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CAPÍTULO I

DA EMPRESA

O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO foi criado pela Lei 
no 4.516, de 1o de dezembro de 1964, para atender a administração pública em serviços de 
tratamento  de  informações  e  processamento  de  dados  e  teleprocessamento  ,  além  de 
assessoramento e assistência técnica.

Desde sua criação, o SERPRO praticou, anualmente, o pagamento de prêmio 
produtividade, estabelecido pelo Conselho Diretor.  Tal  prática ocorreu até o exercício de 
1979,  atribuindo-se  sua  interrupção  ao  fato  de  a  Empresa  não  ter  auferido  resultados 
econômico-financeiros positivos.

Em 1989 o SERPRO passou a integrar o Orçamento Geral da União – OGU. 
Esse  procedimento  se  deveu  à  busca  de  pagamento  direto  pelo  Tesouro  das  parcelas 
correspondentes a pessoal, excluídas dos preços dos serviços. Assim, os recursos vinham 
direto  para   o  SERPRO,  sem passar  por  seus clientes.  Tal  medida  foi  importante  para 
resguardar os desembolsos com pessoal, já que, por ser o SERPRO uma empresa pública, 
seus clientes nem sempre o incluíam em suas prioridades de pagamento.  Não acontecendo 
os pagamentos em dia, a Empresa era obrigada a recorrer as linhas de crédito bancário, 
onerando  o  custo  de  seus  serviços.  Essa  posição  é  reconhecida  e  formalizada  pelo 
Ministério da Fazenda, no parágrafo 4 da Nota Técnica no 14/SPOA/SE/MF, de 06/11/2003.

Sobre esse aspecto, registramos que o SERPRO não teve dependência do OGU no 
sentido de que aqueles recursos viessem a cobrir déficits operacionais. De forma contrária, o 
SERPRO vem apresentando lucro desde 1994. 

Em 1995  o  extinto  CCE emitiu  a  Resolução  no 10,  tratando  da  participação  dos 
empregados nos lucros ou resultados das empresas. Nesse documento, excluíam-se desse 
programa as empresas que recebessem transferência de recursos do Tesouro Nacional.

No ano de 2000, a Lei no 10.101 veio disciplinar a participação dos empregados nos 
lucros ou resultados e foi regulamentada pelo Decreto nº 3735, de 24.01.2001.

Em 2004 a Empresa deixou de participar  do Orçamento Geral  da União,  vindo a 
apresentar  o  seu  Programa  de  Dispêndios  Globais  -  PDG  junto  ao  Departamento  de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST.

Anualmente, tem sido apresentado ao DEST, via Ministério da Fazenda, o Programa 
de Participação nos Lucros ou Resultados.

Nos capítulos subsequentes são descritas as condições e metas estabelecidas para o 
exercício 2011.
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 CAPÍTULO II

DO PROGRAMA

O SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados pratica o Programa de 
Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR, com o pagamento de parcela anual, em 
pecúnia, de acordo com os valores obtidos como resultado ou como lucro líquido, na forma 
do presente programa. 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

 Art. 1o - O PPLR tem como fundamento Legal as disposições contidas no Artigo 7o, Inciso XI 
da Constituição da República Federativa do Brasil, na Resolução CCE no 10 de 30.05.1995, 
no art. 5o da lei no 10.101, de 19.12.2000, no Decreto no 3.735, de 24.01.2001, no Artigo 19, 
§ 4o, do Decreto no 6.791, de 10.03.2009 (Estatuto do SERPRO)   e no art. 12 da Lei no 

5.615, de 13.07.1970, com nova redação dada pela Lei no 9.649, de 27.05.1998, em seu art. 
57.

