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Trabalhadores do setor público federal de TI sob ameaça 

FENADADOS alerta 

Brasília, 21 de Setembro de 2015 

 

Hoje sabemos que menos Estado 

resulta em menor mercado 

 

Marcio Pochmann1 

 

Este documento expõe à sociedade a visão da categoria profissional de TI, sobre a 

possibilidade de alteração nas relações de emprego estabelecidas entre trabalhadores e 

seus empregadores SERPRO e DATAPREV, na hipótese de o Governo Federal 

formalizar a proposta de unificar aquelas duas empresas, completamente distintas, tema 

em articulação por alguns círculos políticos e econômicos nacionais. Esta é uma análise 

dos aspectos sociais. A FENADADOS exporá ainda suas preocupações nos campos 

político e econômico.  

1. FATO 

A grande imprensa publicou, recentemente, a intenção de setores governamentais e de 

parlamentares de provocar o Executivo, no sentido da unificação das duas maiores 

empresas públicas de Tecnologia da Informação, do Governo Federal. Seria criada uma 

nova empresa, para se ocupar dos atuais serviços de SERPRO e DATAPREV, no âmbito 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

2. CENÁRIO 

O Brasil está atravessando um momento delicado da economia, por diversas razões 

externas e internas, cuja análise não é o objeto deste documento. Uma das questões que, 

logo, se põem é a do tamanho da máquina governamental. Não se reflete sobre os 

resultados, nem sobre a eficiência das organizações caso a caso. Afirma-se logo que é 

preciso reduzir ministérios e ‘enxugar o setor estatal’, em especial as empresas públicas. 

É tema do downsizing, de volta às discussões. Há uma explícita motivação por demissões, 

sem nenhuma reflexão. Sem dúvida, executado o intento, perderia o Estado, a sociedade 

e os trabalhadores, estes o elo mais frágil neste conjunto de atores sociais. Os 

TRABALHADORES nas empresas SERPRO e DATAPREV seriam os atingidos 

                                                           
1 Seminário Internacional sobre Desenvolvimento. Reunião Ampliada do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social - CDES. Brasília, DF. Março de 2009.  
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imediatos, caso viesse a prosperar a ideia de uma ‘Databrás’ ou ‘DataBrasil’2, como já se 

cogitou, no passado, sendo logo descartada a hipótese, por inútil e inconveniente.  

3. HISTÓRICO  

A ideia de reunir as duas empresas numa única não é nova. Ela habita o ideário dos 

apologistas de um estado mínimo, nascido sob a tutela de Margareth Thatcher, ainda nos 

anos 1970, e assumida por neoliberais, a partir de 1989, depois do chamado Consenso de 

Washington. Assim ficou conhecido, o receituário de dez itens de conduta de ajustes 

macroeconômicos, recomendado aos países em desenvolvimento, pelos economistas do 

FMI, do Banco Mundial e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, todos 

organismos baseados na capital norte-americana, inspirados por um texto do economista 

John Williamson. Já em seu nascimento, a FENADADOS se opunha a tais regras, logo 

assumidas pelo recém-eleito presidente Fernando Collor de Mello. Os tais dez pontos - 

disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, 

câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto (com eliminação 

de restrições), privatização das estatais, desregulamentação (afrouxamento das leis 

econômicas e trabalhistas) e direito à propriedade intelectual – eram clara demonstração 

do desejo de enfraquecer a classe trabalhadora, especialmente a atuante no setor estatal. 

Naquela época, tomava corpo a concepção pelo ‘privado’, como grande solução de 

‘males’ na gestão do Estado. Anos mais tarde, na crise de 2008, o setor bancário privado 

norte-americano, apologista do estado mínimo, se socorreu do Estado, para não morrer. 

Assim,  

 

 

 

 

 

São conhecidos os sonhos da iniciativa privada de deter o controle sobre os cadastros de 

SERPRO e DATAPREV e também sobre os sistemas de arrecadação de tributos federais 

e de distribuição de renda entre aposentados e pensionistas da Previdência Social. 

