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1. A EMPRESA

O  Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  (SERPRO)  foi  criado  pela  Lei  4.516/1964, 
substituída  pela  Lei   5.615/1970,  tendo  por  finalidade  organizacional  o  desenvolvimento  e  a 
execução de serviços de processamento de dados e de tratamento de informações.

Por ser uma empresa pública e por prestar serviços de TI quase que exclusivamente para órgãos 
da  Administração  Pública  Federal,  a  gestão  do SERPRO tem procurado  manter  o  equilíbrio  de 
receitas e de despesas, levando em consideração as perspectivas de pagar dividendos aos seus 
acionistas,  de  melhorar  a  produtividade  dos  serviços  prestados  e  de  evitar  onerar,  além  do 
estritamente necessário, o orçamento de seus clientes.

Até 1979, o SERPRO praticou o pagamento de prêmio de produtividade, tendo sido interrompido 
tal procedimento em função dos resultados econômico-financeiros obtidos àquela época.

Em  1989  o  SERPRO  passou  a  integrar  o  Orçamento  Geral  da  União  (OGU)  e  a  receber 
diretamente  do  Tesouro  Nacional  o  pagamento  de  parcelas  correspondentes  a  pessoal,  cujos 
valores eram deduzidos dos cálculos de precificação dos serviços contratados por seus clientes, 
conforme normas específicas.

Em 2004 a Empresa deixou o OGU e integrou-se ao Programa de Dispêndios Globais (PDG) 
supervisionado pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST).

2. O PROGRAMA

O SERPRO,  com aprovação  de  seu  Conselho  Diretor  e  da  representação  dos  empregados, 
apresenta o seu Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2012 (PPR-2012) 
contendo um conjunto de metas desafiadoras, alinhadas ao planejamento estratégico empresarial, 
tendo por foco a evolução positiva dos resultados empresariais atuais e futuros.

Desde  2004,  o  SERPRO  apresentou  anualmente  ao  DEST,  via  Ministério  da  Fazenda,  o 
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR), associado ao pagamento de parcela 
anual, em pecúnia, de valores obtidos a partir do seu lucro líquido.

Para o exercício de 2012, abandona-se a histórica perspectiva de foco no lucro. O PPR-2012 foi 
concebido e estruturado com objetivo voltado para a obtenção de resultados empresariais positivos.

Além disto, em conformidade com as recomendações emanadas pelo DEST, o programa está 
alinhado às metas estabelecidas pelo planejamento estratégico da empresa, razão pela qual não se 
adota nenhuma das metas relacionadas no programa do exercício anterior. 

O  SERPRO  pretende  que  os  presentes  desafios  estimulem  todo  o  seu  corpo  funcional  a 
comprometer-se em obter melhores resultados, seja em nível empresarial ou setorial, sempre com 
foco na melhoria dos processos corporativos e no aumento da qualidade dos serviços colocados à 
disposição dos clientes e da sociedade brasileira.
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O PPR-2012 abrange e estabelece:

• uma  meta  corporativa,  relativa  aos  resultados  a  serem  alcançados  por  todos  os 
participantes,  correspondente  à  realização  das  18  metas  corporativas  do  planejamento 
estratégico;

• quatro metas setoriais, relativas aos resultados a serem alcançados pelos participantes de 
cada Diretoria, conforme sua respectiva lotação durante o exercício;

• distribuição de cerca de 1/3 do total de uma folha mensal de pagamento, utilizando-se como 
referência valores praticados no mês de fevereiro/2012;

• pagamento limitado a 70% do valor a ser distribuído pelo cumprimento da meta corporativa;

• pagamento limitado a 30%  do valor a ser distribuído pelo cumprimento das metas setoriais;

• uma  tabela  de  Valores  Referenciais  (VR),  contendo  valores  diferenciados  por  metas 
corporativas  e metas  setoriais,  destinados  aos  cargos funcionais,  específicos  por  quadro 
interno e externo, além de cada nível de função gerencial.