CAPÍTULO IV

DOS OBJETIVOS

Art. 2o - A aplicação do PPLR objetiva criar meios para:

a) reconhecer o esforço dos empregados na construção dos resultados da Empresa;
b) estimular o interesse dos empregados na gestão, objetivos e estratégias da Empresa, 

com busca permanente dos menores custos e melhores resultados;
c) contribuir para manutenção de cultura empresarial voltada para melhores resultados e 

incremento  dos  negócios  e  lucros  em  cada  exercício,  com  atendimento  das  metas 
definidas para cada ano, e observância dos indicadores financeiros de lucratividade da 
Empresa; e

d) distribuição de parcela do Lucro Líquido Anual aos participantes do programa definidos 
no art. 3o, na hipótese de cumprimento das metas indicadas no item “c”.

Parágrafo Único – O PPLR está ligado às prioridades de negócios da Empresa, subordinado 
à orientação estratégica e à apuração de resultados positivos, com demonstração do bom 
desempenho da Empresa no período. Está, ainda, ligado à atuação anual da Empresa.
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CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA

Art.  3o -  São considerados elegíveis ao PPLR os empregados do SERPRO, inclusive os 
requisitados ou contratados, exceto aqueles definidos pelo art. 5o.

CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXCLUSÃO NO PROGRAMA

Art. 4o - Os considerados elegíveis, durante o exercício financeiro de apuração dos lucros, 
participam de modo proporcional aos dias efetivamente trabalhados, sendo que, para efeito 
de  cálculo,  considerar-se-á  1/12  (um  doze  avos)  para  no  mínimo  15  (quinze)  dias 
efetivamente trabalhados no mês.

Parágrafo Único - A participação descrita no caput sofrerá, ainda, redução de 10% para cada 
falta não justificada, até o limite de cinco faltas, no referido período.

Art. 5o - Estão excluídos do PPLR, considerado o período a que se referir à apuração do 
lucro:

a) os demitidos por justa causa, em qualquer época;
b) os  desligados  durante  os  90  (noventa)  dias  de  trabalho  no  regime  do  contrato  de 

experiência;
c) os  que  estiverem  respondendo  a  processo  administrativo  disciplinar  instaurado  pelo 

SERPRO  e  os  que  tenham  sido  advertidos  por  escrito  ou  suspensos,  ficando 
assegurada, a qualquer destes, sua participação no PPLR, na hipótese de virem a ser 
inocentados na conclusão do procedimento;

d) os  empregados  cedidos  a  outros  órgãos,  onde  participem de  programa  semelhante, 
conforme estabelece o art. 6o da Resolução CCE 010, de 30.05.1995;

e) os  empregados  que  obtiverem  conceito  insatisfatório  na  avaliação  de  desempenho 
relativa ao exercício a que se referir o programa; 

f) os empregados que tiverem seis ou mais faltas não justificadas; e 
g) os empregados que estiverem exercendo cargo de Diretor.
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CAPÍTULO VIII

DAS METAS E INDICADORES ECONÔMICOS

Art. 6o - Ficam definidas, para o fim de acordar junto ao Órgão de controle e medir o alcance 
dos objetivos do programa, as metas, com respectivos indicadores, constantes do Anexo 1.

CAPÍTULO IX

DO PAGAMENTO

Art. 7o - O pagamento aos empregados, uma vez aprovado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, dar-se-á após a definição da participação dos empregados nos lucros 
ou resultados por parte  do Conselho Diretor, nos termos do Inciso XVII do Art. 7º do Decreto 
n º 6.791, de 10 de março de 2009. 

CAPÍTULO X

DA NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS

Art. 8o - O pagamento da participação nos lucros, conforme o disposto no art. 3o da Lei no 

10.101, de 19/12/2000, não constitui base de incidência de qualquer encargo previdenciário 
ou trabalhista, não se aplicando igualmente, o princípio da habitualidade, afastada, assim, 
qualquer hipótese de “aquisição de direitos” ou constituição de parcela remuneratória.

CAPÍTULO XI 

DA PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS OU RESULTADOS

Art. 9o - O PPLR é uma sistemática de distribuição de lucros ou resultados por meio de cotas 
de participação e tem como público-alvo os elegíveis constantes do art. 3o, observadas as 
condições e restrições contidas neste Regulamento.