Passados tantos anos desde aquele 1989, e demonstrados os equívocos das privatizações, 

ainda se encontram ‘viúvas’ desses pensamentos, desejosas de ressuscitá-los. 

                                                           
2 No início do governo Collor, discutia-se inclusive a grafia. Sugeria-se ‘DataBrazil’, de modo que fosse 
identificada internacionalmente e pudesse exportar serviços. 

... a proposta de uma única empresa pública federal de TI volta, 

como antes, com a malévola, mas nem tanto oculta, intenção de 

sucateamento das organizações do setor, para, depois do 

desastre, com as empresas fragilizadas e ineficientes, 

encaminharem projetos de privatização, como, de fato, se 

cogitou nos governos de Fernando Henrique Cardoso. 
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4. ATORES SOCIAIS envolvidos diretamente.  

Vale a pena recordar que são diversos os atores sociais envolvidos no cenário aqui 

analisado. Faremos notas, porém, dos principais, desde já entendendo que trabalhadores 

e seus representantes não serão passivos nos atos. FENADADOS, sindicatos de 

trabalhadores com tecnologia da informação, nos diversos estados da Federação 

Brasileira, e os próprios trabalhadores, diretamente, posicionar-se-ão contra o intento, e 

lutarão, em todas as instâncias possíveis, pela manutenção da presente estrutura de 

governo, no segmento federal de TI.  

4.1. PODER EXECUTIVO - O Governo Brasileiro é o acionista majoritário de 

SERPRO e DATAPREV, por seus ministérios supervisores correspondentes. No poder 

executivo há um ator de relevante papel. Trata-se do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (DEST).  

 

4.2. PODER LEGISLATIVO – No exato momento em que a FENADADOS 

se posiciona, por meio deste documento, contra a hipótese de fusão entre SERPRO e 

DATAPREV, o presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros (PMDB) 

tenta acelerar itens para votação do conjunto de medidas que ele mesmo batizou de 

Agenda Brasil. Entre as medidas está o Projeto de Lei do Senado, chamado de ‘Lei Geral 

das Estatais’, o qual, na forma como se encontra redigido, é profundamente nocivo à 

classe trabalhadora.    

 

4.3.  FENADADOS é a organização sindical de grau superior que congrega os 

sindicatos da categoria profissional e, portanto, seus representados. A FENADADOS é a 

representante legal, desde sua fundação, em 1989, da categoria dos profissionais que 

trabalham com tecnologia da informação. Suas lideranças, porém, estão marcadas pela 

luta em defesa da categoria, desde muito antes. Ainda no escuro período da ditadura 

militar, são marcantes os momentos em que os embates por emprego e dignas condições 

de trabalho foram travados.  

 

 

 

 

 

 

A FENADADOS nasceu no antigo ambiente de processamento de dados, pela ação 

coletiva e integrada de analistas de sistemas, programadores, digitadores, preparadores de 

documentos e todo o elenco de trabalhadores deste importante segmento da economia, 

sempre reconhecendo a natural evolução dos processos de trabalho. Ao longo de sua 

FENADADOS: representante legal e legítima do 

coletivo de trabalhadores em TI, do auxiliar ao 

analista, e lutará pela manutenção da relação de 

emprego desse coletivo  
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história, a Federação foi protagonista de um sem-número de ações que, reconhecendo a 

inovação como elemento intrínseco à categoria, voltavam-se à defesa dos trabalhadores, 

nos novos ambientes de trabalho que se foram apresentando. Jamais negligenciou na luta 

pelos direitos de seus representados cujas atividades vieram sendo modificadas nos novos 