• cálculo dos Valores Referenciais a partir da Folha de Cadastro referente a fevereiro/2012, a 
qual está disponível para todos os empregados pelo portal da intranet do SERPRO;

• pagamento a todos os participantes, proporcional ao resultado alcançado para o conjunto de 
metas corporativas;

• pagamento  proporcional  ao  resultado  alcançado  para  o  conjunto  de  metas  setoriais 
referentes à Diretoria na qual o empregado, do quadro interno, estiver lotado;

3. DISPOSIÇÕES LEGAIS

O PPR-2012 fundamenta-se nas disposições legais contidas em:

• Constituição da República Federativa do Brasil;

• Resolução CCE no 10 de 30/05/1995;

• Lei no 10.101, de 19/12/2000;

• Decreto no 3.735, de 24/01/2001;

• Lei no  5.615, de 13/07/1970;

• Decreto no 6.791, de 10/03/2009 (Estatuto do SERPRO).
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4. OBJETIVOS

Ao aplicar o PPR-2012, a empresa pretende criar meios para:

• reconhecer o esforço dos empregados na construção dos resultados da Empresa;

• estimular os empregados a conhecer a gestão, os objetivos e as estratégias da Empresa, 
além de comprometer-se com a busca por menores custos e melhores resultados;

• manter a cultura empresarial voltada para evolução incremental de resultados e negócios, 
sintonizada com metas anuais e indicadores financeiros de lucratividade da Empresa;

• distribuir o valor definido, por meio de pagamento proporcional aos resultados alcançados, 
em conformidade com as regras acordadas e com a efetiva participação dos empregados.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

São  elegíveis  para  o  PPR-2012  todos  os  empregados  do  SERPRO,  com  exceção  dos 
empregados que se enquadrem nas seguintes condições de exclusão:

• os demitidos por justa causa, em qualquer época;

• os desligados durante os 90 dias de trabalho do regime do contrato de experiência;

• os empregados advertidos por escrito durante o exercício de 2012, assegurada a inclusão 
em caso de posterior prova de inocência;

• os empregados punidos com suspensão durante o exercício de 2012, assegurada a inclusão 
em caso de posterior prova de inocência;

• os  empregados  submetidos  a  processo  administrativo  disciplinar  durante  o  exercício  de 
2012, assegurada a inclusão em caso de posterior prova de inocência;

• os empregados cedidos a outros órgãos, onde participem de programa semelhante;

• os empregados com conceito insatisfatório em avaliação de desempenho relativa a 2012; 

• os empregados com seis ou mais faltas não justificadas durante o exercício de 2012; e 

• os empregados que estiverem exercendo cargo de Diretor.
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6. METAS E INDICADORES ECONÔMICOS

O Anexo II  reúne o conjunto  das cinco metas definidas,  separadas e categorizadas em uma 
única meta corporativa e em quatro diferentes metas setoriais, caracterizando cada uma delas por 
sua respectiva descrição, indicador, resultado esperado e informações históricas.

Em função de sua realização, as metas serão classificadas e pontuadas em:

• TOTALMENTE  CUMPRIDA
para resultados correspondentes a 100% do valor da meta, pontuação 1,0;

• PARCIALMENTE CUMPRIDA
para resultados correspondentes a pelo menos 90% do valor da meta, pontuação 0,9;

• MINIMAMENTE CUMPRIDA
para resultados correspondentes a pelo menos 80% do valor da meta, pontuação 0,8;

• NÃO CUMPRIDA
para resultados correspondentes a menos que 80% do valor da meta, pontuação 0. 

O Anexo III apresenta os Indicadores Econômicos referentes ao exercício de 2011.

O Anexo IV reúne as informações históricas sobre os resultados alcançados relativos às metas 
utilizadas nos programas de participação nos lucros referentes aos anos de 2008 a 2011.