Parágrafo  Único  -  O  PPLR  não  substitui  ou  complementa  a  remuneração  de  seus 
participantes.
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Art.  10o -  A  distribuição  do  valor  será  efetuada  de  forma  igualitária  entre  todos  os 
empregados que atendam as condições de participação, observado o disposto no art. 4o.

Art.  11o -  Os  recursos  para  o  Programa  advirão  do  Lucro  Líquido,  constante  das 
demonstrações  contábeis  aprovadas,  respeitado  o  disposto  na  Lei  no 6.404/76  e  suas 
alterações posteriores, realizando a devida provisão contábil.

Art. 12o - O presente programa terá validade para o exercício em apuração  e será praticado 
após sua aprovação pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, conforme estabelece o 
Decreto no 3.735, de 24 de janeiro de 2001, para aplicação na conformidade dos resultados 
obtidos, observadas as metas de que trata o art. 6o.

Brasília, 29 de março de 2010.

SERPRO

__________________

FERNADADOS

__________________

Testemunha:

_________________________________

Testemunha:

_________________________________
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ANEXO 1

DAS METAS

Meta 1: Disponibilização da Plataforma de Processos.

Os produtos e serviços da Plataforma de Processos fornecerão aos clientes do Serpro  o 
ambiente necessário para modelar, analisar e implantar seus processos de negócios, bem 
como  a  possibilidade  de  mantê-los  organizados  e  integrados.  O  uso  da  Plataforma  de 
Processos para processos de clientes  viabiliza-se  a partir  das  diretrizes  emanadas pelo 
Governo, em especial SEGES e SLTI/MP afetas a Gerenciamento de Processos.

Indicador:

Relatórios gerados pelo Líder de Projeto sobre cada uma das fases afetas a disponibilização 
da Plataforma de Processos.

Pontuação:

Plataforma de Processos Implantada 1,0 ponto

Capacitação para Uso da Plataforma de Processos 0,9 ponto

Implantação do Modelo de Governança e Gestão da Plataforma de Processos 0,8 ponto

Implantação  da  Ferramenta  para  Modelagem,  Análise  e  Documentação  de 
Processos 0,7 ponto

Implantação  da  Metodologia  de  Modelagem,  Análise  e  Documentação  de 
Processos 0,6 ponto

Não implantado 0,0 ponto

Justificativa:

A  Plataforma  de  Processos  propõe-se  a  oferecer  serviços  de  repositório  para 
armazenamento de diagramas e documentação de processos. O repositório de modelos de 
processos é a base de informações que contém todos os modelos gráficos produzidos na 
ferramenta de modelagem.  O uso pleno da Plataforma de Processos viabiliza   atividades 
de: modelagem, análise, simulação, automação, monitoramento e descoberta de processos, 
serviços de workflow, consultoria para utilização da plataforma, atividade de apoio para a 
capacitação  dos  agentes  com  papeis  e  responsabilidades  no  segmento  de  gestão  de 
processos  de  negócio,  capacitação  para  uso  da  metologia  BPM,  ambiente  único  para 
integração de processos, disponibilização de modelos de governança e gestão e manuais de 
uso do ambiente tecnológico, tanto para uso interno quanto para uso dos clientes do Serpro.
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Dependências:

a) Disciplina de Modelagem de Processo de Negócio (CETEC);
b)  Implantação e Uso do Modelo de Governança e Gestão da Plataforma de  Processos 

(SUNIT);
c)  Evolução e Disponibilização da Ferramenta de Processos (SUPDE); e
d)  Capacitação das equipes das URC do Serpro para uso da Plataforma de Processos 

(UNISE).
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Meta 2: Implementação da Administração de Dados no Serpro.