espaços de informática, automação etc.  É marcante a atuação da FENADADOS pela 

votação de projeto de homologação das profissões de TI, no Congresso Nacional. A 

FENADADOS conhece profundamente os trabalhos das empresas SERPRO e 

DATAPREV, pois acompanha permanentemente o desenvolvimento de cada uma. Em 

razão disso, identifica as diferenças fundamentais de processos entre as mesmas, 

reconhecendo identidades que recomenda sejam preservadas. Outro aspecto relevante é 

que não se observa ociosidade nem em instalações e equipamentos, nem entre os 

profissionais de nenhuma das duas. Como, então, incorporar? Que benefício teria a 

sociedade com o produto de tal fusão? A FENADADOS alerta e denuncia: não se 

construiria nenhum benefício à sociedade; apenas sofrimento aos trabalhadores que 

viessem a ser demitidos.   

 

  

 

 

 

 

 

4.4.   SERPRO3 e DATAPREV4 são empresas públicas prestadoras de serviços 

a organismos de Governo, por meio da oferta de soluções de TI. Os serviços são prestados 

mediante contratos. O Serviço Federal de Processamento de Dados foi fundado em 1964, 

no âmbito do Ministério da Fazenda. A Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social foi fundada em 1975, no âmbito do Ministério da Previdência Social. 

E as semelhanças param por aqui. Embora o objeto genérico (serviços de TI) seja o 

mesmo, os perfis absolutamente distintos dos clientes e dos serviços que prestam, 

conferem às duas empresas personalidades únicas. Caso, um dia, viessem a ser unificadas, 

necessariamente seriam duas em uma e tal iniciativa não traria resultado positivo algum. 

Ao contrário, abrir-se-ia espaço a vasta possibilidade de equívocos em processos. É 

relevante lembrar que a qualidade e a pessoalidade dos registros tratados convivem com 

volumes imensos. Estamos falando de dezenas de bilhões de registros, que então exigem 

cuidado em separado. Somente como exemplos: o ambiente da Receita Federal do Brasil 

é um e o da Folha de Pagamentos da Previdência Social (Maciça) é outro. Observe-se que 

a DATAPREV foi criada onze anos após o SERPRO, que já era uma organização 

                                                           
3 O Serpro desenvolve programas e serviços que permitem maior controle e transparência sobre a receita 
e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos cidadãos com o governo. O mercado de atuação da 
empresa é o de finanças públicas. 
4 A missão da DATAPREV é fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para a 
execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. 

A FENADADOS está atenta e atuante relativamente 

ao que tramita no Poder Executivo Federal e no 

Congresso Nacional, de modo a impedir que sejam 

perpetradas ações prejudiciais à categoria que 

representa.  
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estruturada, mas estava claro que não era cabível que este assumisse o trabalho de 

processamento de dados da Previdência Social, tamanhas as diferenças entre os sistemas 

requeridos pelas áreas distintas de Fazenda e Previdência.  

 

 

 

 

 

É fundamental que a sociedade brasileira conheça um pouco mais sobre a relevância dos 

serviços que estas organizações prestam, por seus trabalhadores, ao Estado e ao Cidadão 

e a eficiência dos resultados. Não é muito insistir no fato que o Governo Federal é o 

acionista majoritário de SERPRO e DATAPREV e, portanto, responsável direto, 

politicamente, pelas citadas organizações, mas que as mesmas caminham por passos 

próprios, sem necessidade de aportes de recursos pelo Tesouro Nacional, em 

consequência dos resultados que obtêm com os serviços prestados, mediante contratos. 

SERPRO e DATAPREV são responsáveis pelo desenvolvimento de soluções em 

tecnologia da informação, que suportam ações governamentais essenciais à gestão do 

Estado Brasileiro. São os trabalhadores da primeira os responsáveis pelos complexos 

sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil, além de mais de uma dezena 

categorias de serviços. No caso da DATAPREV, as soluções de TI concentram-se nos 

serviços à Previdência Social, embora haja ainda serviços a outros clientes em diferentes 

setores de governo. A DATAPREV possibilita aos governos brasileiros que se realize um 

dos maiores sistemas oficiais de distribuição de renda do mundo. Então, as soluções 

geradas pelos trabalhadores do SERPRO e da DATAPREV são patrimônio imaterial do 

Estado e constituem informações de segurança. Ao longo do meio século de existência o 

SERPRO avançou na incorporação de modelos de gestão voltados à eficiência de 

resultados. De igual maneira, a DATAPREV se transformou, nos quarenta anos de vida. 