6.1 Meta Corporativa

Foi  definida  uma  única  meta  corporativa,  denominada  Cumprimento  das  Metas  do 
Planejamento  Estratégico  correspondente  à  realização  dos  resultados  esperados  para  todo  o 
conjunto de 18 metas estabelecidas para o exercício de 2012 durante o processo de planejamento 
estratégico empresarial referente aos exercícios 2012-2015.

As  18  metas  do  planejamento  estratégico  empresarial  estão  relacionadas  no  Anexo  II  do 
presente PPR-2012 e serão monitoradas individualmente pela Coordenação Estratégica de Projetos 
e de Planejamento Estratégico (COEEP), adotando-se o critério de classificar cada uma delas como 
realizada em função da obtenção mínima de resultados correspondentes a 80% do seu respectivo 
valor esperado.

A meta  corporativa  deste  PPR-2012  será monitorada  pela  COEEP,  com base no número de 
metas do planejamento estratégico empresarial que venham a ser classificadas como realizadas.
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6.2 Metas Setoriais

Foram  definidas  quatro  metas  setoriais  para  medir  os  resultados  relativos  às  unidades 
subordinadas a cada diretoria,  conforme estabelecidos na estrutura organizacional  do SERPRO. 
Foram  escolhidas  metas  condizentes  com  as  Políticas  Corporativas  praticadas,  que  por  si  só 
possam demonstrar a intenção de privilegiar ações de proteção ao meio-ambiente, de manutenção 
preventiva da saúde, de formação profissional e de compartilhamento do conhecimento.

Conforme relacionadas no Anexo II deste PPR-2012, as metas setoriais são:

• Redução de folhas impressas, com valor esperado de 5% para cada diretoria, mede a 
redução do consumo de papel nas impressoras corporativas;

• Realização de Exames Periódicos, com valor esperado de 95% dos convocados de 
cada diretoria, mede o comprometimento das unidades com a realização dos exames 
periódicos solicitados pelo médico do trabalho;

• Capacitação de Gerentes,  com valor  esperado  de 90% de cada diretoria,  mede o 
percentual de gerentes do SERPRO capacitados nas ações educacionais definidas 
no Plano de Desenvolvimento Gerencial para 2012;

• Participação em Instrutoria,  com valor  esperado diferenciado por diretoria,  mede  o 
nível de participação dos empregados no papel de agente educacional. 

As metas setoriais, serão monitoradas pela COEEP, com base nos respectivos indicadores e nos 
valores obtidos para cada conjunto de unidades organizacionais.

 

7. CÁLCULO DA PARTICIPAÇAO

A participação  de  cada  empregado  no  PPR-2012  será  calculada  considerando  a  pontuação 
relativa  ao  resultado  alcançado  em cada  meta  (conforme item 6),  proporcionalmente  ao  tempo 
trabalhado  durante  2012  diferenciado  pelo  enquadramento  em quadro  interno,  quadro  externo, 
corpo gerencial e corpo funcional, conforme situações previstas na Tabela de Valores Referenciais.

No caso específico de analistas do quadro interno que exerçam função gerencial de grupo V em 
2012, assegura-se ao empregado o enquadramento nas condições que lhe sejam mais favoráveis.

A participação do empregado no PPR-2012 será penalizada com redução de 4% para cada falta 
não justificada ocorrida durante o calendário civil de 2012.

Para  efeitos  de  cálculos  de  participação,  considera-se  como  dias  não  trabalhados  pelo 
empregado  todos  os  períodos  cujos  registros  no  sistema  de  controle  de  frequência  (SISCOP) 
indiquem  seu  afastamento  por  licença  não  remunerada,  solicitada  por  iniciativa  do  próprio 
empregado, ou ainda nos casos de prisão ou de reclusão.

7



Programa de Participação em Resultados - 2012 

8. PAGAMENTO

O pagamento aos empregados,  após apuração das contas do exercício de 2012 e respectiva 
aprovação pelo Conselho Diretor, ocorrerá em parcela única, proporcional aos resultados obtidos 
para as metas definidas, com previsão de realização no decorrer do 2º trimestre de 2013.