Com a evolução da tecnologia, existe uma dependência muito grande entre os sistemas que 
suportam as  atividades  meio  e  fim  de  um órgão  de  Governo.  O  SERPRO,  como uma 
empresa de Tecnologia da Informação, deve se estruturar de forma a conseguir promover 
um aumento da qualidade dos dados do seu Cliente através da disseminação da prática de 
Administração de Dados.
Tendo em vista que a empresa não possui um posicionamento corporativo com relação a 
este  assunto,  este  indicador  retrata  a  importância  do  assunto,  permitindo  uma  maior 
mobilização das áreas que tem intervenção nesta atividade.
Os impactos com a Administração de Dados Corporativa serão maiores naqueles órgãos 
que trabalham com soluções que requerem alto nível  de integração,  como Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Presidência da República.
São desejáveis para a implementação da Administração de Dados no Serpro, a atualização 
do núcleo do MPOF no MGD, o uso do MGD como padrão e-PING para atendimento às 
demandas, a extensão do MGD para outros Órgãos do Governo além da integração dos 
macroprocessos do planejamento, orçamento e finanças e crédito tributário.

Indicador: 

Relatórios gerados pelo  Líder  de Projeto  sobre cada uma das fases de Implantação do 
Modelo de Administração de Dados Corporativa

Pontuação:

Definido e implantado corporativamente  1,0 ponto

Realizado um piloto 0,9 ponto

Capacitação para viabilização do piloto 0,8 ponto

Definidos  os  requisitos  tecnológicos  para  a  implantação  do  Modelo  de 
Administração de Dados 0,7 ponto

Definidos  os  requisitos  metodológicos  para  a  implantação  Modelo  de 
Administração de Dados 0,6 ponto

Não Definido e não implantado corporativamente 0,0 ponto

 
Justificativa:

Implantada esta prática a Empresa passa a contar com informações de maior qualidade, 
permitindo que seus diferentes Clientes possam trocar informações com mais facilidade e 
com menos esforços de desenvolvimento do SERPRO. Os novos sistemas podem utilizar 
como base toda a definição corporativa para já nascerem integrados.
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Dependências:

a) definição da estrutura organizacional necessária para a AD (SUNIT, CETEC, URC’s, 
SUPST, SUPDE, DIRET);

b) definição da ferramenta de administração de dados Corporativa (SUPST);
c) levantamento,  dimensionamento  dos  profissionais  que  possuem conhecimento  no 

assunto para definir novas atribuições de AD a estes profissionais. (SUPDE, SUPST e 
URC’s);

d) construção  da  metodologia  corporativa  para  modelagem  de  dados  de  nível 
corporativo (SUNIT, CETEC, URC’s, SUPST, SUPDE); e

e) construção  dos  conteúdos  para  capacitação  (SUNIT,  SUPST,  CETEC,  SUPDE  e 
UNISE).
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Meta 3: Cumprir, no ano de 2011, 99% dos níveis de serviços estabelecidos nos contratos 
com os clientes do SERPRO.

Propósito do Indicador:

Medir a eficácia do SERPRO em cumprir os nos níveis de serviços estabelecidos com os 
clientes nos ANS (Acordos de Níveis de Serviços) que estão sendo monitorados.
A monitoração é realizada para os ANS cujos níveis de serviços estão compatíveis com os 
níveis operacionais estabelecidos internamente nos ANO (Acordos Níveis Operacionais).

Indicador:

(Somatório do percentual de cumprimento de cada nível de serviço) / (Total de níveis de 
serviços monitorados).

Pontuação:

Acima ou igual 99% = 1,0 ponto

Entre 89,1% e 98,9% = 0,9 ponto

Entre 79,2% e 89% = 0,8 ponto

Menor ou igual 79,1% =    0 ponto 

Considerações sobre a forma de aferição do indicador:

a) para cada nível de serviço contratado é verificado o que foi realizado no período;
b) se o nível de serviço realizado for igual ou superior ao contratado, considera-se que o 

nível de serviço foi cumprido em 100%;
c) se o nível de serviço realizado for inferior ao contratado, calcula-se o percentual de 

cumprimento; e
d) o resultado do indicador é calculado somando-se o percentual de cumprimento de 

cada  nível  de  serviço  e  dividindo-se  o  resultado  pelo  total  de  níveis  de  serviços 
monitorados e acumulados mês a mês.

