos últimos três anos, a capacidade do Serpro
em produzir e executar projetos foi potencializada





pelo volume de investimentos recebido a partir
da adoção do Regime de Dispêndios Globais
(que desvinculou as contas da estatal do Orça-
mento da União). Com isso, a companhia pôde
tornar-se fiel escudeiro do governo também no
controle dos orçamentos do Plano de Acelera-
ção do Crescimento (PAC). "Criamos soluções
para controlar contratos e cronogramas físicos
e financeiros, trazendo total transparência à
aplicação das verbas."

Para permitir que a população possa ter
controle efetivo dos investimentos públicos,
a companhia prepara um grande projeto de
integração, a ser concluído em 2008 para al-
guns órgãos. O processo se dará por meio de
ferramentas capazes de unificar bancos de da-
dos e criar sistemas de colaboração. Uma delas
é a integração das informações do Ministério
da Fazenda, do Tesouro Nacional, da Polícia
Federal e da Procuradoria da União. Hoje, os
sistemas operam separadamente, criando
duplicidade de informações. "Os números não
batem", observa Mazoni.

Atingir metas tão ousadas, no entanto,
exige que o Serpro trabalhe na motivação de

Máquinas obsoletas
para certas funções
são perfeitas para
salas de acesso
público à internet

seus funcionários, o que prevê o envolvimento
de toda a equipe nos projetos de voluntariado.
"Queremos transformar o Serpro em uma em-
presa cidadã", diz ele. Com a iniciativa, a equi-
pe estará mais engajada com a implementação
das políticas tecnológicas da empresa, que
prevêem a colaboração, tanto na construção
de soluções como na disseminação do conhe-
cimento. "Trabalhar com desenvolvimento
de sistemas exige humildade, generosidade
e vontade de ensinar e aprender."

Manzoni acha que o trabalho social ensina
muito. As atividades sociais do Serpro estão
ligadas a projetos de educação, meio ambiente,
inclusão digital e acesso de pessoas com ne-
cessidades especiais à tecnologia. Os projetos
consumiram R$ 630 mil em 2006 e o orçamento
foi elevado para R$ 4,1 milhões em 2007. À verba
não está somada a doação de equipamentos que
a companhia faz para os projetos que apoia. "Fo-
mos educados para competir, mas as mudanças
em curso no mundo e a própria revolução
tecnológica nos mostram que é necessário cola-
borar. Por isso, temos de estar todos envolvidos
nesta mudança", finaliza Mazoni. •
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