A parcela única a ser paga corresponderá ao percentual de realização das metas corporativas e 
das metas setoriais, com base nos valores de referência relacionados no Anexo I.

9. NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS

O pagamento da participação nos resultados, 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.

10. DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão distribuídos na forma de abono, exclusivamente aos participantes elegíveis 
que  a  eles  fizerem  jus,  em  conformidade  com  a  legislação  vigente  e  com  todas  as  regras, 
condições, proporções e restrições deste Regulamento.

Os  valores  que  serão  distribuídos  não  substituem  e  nem  complementam  a  remuneração 
regularmente auferida por seus participantes.

Os recursos para o Programa serão contabilizados como despesa regular da empresa durante o 
exercício de 2013,  respeitado o disposto na Lei no 6.404/76 e suas alterações posteriores.

O  presente  programa  terá  validade  para  o  exercício  de  2012  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 em conformidade aos resultados obtidos, observados os 
resultados alcançados referentes às metas relacionadas no Anexo II.

Brasília,        de março de 2012.

       SERPRO                                                FENADADOS
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ANEXO  I

 

Tabela de Valores Referenciais
valores em R$

QUADRO CORPO CARGO

e

GRUPO

COMPOSIÇÃO DA META
VALOR

 REFERENCIAL

(100%)

CORPORATIVA

(70%)

SETORIAL

(30%)

In
te

rn
o

Gerencial

II 2.800,00 1.200,00 4.000,00

III 2.450,00 1.050,00 3.500,00

IV 2.100,00 900,00 3.000,00

V 1.750,00 750,00 2.500,00

Funcional

Analista 2.100,00 900,00 3.000,00

Técnico 1.400,00 600,00 2.000,00

Auxiliar 700,00 300,00 1.000,00

E
xt

er
n

o

Funcional

Analista 2.100,00 0,00 2.100,00

Técnico 1.400,00 0,00 1.400,00

Auxiliar 700,00 0,00    700,00
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ANEXO  II

Metas Corporativas e Setoriais

1. META CORPORATIVA

Indica uma única meta anual para toda a empresa. 

Representa  o  esforço  corporativo  em  alcançar  resultados  para  as  metas  do  planejamento 
estratégico empresarial, denominada por  Cumprimento das Metas do Planejamento Estratégico. 

Indicador Cumprimento de metas do planejamento estratégico

Meta 100%

Descrição Mede o desempenho dos indicadores estratégicos, por meio do cumprimento 
de cada meta específica. 
Considera a quantidade de metas atingidas em função do total das 18 metas.

Série Histórica não há

As metas do planejamento  estratégico  empresarial,  cujo conjunto compõe a meta corporativa 
deste PPR-2012, encontram-se relacionadas nos itens 1.1 a 1.18, a seguir.

1.1  Alcançar 30 milhões de lucro em 2012

Indicador Lucro

Meta 30 milhões

Descrição Mede  a  realização  de  30  milhões  de  lucro,  a  partir  da  Demonstração  do 
Resultado do Exercício 2012.

Série Histórica 2008 =  ;  2009 = ; 2010 = ; 2011 = 

1.2 10% de redução dos custos indiretos corporativos

Indicador % de redução de custos indiretos corporativos

Meta 10%

Descrição Mede a realização de 10% de redução de custos indiretos corporativos, a partir 
da mensuração dos custos dos processos de suporte, conforme medidos pelo 
sistema de custos da empresa, implantado sob a metodologia ABC em 2011.

Série Histórica 2011 = 29,75%.
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1.3 Aumentar 7,76% da receita operacional

Indicador % de aumento da receita

Meta 7,76%

Descrição Acompanha o aumento da receita operacional do exercício 2012 em relação à 
2011, por meio dos recebimentos dos serviços prestados e faturados.

Série Histórica 2009 = 34,65%; 2010 = 0,88%; 2011 = 15,37%.