Justificativa:

Mede a eficácia do SERPRO em cumprir os níveis de serviços estabelecidos com os clientes 
nos ANS (Acordo de Nível  de  Serviço)  que estão  sendo monitorados.  A  monitoração é 
realizada  para  os  ANS  cujos  níveis  de  serviços  estão  compatíveis  com  os  níveis 
operacionais estabelecidos internamente nos ANO (Acordo de Nível Operacional).
Em razão da solicitação feita a esta SUPGS, no que tange ao indicador de percentual de 
cumprimento de níveis de serviços estabelecidos nos contratos com os clientes do Serpro, 
apuramos  em  análise  mensal  do  ano  de  2010,  que  nossa  baseline  foi  de  97,9% de 
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cumprimento da meta (índice aferido nos meses de fevereiro e março quando se verificou 
menor desempenho da série avaliada).
Assim, esse é o nível de garantia que propomos para este indicador para o ano de 2011, 
significando acréscimo de quase dois pontos percentuais em relação à meta anterior. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Acumulada

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
99,5% 97,9% 97,9% 98,9% 99,5% 99,0% 99,3% 98,9% 99,4% 99,3% 98,2% 99,9%

0,0%

99,3%

Evolução do indicador 
"% de Cumprimento de Níveis de Serviços"

Resultado Meta – 96%

Fonte: SERPRO/SUPGS – 03/2011. 
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Meta 4: Atualizar 33,3% das tecnologias de software: infraestrutura (segurança 
e  virtualização);  desenvolvimento  (gestão  do  desenvolvimento,  integração 
contínua e gestão de identidade).  

Indicador:

Extração  do  percentual  das  tecnologias  atualizadas.  Este  indicador  dimensiona  o 
desempenho obtido nos esforços de atualização tecnológica os softwares de infraestrutura 
(segurança  e  virtualização)  e  desenvolvimento  (gestão  do  desenvolvimento,  integração 
contínua  e  gestão  de  identidade),  conforme  definição  estratégica  das  tecnologias  que 
precisam ser atualizadas.

Fórmula de Cálculo:

(Somatório das tecnologias atualizadas)/(Total de tecnologias a atualizar)*100

Pontuação:

Acima ou igual a 33,3% = 1,0 ponto

Entre 29,9% e 33,2% = 0,9 ponto

Entre 26,6% e 29,8% = 0,8 ponto

Menor ou igual a 26,5% =    0 ponto

Justificativa:

Caberá  à  Coordenação  Estratégica  de  Tecnologia  –  CETEC  o  papel  de  coordenar  as 
atividades  de  atualização  do  parque  tecnológico  do  Serpro,  considerando-se,  dentre  os 
segmentos de segurança, virtualização, gestão do desenvolvimento, integração contínua e 
gestão de  identidade,  aquelas tecnologias  que,  por  definição estratégica,  necessitam de 
atualização. É interessante ressaltar que não há registro histórico deste percentual, o que 
torna imprescindível o seu acompanhamento por parte da Diretoria da Empresa.
A atualização de tecnologias não se limita à substituição de umas por outras, mas também a 
inclusão de novas tecnologias que antes não existiam no ambiente tecnológico do Serpro. 
Quando isto ocorrer, elas também serão incluídas na contabilização do indicador.
Em conformidade com o Processo de Ciclo de Vida de Tecnologia e Comunicação, entende-
se  por  “atualizar” quando  as  soluções  possuem  seus  respectivos  “Planos  de 
Internalização” elaborados. Esclarecendo, o Processo de Ciclo de Vida de Tecnologia é 
constituído por cinco fases:

a) a prospecção consiste na busca por inovações tecnológicas ou oportunidades que 
surgem no cenário global que poderão trazer benefícios ao Serpro;
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b) a absorção é a definição e adequação, entre as tecnologias prospectadas, daquela 

que melhor atende às necessidades da Empresa. Objetiva definir e estabelecer as 
condições para que determinada tecnologia seja aplicada ao negócio do Serpro e 
passa pelo aprofundamento dos conhecimentos, pela execução de testes, e definição 
do ambiente para seu funcionamento;

c) a internalização é  a  incorporação de uma tecnologia  ao  ambiente  do  Serpro  de 
forma  planejada.  É  nela  que  se  disponibiliza  a  tecnologia  escolhida  na  fase  de 
absorção.  O  processo  de  internalização  busca  promover  a  padronização  dos 
processos, adequação dos ambientes e capacitação de pessoas de forma a permitir a 
implantação  uma  nova  tecnologia  aderente  ao  negócio  da  organização,  gerando 
maior capacidade competitiva e produtiva na prestação dos serviços. Produz vários 
artefatos, por exemplo o “Modelo tecnológico”, o “Plano de Internalização”, o “Plano 
de Disseminação”, etc;

d) a sustentação consiste  no  estabelecimento  de  planos  e  procedimentos  de 
manutenção  ou  melhoria  contínua  da  tecnologia  no  ambiente  produtivo,  visando 
garantir a perfeita continuidade dos serviços; e 

e) o declínio retrata a tecnologia em seu último estágio no ciclo de vida e quando não 
haverá mais modificações na mesma, cabendo apenas:

(a) o  seu  descarte:  a  tecnologia  é  desativada  e  não  mais  utilizada  na 
empresa, ou;

(b) a sua migração: a tecnologia é substituída por outra, ou; e
(c) o seu congelamento: a tecnologia continua a ser utilizada, porém sem 

qualquer evolução, tendendo a ser descartada ou migrada assim que 
possível.
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Meta 5: Buscar  a obtenção do indicador Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) no ano 
de 2011, igual ou superior a 4,51%.

Relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido de final de exercício. É um indicador 
percentual de lucratividade clássico para análise de qualquer tipo de empresa, e demonstra 
a  capacidade  de  uma empresa  agregar  valor  a  ela  mesma utilizando  os  seus  próprios 
recursos. Isto é, quanto a empresa consegue crescer, usando apenas os recursos que já 
tem.

Resultados de exercícios anteriores:

2008  – 0,08%

2009  – 4,25%

2010  – (8,99%)

Pontuação:

Acima ou igual a 4,51% – 1,0  ponto

Entre 4,06% e 4,50% –  0,9 ponto

Entre 3,61% e 4,05% –  0,8 ponto

Menor ou igual a 3,60% –  0,0 ponto

Justificativa: 

O indicador Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) é utilizado pelos analistas financeiros 
e representa a medida geral de desempenho da empresa, já que a taxa de crescimento 
sustentável está positivamente relacionada a margem de lucro. 
Existem muitas formas de se avaliar a rentabilidade de uma empresa. Cada uma delas se 
relaciona a um tipo de retorno da empresa, por exemplo, às vendas, aos seus ativos, ao seu 
patrimônio liquido, ou ao valor das suas ações. Como um todo, "essas medidas permitem a 
quem analisa, avaliar os lucros da empresa em confronto com um dado nível de vendas, um 
certo nível de ativos, o investimento dos proprietários, ou o valor da ação." GITMAN (1997 
p.120).
Para a projeção de resultado do exercício 2011, obtivemos o indicador no valor de 4,51%. 
Essa  projeção  tem como base o  Orçamento  Técnico  por  insumo,  constante  do  módulo 
"Visão Serpro por cliente/insumo", extraído do sistema Infoserpro, módulo Administrativo e 
Orçamento  Técnico  de  Clientes  2011.  Esta  previsão  considerou  um  faturamento  no 
montante de R$ 1,8 bilhão, Despesas Operacionais totalizando R$ 1,5 bilhão, o que resulta 
no  Lucro  Líquido  Projetado  de  R$  39  milhões.  Ainda,  para  a  estimativa,  o  valor  do 
Patrimônio Líquido Médio projetado resulta no montante de R$ 1,8 bilhão, considerando a 
integralização do Capital Social, no valor de R$ 250 milhões, conforme Medida Provisória nº 
515 de 28 de dezembro de 2010 e Decreto datado de 28 de janeiro de 2011.
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PROGRAMA DE PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS OU RESULTADOS
QUADRO EVOLUTIVO DOS INDICADORES – PERÍODO   2007 A 2010.