Aposentados e pensionistas da Previdência Social Brasileira já não temem falhas no 

recebimento de proventos por erros de sistemas. Isso sem falar na presença internacional. 

Tanto o SERPRO como a DATAPREV têm acordos celebrados com organismos 

similares em diversos países, dentro da política de cooperação internacional do Governo 

Brasileiro, para difundir processos e sistemas desenvolvidos pelos próprios trabalhadores, 

na gestão dos segmentos públicos em que atuam. SERPRO e DATAPREV estão 

concebidas em princípios de descentralização e desconcentração, de modo que atuam com 

ampla capilaridade e em proximidade dos clientes, sejam estes a Fazenda, a Previdência 

ou outro organismo. SERPRO e DATAPREV, cumprindo política governamental, 

adotam o desenvolvimento de soluções abertas (códigos abertos) como opção 

tecnológica. Isso possibilita apropriação estratégica de conhecimento e estimula a 

inovação. Então, evitando códigos proprietários, os trabalhadores das duas empresas 

SERPRO e DATAPREV 

Objeto genérico semelhante: atendimento ao governo 

Demandas: processos inteiramente distintos 
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criam e inovam permanentemente, por conhecerem profundamente as realidades dos 

clientes. Em função disso, o faturamento das estatais do setor com a consultoria em 

soluções de TI tem crescido. Não é à toa que o setor privado atua permanentemente em 

lobbies para limitar os pontos de ação dessas estatais. Como se observa, o acúmulo de 

experiência e conhecimento dos quadros funcionais dessas empresas públicas é grande, 

inquestionável, específico, especializado e essencial.  

5. TRABALHADORES 

Analistas de tecnologia da informação necessitam permanente relacionamento com seus 

clientes. De igual maneira, carecem de capacitação e especialização nas necessidades de 

seus clientes, nas ferramentas disponíveis e, fundamentalmente, em conhecimento. 

Alguns segmentos da antiga área de processamento de dados pensavam o setor como 

entidade autônoma, sem grande necessidade de envolvimento com a essência dos serviços 

demandados. Imaginava-se que o prestador de serviços de análises de sistemas poderia 

estar externamente aos processos, bastando dominar umas certas variáveis da demanda, 

para desenvolver soluções. Isso pode até ser verdadeiro nos sistemas simples, de varáveis 

limitadas. Os sistemas complexos operados por SERPRO e DATAPREV, com milhares 

de variáveis, somente podem ser desenvolvidos por dentro da demanda. A evolução ao 

segmento de TI, na atualidade, mostra claramente que não é possível não pertencer a um 

quadro técnico exclusivo, que compreenda determinado setor (estatal ou não), nas 

definições internas, e desejar prestar um serviço adequado e confiável aos clientes. Os 

avanços qualitativos e quantitativos das demandas da Receita Federal do Brasil e da 

Previdência Social Brasileira exigem absoluta sintonia entre prestador e o tomador de 

serviço de TI. Por isso, a FENADADOS, ao longo da própria existência atua fortemente 

na demanda de capacitação e reciclagem de conhecimentos aos trabalhadores, pelas 

empresas. A dinâmica dos processos sociais de cada uma das duas empresas é diferente. 