1.4 Realizar 95% dos contratos de receita

Indicador % de realização dos contratos de receita

Meta 95%

Descrição Permite acompanhar a capacidade de realização dos contratos de receita, por 
meio da entrega de serviços pelo SERPRO.

Série Histórica 2009 = 91,80%; 2010 = 86,93%; 2011 = 92,81%.

1.5 Reduzir para 60 dias o esforço não remunerado

Indicador esforço não remunerado

Meta 60 dias

Descrição Mede a redução do prazo anual médio de recebimento de faturas referentes 
aos serviços prestados pela empresa aos seus clientes.

Série Histórica não há

1.6 100% de cobertura dos custos incorridos na execução dos contratos

Indicador % de cobertura dos custos de execução dos contratos

Meta 100%

Descrição Aferir  se  os  custos  dos  contratos  estão  cobertos  pela  receita  operacional 
líquida obtida na execução dos contratos de receita.

Série Histórica 2011 = 82,52%.

1.7 85% das Solicitações de Serviços dos clientes no prazo

Indicador % de solicitações de serviço de clientes no prazo

Meta 85%

Descrição Mede o atendimento das solicitações de serviço de desenvolvimento de software, 
através da medição do cumprimento de prazo, com o propósito de melhorá-lo.

Série Histórica 2011 = 82,36%.
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1.8 Obter produtividade de 12 HH/PF em Java/Demoiselle 

Indicador Produtividade em Java/Demoiselle

Meta 12 HH/PF.

Descrição Mede a produtividade do desenvolvimento de software referente à linguagem 
de programação Java com framework Demoiselle. que representa o segmento 
de sistemas transacionais.
O resultado é interpretado da forma quanto menor, melhor.

Série Histórica 2010 = 16,4 HH/PF; 2011 = 16,9 HH/PF

1.9 Obter produtividade de 18 HH/PF em Pentaho 

Indicador Produtividade em Pentaho

Meta 18 HH/PF

Descrição Mede a produtividade do desenvolvimento de software referente à linguagem 
de programação Pentaho, que representa o segmento de business inteligence. 
O resultado é interpretado da forma quanto menor, melhor.

Série Histórica não há

1.10 Obter produtividade de 5 HH/PF em Zope/Plone 

Indicador Produtividade em Zope/Plone

Meta 5 HH/PF

Descrição Mede a produtividade do desenvolvimento de software referente à linguagem 
de programação Zope/Plone, que representa o segmento de portal web. 
O resultado é interpretado da forma quanto menor, melhor.

Série Histórica 2010 = 6,0 HH/PF; 2011 = 3,2 HH/PF

1.11 15% de redução do Custo Total de Propriedade 

Indicador Redução do custo total de propriedade

Meta 15%

Descrição Mede  a  evolução  do  custo  médio  por  servidor  componente  do  parque 
computacional  de  plataforma  baixa,  independente  de  sistema  operacional, 
objetivando medir sua efetiva redução ao tempo em que avance a implantação 
do processo de virtualização.

Série Histórica não há
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1.12 100% de implantação do processo de gestão de insumo

Indicador Percentual de implantação do processo de gestão de insumo para ambientes 
virtualizados

Meta 100%

Descrição Medir  e  controlar  a  implantação  do  processo  de  gestão  de  insumo  para 
ambientes virtualizados. 
A estratégia adotada para o indicador leva em consideração as entregas dos 
Projetos  da  DIOPE (Virtualização  e  GIS)  e  da  DIGEM (Política  de  Preços), 
visando alinhamento com a virtualização de ambientes de TIC.

Série Histórica não há

1.13 100% de realização das metas dos nós críticos  

Indicador % de realização das metas dos nós críticos

Meta 100%

Descrição Medir  o  cumprimento  das  metas  dos  nós  críticos  do  Objetivo  Estratégico  6 
(prover as condições para o desenvolvimento sustentável, de responsabilidade 
da DIRAD, referentes às metas M14, M15, M16, M17).