Quadro Evolutivo do Lucro Líquido, Valor Pago de PLR e de Dividendos – Período: 2007 a 2010

DISCRIMINAÇÃO

Exercícios Financeiros

2007 2008 2009 2010

Lucro Líquido do Exercício R$ Mil 96.054.268,20 722.921,85 43.190.047,16 -174.680.831,68

R$ Mil 10.012 6.295 0,00 2189

R$ Mil 10.000 0,00 0,00 0,00

Unidade de 
Medida

Valor Efetivamente Pago aos empregados, a título de 
PLR (considerando o regime de competência)

Dividendos pagos aos Acionistas, inclusive juros 
sobre o capital próprio. (considerando um regime de 
competência)

METAS 2009

Meta Prevista Realizada Fonte Certificação Auditoria

5,63% 12,18%

53 horas 53,59

50,00%

713 servidores

85,00% 87,97%

Buscar a obtenção de margem 
EBTIDA positiva, capacidade 
operacional de geração de caixa, no 
exercício, igual ou superior a 5,63%

Demonstrações 
Contábeis do 

exercício de 2009

SIM – Parecer de Regularidade das 
Contas referente a Designação GF – 
CG/0001/2010.

Realizar 53 horas de treinamento do 
quadro interno

Informação obtida 
com o responsável 
pela meta, por meio 

da solicitação nº 
018.

SIM – Parecer de Regularidade das 
Contas referente a Designação GF – 
CG/0001/2009.

Atingir o percentual de 50% dos 
projetos com o cumprimento de 
prazo adequado. Consideram-se os 
projetos de nível de gestão 
prioritário e estratégico.

41,00%       Não 
atingiu a meta

Informação obtida 
com o responsável 
pela meta, por meio 

da solicitação nº 
012.

SIM –Relatório  de Auditoria sobre 
Planejamento Estratégico referente à 
Designação GE-AC/0001/2009.

Implantar a monitoração 
automatizada em 500 servidores 
das plataformas Risc, Cisc e Epic 
instalados nos ambientes 
produtivos dos Centros de dados de 
Brasília, São Paulo e Rio de 
Janeiro.

500 
servidores

Informação obtida 
com o responsável 

pela meta.

SIM – Verificação realizada por meio do 
relatório demonstrativo da quantidade de 
servidores com automação da 
monitoração implementada, 
disponibilizado pela Superintendência de 
Produtos e Serviços – Centro de Dados 
- SUPCD.

Atingir a média anual de 85% de 
resolução dos acionamentos 
atendidos pelo Atendimento de 1° 
NívelCentral de serviços do 
SERPRO -CSS, considerando os 
acionamentos relacionados aos 
serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
-TICdisponibilizadospelo SERPRO 
aos seus clientes e usuários.      

Informação obtida 
com o responsável 

pela meta.