Analistas de uma demandariam tempo para realizar solução de outra. Aqui reside um dos 

principais equívocos da imagem de uma ‘Databrás’ ou ‘DataBrasil’. E isso não significa 

que as organizações não dialogam. Os técnicos das duas empresas realizam permanente 

troca de conhecimentos, no sentido de compartilhar avanços tecnológicos. Isso é 

fundamental, mas tecnologias e ferramentas disponíveis não são soluções de TI. São 

meios pelos quais os quadros profissionais altamente especializados criam, desenvolvem 

novos sistemas focados nas necessidades determinadas de cada cliente. São esses mesmos 

quadros profissionais que vêm mantendo ambas as organizações atualizadas, ágeis e 

precisas. O já mencionado uso de plataforma aberta para desenvolvimento de sistemas é 

mais um demonstrativo da capacidade instalada do corpo profissional das empresas. Tal 

plataforma exige mentes abertas e envolvidas com os problemas propostos pelos clientes, 

atitudes completamente distintas da aplicação pura e simples de software comprado. 

Outro aspecto que enaltece o corpo de profissionais de TI das empresas em questão: a 

migração de dados de plataformas altas a plataformas baixas, sem solução de 

continuidade de serviços aos usuários, é uma demonstração cabal do nível de qualificação 

das equipes. E o que dizer dos atuais assistentes de tecnologia da informação? A 
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FENADADOS tem sido intransigente na defesa destes quadros auxiliares. É ilusão pensar 

empresas de TI, sem equipes de apoio técnico e administrativo integradas à atividade fim 

da organização. A presença de quadro efetivo de trabalhadores auxiliares nas empresas 

de TI do governo federal (e noutras empresas públicas) tem sido argumento aos 

apologistas do tal ‘enxugamento’. A FENADADOS refuta essa argumentação 

contrapondo outra muito mais adequada à realidade brasileira. Se os modelos atuais de 

prestação de serviços de TI prescindem dos quantitativos de auxiliares do passado, é dever 

do SERPRO e da DATAPREV, em consonância com a condição de empregadores 

públicos que são, reciclar aqueles trabalhadores e realocá-los. Ambas as empresas têm 

experiências exitosas no campo da reciclagem profissional de seus trabalhadores. A 

preservação dos empregos dos quadros técnicos e administrativos daquelas empresas está 

integralmente relacionada à eficiência de resultados, nos termos conhecidos.  

Como então prescindir das duas organizações? A questão de custos da gestão do Estado 

não pode ser tratada com risco de solução de continuidade de serviços nem com 

irresponsabilidade social que promova o desemprego de trabalhadores. 

Está claro que é equivocada a proposição! E mais: é injusta com um conjunto de 

trabalhadores de alta qualificação e alto desempenho. Analistas do SERPRO estão tão 

absorvidos com os sistemas que desenvolvem, mantêm e redesenham, como seus colegas 

da DATAPREV. As equipes de gestão administrativa e financeira e de gestão de pessoas 

são pequenas e adequadas ao suporte específico de cada organização. Há muito mais 

razões para a confirmação do status quo das empresas federais de TI, do que para 

incorporá-las. 

6. CONCLUSÃO 

A FENADADOS posicionar-se-á ainda, especificamente, sobre os aspectos políticos e 

econômicos desse intento de unificar SERPRO e DATAPREV. Por enquanto, porém, a 

Federação está convicta de que estamos definitivamente diante de uma proposta que 

inverte a realidade. A responsabilidade social do Governo, para com os trabalhadores das 

duas empresas, não pode ignorar a realidade diversa do setor federal de TI. As duas 

empresas devem, sim, incrementar investimento, no sentido da ampliação dos serviços e 

da melhoria de resultados. Aliás, não é por outra razão que ambas estão no grupo de 

empresas com ‘orçamento de investimento’, no sistema de acompanhamento do 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Se o conhecimento é o maior 

patrimônio, maior motivação haverá para que se ampliem os horizontes dos trabalhadores 

de SERPRO e DATAPREV, ao invés de reduzi-los, sob o argumento de que são muitos. 

A sociedade deseja sempre um Estado eficiente, exatamente o que têm oferecido 

SERPRO e DATAPREV ao Brasil. 

 

     