Série Histórica não há

1.14 5% de redução do passivo trabalhista 

Indicador Redução do passivo trabalhista

Meta 5%

Descrição Medir o percentual de redução do passivo trabalhista com relação a 2011.

Série Histórica não há

1.15 50% de contratações previstas no plano de contratações     

Indicador Execução do Plano de Contratações

Meta 50%

Descrição Medir  a  aderência  das  contratações  do  SERPRO  com o  planejamento  das 
contratações.

Série Histórica não há
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1.16 600 m2 de ampliação do Centro de Dados de Brasília

Indicador Aumento da área do datacenter da Regional Brasília

Meta 600m² de acréscimo

Descrição Preparar o ambiente para possibilitar o aumento de 600m² do datacenter da 
Regional Brasília, até outubro de 2012.

Série Histórica 2009 = 0 m2; 2010 = 0 m2; 2011 = 0 m2

1.17 90% de gerentes capacitados

Indicador Percentual de gerentes capacitados

Meta 90%

Descrição Medir  o  percentual  de  gerentes  do  SERPRO  capacitados  nas  ações 
educacionais definidas no Plano de Desenvolvimento Gerencial para 2012.

Série Histórica não há

1.18 30% de redução das despesas com diárias e passagens

Indicador Percentual de redução de diárias e passagens

Meta 30%

Descrição Avaliar a realização das despesas com viagens, exceto as de treinamento, em 
relação ao orçamento aprovado para o exercício 2012.

Série Histórica 2009 = 1,11%; 2010 = 16,2%; 2011 = 40,8%.
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2. METAS SETORIAIS

Indica uma meta anual para cada diretoria. Representa políticas empresariais que precisam ser 
internalizadas. A medição será diferenciada por diretoria.

2.1 5% de Redução de Folhas Impressas

Indicador % de redução de impressão

Meta 5% por diretoria

Descrição Mede o quanto as áreas da empresa estão economizando o consumo de papel 
nas impressoras corporativas.

Série Histórica não há

2.2 95% de realização de Exames Periódicos

Indicador % de exames periódicos convocados

Meta 95% por diretoria

Descrição Acompanhar  o nível  de comprometimento das unidades com a realização dos 
exames periódicos solicitados pelo Órgão Local de Gestão de Pessoas (OLGP).

Série Histórica Não há

2.3 90% de Gerentes Capacitados

Indicador % de gerentes capacitados

Meta 90% por diretoria.

Descrição Medir  o  percentual  de  gerentes  do  SERPRO  capacitados  nas  ações 
educacionais definidas no Plano de Desenvolvimento Gerencial para 2012.
É a mesma meta corporativa, com medição do esforço por diretoria.

Série Histórica não há

2.4 Participação em Instrutoria

Indicador participação em instrutoria

Meta unidades ligadas ao Diretor Presidente       =        37 h; 
unidades ligadas ao Diretor Superintendente   =      145 h; 
diretoria de relacionamento com clientes       =        92 h; 
diretoria de operações       =    1057 h;
diretoria de administração       =      523 h;
diretoria de gestão empresarial       =      314 h;
diretoria de desenvolvimento       =    5317 h.

Descrição Medir o nível de participação dos empregados no papel de agente educacional.

Série Histórica não há
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ANEXO  III

Indicadores Econômicos

Quadro Evolutivo do Lucro Líquido, Valor Pago de PLR e de Dividendos - Período: 2008 a 2011

Descrição
Unidade 

de 
Medida

Exercícios Financeiros

2008 2009 2010 2011

Lucro Líquido do Exercício R$ Mil 722,92 43.190,05 -174.680,83 -175.948,86

Valor  efetivamente  pago  aos 
empregados,  a  título  de  PLR 
(considerando  o  regime  de 
competência)

R$ Mil 6.295,00 0,00 2.189,00 0,00

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

R$ Mil 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANEXO  IV

Histórico de Metas
 

METAS  2011

Meta Prevista Realizada Meta 
Cumprida

Fonte Certificação 
Auditoria

Disponibilizar,  em  2011,  para  a  Administração 
Pública  Federal,  a  Plataforma de  Processos  de 
Governo

plataforma implantada 75% Não SUNIT As Diretrizes e 
Recomendações 
emanadas pelo 
DEST para 
elaboração de 
PPLR indicam  tão 
somente a 
necessidade de 
manifestação da 
Diretoria, do 
Conselho de 
Administração e 
do Ministério 
Supervisor.

Disponibilizar, em 2011, para clientes do SERPRO, 
a Administração de Dados

definido e implantado 
corporativamente

50% Não SUNIT

Cumprir,  no  ano  de  2011,  99%  dos  níveis  de 
serviços  estabelecidos  nos  contratos  com  os 
clientes do SERPRO

99% 99,12% Sim SUPGS

Atualizar 33,3% das tecnologias de software: infra-
estrutura  (segurança  e  virtualização); 
desenvolvimento  (gestão  do  desenvolvimento, 
integração contínua e gestão de identidade).

33,3% 81,25% Sim CETEC

Buscar a obtenção do indicador Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido (ROE) no ano de 2011, igual ou 
superior a 4,51%.

4,51% -8,99% Não SUPGF

Justificativa do não atingimento da meta 1: (Plataforma de Processos de Governo): fatores externos 
à  unidade  responsável  pela  disponibilização  da  plataforma  provocaram  atrasos  nas  atividades 
previstas e, assim, impossibilitaram que a meta fosse alcançada dentro do período de medição.

Justificativa do não atingimento da meta 2: (Administração de Dados): No decorrer dos trabalhos, 
ocorreu decisão estratégica que redirecionou a coordenação dos trabalhos, implicando em ajustes 
nos papéis e nas responsabilidades exercidas,  resultando em defasagem das datas inicialmente 
previstas  em cronograma e  impossibilitando  que  a meta  fosse alcançada  dentro  do período  de 
medição. 

Justificativa do não atingimento da meta 5: (ROE): Com o prejuízo acumulado de R$ 53 milhões, a 
base de cálculo para o ROE, que é o Patrimônio Líquido, foi reduzida para compensar as reservas 
de lucros e capital.
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Justificativa do não atingimento da meta 1: (EBTIDA): No Balanço de 2010 ocorreram os seguintes 
fatores: 

• A redução da receita operacional no valor de R$ 811milhões em comparação ao mesmo 
período de 2009;

• a mudança do critério de depreciação, no valor de R$ 5,3 milhões, de acordo com a lei n° 
11.638/2007 e Pronunciamento Contábil CPC n° 27;

• constituição da provisão para contingências no valor de R$ 258 milhões.
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METAS 2010

Meta Prevista Realizada Fonte

Maior ou Igual a 8,73% -12,46% Não

65 horas 151,47 Sim UNISE

Maior ou Igual a   96% 99,90% Sim SUPGS

Maior ou Igual a   85% 87,08% Sim SUPGS

100,00% Sim SUNIT

Meta 
Cumprida

Certificação 
Auditoria

Atingir no exercício de 2010 uma margem EBITDA 
(capacidade operacional de geração de caixa) igual 
ou superior a 8,73%

 Demonstrações 
Contábeis do 

exercício de 2010

O Ofício nr. 28 
do DEST/MP 
de 24/01/2011, 
parágrafo 3, 
letra "e", 
estabelece a 
necessidade de 
manifestação 
apenas da 
Diretoria, do 
Conselho de 
Administração 
e do Ministério 
Supervisor.

Realizar 65 horas de treinamento do quadro interno 
no ano de 2010

Cumprir, no ano de 2010, 96% dos níveis de 
serviço estabelecidos nos contratos com os 
clientes do SERPRO.

Atingir, no ano de 2010, 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 – TIC disponibilizados 
pelo SERPRO aos seus clientes e usuários.

Concluir, no ano de 2010, a implantação do Modelo 
Global de Dados no Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão.

Maior ou Igual a    100 
%
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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.

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 


