
IH — Quais os principais projetos para atender
o aumento da demanda?

Mazoni — O grande investimento em TI é para
suportar os novos serviços que pedem ao Serpro.
O Serpro é o grande fornecedor de tecnologia
do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento. E com o aumento da TI no imposto
de renda, na nota fiscal, no novo sistema de
arrecadação, o Serpro precisa investir em infra-
estrutura.

Estamos reativando o centro de processamento
de dados no Rio de Janeiro, para atender os
órgãos do governo federal na região. O CPD
atenderá órgãos como CVM e INPI, que até então
mantinham infra-estrutura própria, e que agora

vão transferi-la para o Serpro. As transferências
começam no primeiro trimestre de 2008. Os
técnicos desses órgãos e os técnicos do Serpro
farão a gestão do ambiente. Em alguns casos,
os sistemas serão armazenados no Serpro, mas
serão administrados pelos técnicos dos órgãos.
Em outros casos, o Serpro fará todo o trabalho.

Compramos servidores de todos os tamanhos.
E vamos aumentar o espaço de armazenamento
de 2 terabytes e para 1 petabyte, isso em Brasília
e em São Paulo. No Rio, vamos concentrar os
servidores menores, porque os técnicos de lá são
especializados em baixa plataforma.

A rede de comunicação de dados crescerá três
vezes em 2008, e há uma perspectiva de a rede
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dobrar de tamanho em 2009. A rede hoje segue
um modelo de estrela, com um centro que replica
para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte. Vamos expandir esses canais, migrar
os mais antigos para a tecnologia MPLS e triplicar
a capacidade da rede. Com isso, poderemos
oferecer serviços e aplicativos pela rede.

IH — Que tipo de aplicativos serão oferecidos
pela rede?

Mazoni — A política do Serpro é adotar o
desenvolvimento baseado em software de código
aberto, o que permite replicar o sistema dentro da
estrutura do órgão, sem o custo das licenças. Isso
é uma mudança de conceito, porque uma solução

do Serpro poderá ser usada por outros órgãos
do governo, em vez de cada órgão desenvolver o
mesmo sistema várias vezes. Esse é o conceito do
Serpro: modernizar não só uma instituição, mas o
Estado brasileiro.

Um exemplo é o Expresso, um sistema de
correio eletrônico, agenda, catálogo de endereços
e workflow, também baseado em software livre. O
sistema já é usado por 100 mil usuários da Celepar
[a empresa de informática do Estado do Paraná],
e estamos concluindo a instalação no Serpro.
Outros órgãos, como a Secretaria Executiva do
Ministério da Fazenda e a de Desenvolvimento
Agrário, aguardam na fila para a instalação do .
sistema. Quem usar a rede do Serpro, terá
acesso ao Expresso. E como o Expresso é
baseado em software livre, não há limite para o
número de licenças. O único limite é o espaço de
armazenamento.

Além disso, vamos reorganizar as informações,
passá-las de sistemas operacionais para sistemas
de controle e gestão, principalmente para o
controle das despesas.

IH — Como o Serpro vai reorganizar as
informações?

Mazoni — Os sistemas foram construídos na
sua maioria para ser sistemas operacionais. No
entanto, para ser um Estado mais aberto, com
mecanismos de controle internos e externos,
essas ferramentas precisam de melhorias para
transformar os dados em informações úteis de
controle.

Começamos as melhorias pelo Siafi Gerencial
[Sistema Integrado de Administração Financeira],
um sistema que interage com sistemas de
outros órgãos e é acessado por 40 mil usuários
simultâneos no Brasil inteiro, com baixo tempo
de resposta. O Siafi tem 20 anos. É um programa
que, em toda a América Latina, só o Brasil tem.
Poucos governos do mundo, talvez nem dez,
usam um sistema único de contas. Reescrever
tudo isso, fazer a análise, transformar num novo
modelo de dados, construir códigos e ao mesmo
tempo manter o padrão, a segurança, indo para
plataformas menores, mais flexíveis, certamente
dará trabalho. É o que faremos nos próximos dois
anos. Teremos 350 pessoas trabalhando nesse
projeto, espalhadas em dez cidades do Brasil.
E temos uma parceria com o Tesouro Nacional
para desenvolver esse sistema. As regras de



contabilidade pública não podem ser modificadas,
mas trabalhamos em novos jeitos de apresentar as
informações para a Câmara e para o cidadão.

Num outro projeto, vamos melhorar o sistema
de exportação e importação. Sabemos que o
crescimento do país depende da facilidade da
importação e da exportação. Um navio parado
custa R$ 5 mil por hora. Então, se melhoramos
os sistemas de entrada e saída de material,
de vigilância sanitária, melhoramos a vida dos
importadores e exportadores e ajudamos a
economia. O projeto já começou; trabalhamos na
integração das informações com os órgãos que
participam desse serviço, como a Anvisa.

Ainda há uma quantidade enorme de
outros sistemas para modernizar. Alguns serão
integrados, outros ganharão acesso pela web,
outros serão desenvolvidos já com essa idéia.

Cada sistema será desenvolvido de
forma separada?

Estamos padronizando o
desenvolvimento dos sistemas, com ajuda de
uma ferramenta baseada em software livre. Com
isso, o Serpro aproveitará partes de sistemas que
antes eram desperdiçadas. Os técnicos do Serpro
desenvolvem mais de 100 sistemas paralelamente.
E com o desenvolvimento padronizado,
ganharemos produtividade e conhecimento.
Um técnico pode mudar de projeto ou a equipe
inteira pode mudar de projeto, mas como todos
trabalham no mesmo modelo, serão capazes de
acompanhar os trabalhos. Também devemos
reduzir os erros nos códigos, ao aproveitar
pedaços de sistemas em outros sistemas. Estimo
um aumento de 40% na produtividade, já no
primeiro trimestre de 2008.

As mudanças nos sistemas são
suficientes para melhorar a administração do
governo?

O foco dos nossos principais
clientes, como o Ministério da Fazenda, é olhar os
macroprocessos, em vez de administrar sistemas
estruturantes. Nós instalamos uma ferramenta
de gestão de projetos e criamos um escritório
de projetos, responsável pela gestão. Hoje, nós
discutimos os macroprocessos, para ter uma
visão geral dos processos e dos projetos. Antes,
só tínhamos uma visão pontual. Agora, quando
desenvolvemos um sistema, já pensamos nos
pontos de interligação.
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