SIM – Verificação realizada por meio de 
arquivos com dados extraídos, 
mensalmente, da ferramenta de 
Workflow, que demonstram o 
acompanhamento e controle do 
Atendimento de 1º nível pela 
Superintendência de Produtos e 
Serviços – Gerência de Serviços 
-SUPGS.
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METAS 2008

Meta Prevista Realizada Fonte Classificação Auditoria

8,08% 11,66%

50,00% 74,00%

85,00% 86,77%

53 horas 58,67 horas

Buscar a obtenção de margem EBITDA 
positiva,capacidade operacional de geração de 
caixa, no exercício igual ou superior a 8,08%

Demonstrações 
Contábeis do 

exercício de 2008

SIM – Parecer de regularidade das Contas 
referente à designação GF - CG/0001/2009 

Buscar a obtenção do indicador Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido (ROE), no ano de 2008, igual 
ou superior a 1,33, no caso de não haver aporte de 
capital, ou a 1,09, na hipótese de haver esse 
repasse.

1,33%(com 
aporte) ou 

1,09%(sem 
aporte)

0,08% Não 
atingiu a meta

Demonstrações 
Contábeis do 

exercício de 2008

SIM – Parecer de regularidade das Contas 
referente à designação GF - CG/0001/2009 

Migrar 50% do volume de tráfego do atual 
backbone da rede SERPRO para o backbone 
MPLS-SERPRO

Informação obtida 
com o 

responsável pela 
meta, por meio da 

Solicitação de 
Auditoria nº 018

SIM – Relatório de Auditoria sobre 
Planejamento Estratégico referente à 
Designação GE – AC/0001/2008.

Atingir a Média anual de 85% de resolução dos 
acionamentos atendidos pelo Atendimento de 1º 
Nível da Central de Serviços do SERPRO – CSS, 
considerando os acionamentos relacionados aos 
serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação -TICdisponibilizados pelo 
SERPROaos seus clientes e usuários.

Informação obtida 
com o 

responsável pela 
meta, por meio da 

Solicitação de 
Auditoria nº 020

SIM – Parecer de regularidade das Contas 
referente à designação GF - CG/0001/2008 

Realizar, em média, 53 horas de treinamento por 
empregado no ano de 2008.

Informação obtida 
com o 

responsável pela 
meta, por meio da 

 Solicitação de 
Auditoria nº 021. 

SIM – Parecer de regularidade das Contas 
referente à designação GF - CG/0001/2008 

METAS 2007

Meta Prevista Realizada Fonte Certificação Auditoria

29,00% 31,11%

92,00%

R$ 174,82

15,67% 17,60%

13,59% 13,37%

Atingir 29% de certificação compatível com o 
Nível 2 do CMM/CMMI para os polos de 
Desenvolvimento de software do SERPRO 

Informação obtida com o 
responsável pela meta.

SIM – Verificação realizada por meio do Relatório de 
Medição Análise de Indicadores Corporativos do 
PSDS,  disponibilizado pela então Superintendência 
de Gestão de Serviços – SUPST.

Obter 92% de satisfação com o atendimento nos 
serviços de pós-venda da Tecnologia da 
Informação e Comunicação-TIC, vinculados a 
garantia de uso dos produtos e serviços, 
realizados no prazo planejado para cada tipo de 
evento.

91,85% Não 
atingiu a meta

Informação obtida com o 
responsável pela meta.

SIM – Verificação realizada por meio de planilha de 
acompanhamento,  disponibilizada pela 
Superintendência de Gestão de Serviços – SUPGS.

Obter faturamento por empregado 10% superior a 
2006=154,01 (R$ mil).

10% superior 
a 2006

Demonstrações Contábeis 
do Exercício de 2007

SIM – Parecer de regularidade de das Contas 
referente à Designação GF – CG/0001/2008.

Buscar a obtenção do indicador margem 
EBITIDA, positiva no ano de 2007, igual ou 
superior a 15,67%

Demonstrações Contábeis 
do Exercício de 2007

SIM – Parecer de regularidade de das Contas 
referente à Designação GF – CG/0001/2008.

Buscar a obtenção do indicador margem 
EBITIDA, positiva no ano de 2007, igual ou 
superior a 13,59%.

Demonstrações Contábeis 
do exercício de 2007.

SIM – Parecer de regularidade de das Contas 
referente à Designação GF – CG/0001/2008.


	Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR

