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Resumo 

 

A partir dos anos 1970, a terceirização de serviços se expandiu significativamente, tanto 

na iniciativa privada como no setor público. A reestruturação produtiva, que introduziu 

as novas práticas de gestão do modelo toyotista dentro das organizações, e as políticas 

de gestão pública de cunho gerencialista foram decisivas para essa expansão. A 

contratação de terceiros passou a ser vista por todas as organizações como sinal de 

modernidade, flexibilidade, eficiência e lucratividade. Entretanto diversos estudos 

indicam que a terceirização no Brasil tem sido utilizada como mero instrumento de 

intermediação de mão de obra, precarizando as relações de trabalho para uma grande 

massa de trabalhadores. Esta dissertação tem o intuito de analisar a experiência de 

terceirização entre entes públicos, no âmbito da Administração Pública, tomando como 

referência a trajetória do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. A 

constituição do SERPRO, em 1964, como empresa prestadora de serviços de 

informática, acabou por representar um dos primeiros passos no sentido da terceirização 

de serviços dentro da administração Pública. Vale lembrar que a empresa é uma das 

maiores no setor de informática do país e a quarta maior empresa estatal em números de 

funcionários. O estudo de caso se propõe a analisar as diversas etapas de 

desenvolvimento do SERPRO, sua experiência na prática de terceirização e seus 

reflexos sobre os trabalhadores. 

 

Palavras- Chaves: Administração Pública. Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO. Terceirização. Toyotismo. 
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Abstract 

 

Starting from the 70’s decade, outsourcing services has expanded considerably, in both 

the private and public sector. The productive restructuring, which introduced new 

practices from Toyota management system within organizations, and the public 

management policies were decisive for this expansion. Outsourcing has become among 

all organizations a sign of modernity, flexibility, efficiency and profitability. However 

several studies indicate that outsourcing in Brazil has been used as a mere instrument of 

labour intermediation, downgrading labour relations of a large number of workers. This 

thesis aims to analyze the outsourcing experience between public entities within the 

public administration, taking the Federal Data Processing Services (SERPRO) history as 

reference. SERPRO constitution in 1964 as an Information Technology provider 

company ended up as one of the first steps towards outsourcing services within the 

public administration. It’s worth to remember that the company is one of the largest in 

country’s computer industry and the fourth largest public company in employee 

numbers. The case study objective is to analyze the different stages of SERPRO 

development, its know-how in outsourcing practice and its effects on workers 

 

 

Key Words: Government. Outsourcing. Federal Data Processing Services - SERPRO. 
Toyota management. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 1980, a maior abertura do mercado brasileiro à concorrência 

externa fez com que uma parcela significativa das empresas brasileiras passasse a adotar 

novos padrões organizacionais importados dos países desenvolvidos. Os principais 

objetivos residiam na redução dos custos, focalização da empresa em sua atividade fim 

e busca de aumento da eficiência e da produtividade. O outsourcing ou terceirização foi 

um dos procedimentos mais adotados pelas empresas, seja na esfera pública, seja na 

esfera privada. 

Dentro desse contexto, diversas atividades foram sendo progressivamente 

terceirizadas. Em primeiro lugar as que envolvem trabalho simples e repetitivo, como os 

de limpeza, segurança, serviços técnicos de informática, tornando-se sinônimo de 

modernização, eficiência, competitividade, lucratividade e flexibilidade. 

O tema da terceirização tem motivado pesquisas de administradores, 

economistas, advogados, cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, engenheiros, 

profissionais do Serviço Social, dentre outros campos de atuação profissional, 

demonstrando seu caráter nitidamente transdisciplinar. 

Vários pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento evidenciam que o 

trabalhador está em desvantagem dentro desse processo, sendo alvo de diversas 

situações que fragilizam e afrontam a sua saúde e a sua condição de força de trabalho. 

Enquanto esta corrente coloca a condição real do trabalhador no cerne da análise do 

processo de terceirização, outros pesquisadores se posicionam de maneira mais 

ortodoxa e utilitarista, centrada na lógica de redução de custos e maximização dos 

retornos para as firmas contratantes, sem se preocupar com as possíveis consequências 

desse processo para os trabalhadores. 

Muitos estudos apontam que a terceirização provocou perdas salariais aos 

trabalhadores, desregulamentação da legislação trabalhista, extensão da jornada de 

trabalho, deterioração das condições de trabalho, maior instabilidade e insegurança, 

fragmentação da classe trabalhadora, maior exclusão social e desmantelamento da 

representatividade sindical. Todos esses fatores incidem de maneira mais intensa 

quando a terceirização é utilizada como mero fornecimento de mão de obra.  
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Apesar da grande proporção adquirida pela terceirização nos dias de hoje, sua 

utilização não é um fenômeno novo. Na Administração Pública brasileira, o Decreto-Lei 

n° 200 de 1967 permitiu a contratação, pelo setor público, de algumas atividades com a 

iniciativa privada.  

Com a Reforma do Estado nos anos 1990, e a mudança do seu papel de 

interventor para regulador, houve um maior incentivo para que a iniciativa privada 

passasse a oferecer serviços para a Administração Pública através da terceirização. 

Assim, diversas empresas privadas de terceirização foram criadas para atender a essa 

nova demanda por serviços advindos da Administração Pública. 

O elevado crescimento no número de profissionais terceirizados nos últimos 

anos, principalmente dentro do setor público, tem demonstrado a urgência de se ampliar 

as pesquisas sobre essa grande parcela de trabalhadores excluídos dos dados oficiais de 

registro do país. 

A dificuldade em encontrar dados referentes a esses trabalhadores impõe novos 

desafios aos pesquisadores. Não existe uma coleta consolidada pelo governo sobre o 

número e atividades desempenhadas por trabalhadores terceirizados dentro da 

Administração Pública. Por outro lado, o Estado tem ampliado os esforços no sentido de 

propiciar aos cidadãos acesso a informações relativas às diversas empresas controladas 

pela União (aprovação da Lei de Acesso a Informação), sobre as despesas, receitas e 

licitações de cada um dos órgãos da Administração Publica (Portal da Transparência), 

assim como acesso a relatórios do TCU e CGU ligados a fiscalização e avaliação da 

gestão de cada um dos órgãos. Esta dissertação fez uso deste amplo acervo documental 

disponível a todos os cidadãos brasileiros. 

Tendo em vista a abrangência deste tema, o presente trabalho contempla um 

estudo de caso da empresa pública SERPRO - Serviço Federal de Processamento de 

Dados. Segundo Yin (2010) o uso de estudos de caso na administração permite que os 

investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida 

real. 

O estudo de caso único, tendo o SERPRO como unidade de análise, possibilita 

compreender os vícios e virtudes que uma Empresa Estatal Federal de terceirização na 

área de informática pode apresentar em pontos diferentes do tempo.   
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Segundo o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

(DEST), na área de tecnologia da informação, existem três empresas que atuam como 

suporte as atividades do Estado, são elas: Cobra Tecnologia S.A responsável pela área 

de automação bancária; a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social – 

DATAPREV- responsável pelo suporte e rede de telecomunicações da Previdência 

Social e; o Serviço Federal da Processamento de Dados - SERPRO- responsável pela 

manutenção e desenvolvimento dos sistemas de informática do Ministério da Fazenda e 

de outros entes da Administração Pública Federal. 

A escolha do SERPRO se justifica pela sua grande representatividade e 

importância como empresa pública de prestação de serviços no setor de tecnologia da 

informação no Brasil, pelo seu elevado número de funcionários próprios e por sua larga 

experiência com a terceirização, já que foi um dos precursores da terceirização no setor 

público. 

Segundo Yin (2010) um estudo de caso único pode envolver mais do que uma 

unidade de análise (Figura 1), ou seja, mesmo que o estudo de caso seja sobre uma 

única organização, como o SERPRO, a análise pode incluir resultados sobre os serviços 

e o pessoal empregado pela empresa.   

 

Figura 1. Tipo Básico de Projeto de Estudo de Caso: Único e Integrado 

 

Unidade
integrada de  

análise I
Unidade

integrada de  
análise II

Caso

Contexto

Projeto de caso único 

Integrado
(unidades
múltiplas de 
análise)

Fonte: Yin, 2010, p.70.  
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 Esse tipo de estudo de caso tem seus pontos fortes e fracos. Segundo Yin 

(2010), a vantagem desse tipo de estudo de caso está na possibilidade de focar mais a 

investigação, porém um ponto fraco acontece quando o estudo de caso se concentra 

apenas no nível de subunidade e falha em retornar a unidade maior de analise, 

transformando o fenômeno de interesse original (no caso a organização) em contexto e 

não o alvo do estudo.   

Dessa forma, o presente trabalho, para compreender melhor o SERPRO, partiu 

da análise do contexto em que a organização está inserida, tendo como subunidades de 

análise o seu papel institucional e a composição da sua forca de trabalho durante seus 48 

anos de existência. 

Segundo Yin (2010) a evidência do estudo de caso pode vir de várias fontes, as 

mais comumente usadas são: documentação, registros em arquivo, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. Ainda segundo o autor, o 

uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso permite que o investigador 

aborde uma variação maior de aspectos históricos e comportamentais. 

 A qualidade da análise não necessariamente está atrelada a realização de um 

contato direto do pesquisador com o grupo de pessoas que será estudado, conforme 

exposto a seguir: 

 
Como comumente pensamos que o trabalho de pesquisa sempre envolve o 

contato direto do pesquisador com o grupo de pessoas que será estudado, 

esquecemos que os documentos constituem uma rica fonte de dados. O 

exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ 

ou interpretações complementares, constitui o que estamos denominando 

pesquisa documental. 

A palavra “documentos", neste caso, deve ser entendida de uma forma ampla, 

incluindo os materiais escritos (como, por exemplo, jornais, revistas, diários, 

obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios), as 

estatísticas (que produzem um registro ordenado e regular de vários aspectos 

da vida de determinada sociedade) e os elementos iconográficos ( como, por 

exemplo, sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes). (Godoy, 1995, 

p.21). 
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Esse trabalho utilizou as seguintes fontes de pesquisa: documentos e livros 

oficiais do SERPRO (balanços, relatórios anuais, site institucional, estatísticas, 

publicações e revistas da instituição), publicações oficiais do Departamento de 

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

Contas da União relacionados ao SERPRO e à terceirização, banco de dados da receita e 

da despesa dos órgãos do governo monitorados pela Controladoria Geral da União 

(Portal da Transparência), dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, dentre 

outras.  

Cabe registrar que a terceirização é um tema controverso e que ainda gera 

reclamações trabalhistas para o SERPRO e diversos órgãos do governo. Apesar de 

inúmeras tentativas de contatos com a empresa durante o período de redação desta 

dissertação, a possibilidade de aplicar questionários e entrevistas não logrou êxito, 

fazendo com que a pesquisa se pautasse pelo exame do acervo documental e das 

entrevistas concedidas por seus dirigentes à própria revista oficial da instituição 

(Revista Tema). 

O exame da revista Tema é oportuno, pois possibilita o acesso a entrevistas e 

informações oficiais da empresa sobre diversos assuntos, tais como, terceirização, 

produtos e serviços, clientes, parcerias, inovações e etc.  

A própria empresa, ao construir sua memória para a comemoração dos seus 35 

anos de existência, utilizou a revista Tema como sua fonte de pesquisa, conforme 

exposto a seguir: 

 
Nossa fonte primeira: o acervo de revistas Tema existentes no CDI da 

regional de Porto Alegre. De fonte primeira, as revistas passaram a se 

constituir como fonte quase única e exclusiva, dada a consistência histórica, 

abrangência e capacidade jornalística encontrada, principalmente no que se 

refere ao acompanhamento dos acontecimentos vividos e ocorridos no 

SERPRO (Revista Tema 163, p.12). 

 

Dessa forma, este trabalho de pesquisa examinou 61 revistas Tema, do número 

156 ao número 217, que estão disponíveis para consulta no portal do SERPRO. Foram 

lidas matérias e entrevistas relacionadas aos trabalhadores, aos clientes e aos produtos e 

serviços oferecidos pelo SERPRO. 
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A hipótese levantada por este trabalho é de que a operação de uma empresa 

pública prestadora de serviços terceirizados para outros entes do próprio setor público 

propicia melhores condições de trabalho para os trabalhadores terceirizados e ganhos 

para toda a sociedade brasileira. Em relação aos trabalhadores do SERPRO, a hipótese 

será comprovada caso se identifique que a relação contratual entre entes públicos 

propicia melhores condições de trabalho, estabilidade, desenvolvimento profissional, 

maior representatividade sindical, cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e de 

segurança no trabalho. Cabe frisar que a aprovação mediante concurso público 

proporciona maior equidade, impessoalidade e a contratação de funcionários mais 

capacitados. 

Em relação aos ganhos para a sociedade brasileira, a hipótese será comprovada 

caso se demonstre a pertinência e inserção do SERPRO no bojo de uma política de 

atuação do Estado no setor de informática, em que seja demonstrada a aferição de 

ganhos de qualidade e segurança para o cidadão brasileiro advindas da interface entre 

entes públicos. Existe uma forte inter-relação e complementaridade entre estes dois 

aspectos da hipótese, na medida em que a qualidade do serviço do SERPRO para a 

sociedade brasileira está intrinsecamente relacionada com as condições da mão de obra 

que executa estes serviços. 

A experiência do SERPRO beneficia toda a sociedade brasileira na medida em 

que a empresa é responsável pelo desenvolvimento de softwares que utilizam dados 

reservados dos cidadãos, das instituições de controle e fiscalização, das operações de 

comércio exterior, operações financeiras e banco de dados do poder Judiciário, 

Executivo, Departamento Nacional de Trânsito, Policia Federal, dentre outros. 

A atuação do SERPRO esta associada a políticas de segurança da informação 

que subsidiam diversos órgãos do Estado brasileiro, fazendo com que dentro de uma 

lógica de segurança nacional seja fundamental que o Brasil desenvolva expertise e 

fortaleça as suas instituições e programas ligados à tecnologia de informação. O modus 

operandi da prestação de serviços do SERPRO também deve levar em conta este 

enfoque. 
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Para compreender melhor o papel do SERPRO como empresa pública de 

prestação de serviços terceirizados para Administração Federal, este trabalho tem como 

objetivo geral: 

 Investigar a maneira como o SERPRO, ao longo dos seus 48 anos de 

existência, vem prestando serviço para outros entes da Administração 

Publica, tendo como análise o desenvolvimento da sua força de trabalho 

e a relevância na provisão de serviços de tecnologia da informação para 

diversas instituições do Estado Brasileiro. 

 

E como objetivos específicos: 

 Identificar os clientes e o portfólio de serviços ofertados pelo SERPRO 

com o intuito de verificar a sua interface com instituições do Estado e 

com o dia a dia dos cidadãos brasileiros; 

 Contextualizar o estudo de caso do SERPRO a partir do exame das 

transformações no mundo do trabalho e das novas políticas de gestão e 

inovações advindas da reestruturação produtiva e da própria dinâmica do 

sistema capitalista; 

 Examinar o conceito de terceirização, levando em conta as mudanças no 

marco legal e as especificidades das práticas disseminadas no ambiente 

corporativo; 

 Identificar as transformações no papel do Estado que contribuíram para 

um crescimento expressivo da terceirização no âmbito da Administração 

Pública;  

 Fazer um breve exame das empresas do setor de serviços no Brasil e da 

terceirização praticada pelas empresas do setor de Tecnologia da 

Informação (TI), além de analisar o cenário da TI na Administração 

Pública Federal; 
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Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, a dissertação foi dividida em 

cinco capítulos. O primeiro capítulo trás uma apresentação geral do SERPRO, no qual 

são expostos os motivos que levaram a criação da empresa, seus principais clientes e 

produtos, como também sua estrutura atual e principais características. 

O segundo capítulo descreve as transformações ocorridas no mundo produtivo 

que levaram a hegemonia do modelo toyotista de produção frente ao modelo fordista, 

mostrando a forma como essas transformações aumentaram os índices de produtividade 

dos trabalhadores, alteraram as relações de trabalho, atacaram a subjetividade dos 

trabalhadores e introduziram a terceirização ao alterar as relações entre as empresas. 

Neste caso, buscou-se o conhecimento desse processo para compreender a evolução 

empresarial do SERPRO, cuja estrutura inicial foi moldada com base no padrão fordista 

de produção e depois transformada para se adaptar aos novos métodos de gestão da 

produção e da organização do trabalho que surgiam. 

No terceiro capítulo são apresentadas às nuances entre o conceito de 

terceirização e o de intermediação de mão de obra. Essa distinção é importante para a 

investigação deste estudo de caso, haja vista, que o SERPRO já vivenciou ambas as 

situações durante a sua trajetória. Adicionalmente, este capítulo também retrata a 

participação ativa do Estado na ampliação da terceirização dentro da Administração 

Pública, a partir da Reforma Administrativa dos anos 90 e da evolução do marco legal 

sobre este tema.  

O quarto capítulo perfaz um panorama das empresas do setor de serviços no 

Brasil e, especificamente, o setor de informática, que é um setor altamente susceptível a 

velocidade das inovações tecnológicas e respectiva redução da vida útil dos produtos. 

Este capítulo expõe os segmentos e serviços de Tecnologia da Informação mais 

terceirizáveis pelas empresas e as possíveis dificuldades desse processo.  

O conhecimento desse setor é relevante para compreendermos a importância 

estratégica do SERPRO como empresa publica de TI, haja vista que a informática vem 

ganhando importância como segmento estratégico na Administração Pública. Alinhado 

com esta tendência, o trabalho também descreve as iniciativas do Tribunal de Contas da 

União voltadas para a fiscalização dos contratos na área de informática, constatando as 

deficiências em Governança de TI dos diversos órgãos e entidades públicas. Por último, 

é abordado o Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da 
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Informação lançado, em 2012, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). 

No quinto e último capítulo é feito um exame a respeito da forma como a 

terceirização foi praticada pelo SERPRO, durante seus 48 anos de existência, sob o 

enfoque do trabalhador. Para melhor compreensão da evolução e mudanças empresarias 

que tiveram impactos sobre os trabalhadores, foi necessário analisar a força de trabalho 

do SERPRO em dois momentos. Nesse capítulo fica demonstrado que o SERPRO, num 

primeiro momento, intermediou mão-de-obra para outros entes da Administração 

Pública Federal, e, após as inovações ocorridas na área de informática e na gestão da 

empresa, o SERPRO se transformou e atualmente mantém um relacionamento mais 

especializado com os outros entes da Administração Pública, fornecendo serviços mais 

específicos e buscando, através da contratação de profissionais especialistas na 

atividade de tecnologia da informação, agregar valor e adquirir elevada expertise na sua 

atividade de fim. 
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1. CAPÍTULO - SERPRO: Uma Empresa Pública de Informática 

1.1 Antecedentes da criação do SERPRO 
 

 A criação do SERPRO está diretamente relacionada às necessidades de 

melhoramento no sistema de arrecadação tributária e administrativa do Ministério da 

Fazenda. 

 Segundo Nóbrega (2004), o imposto de renda foi instituído no Brasil em 31 de 

dezembro de 1922 e se apresentou como um imposto complexo, abrangente e com 

necessidade de uma apurada máquina administrativa para organizar o seu sistema 

arrecadador. 

 Na década de 60, a execução das atividades do Ministério da Fazenda, 

responsável pela fiscalização e arrecadação tributária, já era realizada através de 

equipamentos de processamentos de dados. O cumprimento do trabalho era exercido por 

técnicos de mecanização ou técnicos auxiliares de mecanização. Os profissionais 

especialistas eram poucos e não existia uma coordenação técnica unificada (Nóbrega, 

2004, p. 61). 

 Nesse período, o lançamento do imposto de renda, uma atividade importante do 

Ministério, era prejudicado pelas formalidades na compra e locação de equipamentos e 

na contratação de serviços. Com a atualização da administração fazendária e a reforma 

da legislação tributária, foi necessária a substituição dos equipamentos do Ministério da 

Fazenda por computadores mais modernos, pois os serviços mecanizados da Fazenda 

não estavam em condições de assumir as novas atribuições de processamento de dados 

resultantes da reforma tributária, principalmente do imposto de renda, e que as 

contingências jurídicas das repartições públicas não permitiriam alcançar os objetivos 

pretendidos (Nóbrega, 2004, p. 61). 

 Foi da necessidade de se adequar rapidamente ao progresso tecnológico e 

romper com os entraves jurídicos da Administração Pública que surgiu a ideia de 

criação de uma entidade com autonomia administrativa e financeira para conduzir os 

serviços de processamento de dados do Ministério da Fazenda. 
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 O que se ambicionava com a criação do SERPRO foi exposto, pelo Presidente 

Castelo Branco, aos membros do Congresso Nacional, em 27 de outubro de 1964, 

conforme abaixo: 

 

 Possibilitar o recrutamento e a seleção de pessoal qualificado para a execução 

dos serviços; 

 Assegurar o máximo aproveitamento de servidores do Ministério capacitados ou 

passíveis de capacitação para as atividades de processamento de dados, a fim de 

reduzir os custos reis pela utilização de mão de obra atualmente subempregada; 

 Garantir, de futuro, o dimensionamento do pessoal às estritas necessidades do 

serviço; 

 Possibilitar a vigência de regime salarial adstrito às condições do mercado de 

trabalho, como meio de garantir a operação a custos e preços competitivos; 

 Propiciar o dimensionamento econômico das instalações, sua organização em 

unidades periféricas e centralizações sucessivas, determinadas exclusivamente 

pelo volume, natureza e oportunidades das operações a realizar; 

 Propiciar a correta estimativa dos recursos orçamentários necessários e 

suficientes para o custeio dos serviços de processamento de dados; 

 Garantir a oportuna disponibilidade desses recursos; 

 Evitar as formalidades atuais, que dificultam a execução de várias espécies de 

serviços não burocráticos, assegurando-se, porém, rigor na determinação dos 

preços e custos e no controle dos pagamentos; 

 Preservar o sigilo das informações manipuladas; 

 Estabelecer condições que facilitem a aquisição ou locação de equipamentos, a 

contratação de serviços de terceiros e a aquisição de material de consumo; 

 Permitir a utilização de eventual capacidade ociosa de instalação e pessoal, 

mediante aceitação de serviços de outros órgãos da administração federal ou de 

outras pessoas jurídicas de direito público; 

 Diluir os custos de serviços de pessoal técnico de alta qualidade e de 

equipamentos de grande velocidade e versatilidade, atribuindo a uma 

organização unificada a exclusividade na execução de todos os serviços de 

processamento de dados do Ministério (LOBATO, 1982, pp. 12 e 13). 
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 Assim, através da Lei n° 4.516 de 1° de dezembro de 1964 nasce, o Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO), vinculado ao Ministério da Fazenda 

com a atribuição de executar, com exclusividade, por processos eletromecânicos, todos 

os serviços de processamento de dados e tratamento de informações necessários aos 

órgãos do Ministério da Fazenda (Nóbrega, 2004, p. 61). 

 A criação do SERPRO foi uma alternativa da Administração Pública de tentar 

romper com os princípios da administração burocrática, então dominante, e introduzir 

de forma discreta uma entidade com a flexibilidade indispensável aos desafios que a 

informática apresentava.  

 Dessa forma, muito antes da Reforma do Estado dos anos 90, percebe-se aqui 

uma tentativa de dotar a Administração Pública de maior flexibilidade para a aquisição 

de novos recursos, sejam eles físicos ou humanos. 

 Segundo Marini (2002), a sua criação representou um exemplo de pioneirismo, 

pois significou, provavelmente, o primeiro intento deliberado de terceirização no setor 

público brasileiro. 

 No próximo tópico conheceremos a configuração do Serviço Federal de 

Processamento de Dados - SERPRO. 

 

1.2  O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO  
 

 O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO - foi criado há 48 

anos (1º de dezembro de 1964) com o objetivo de modernizar e dar agilidade a setores 

estratégicos da Administração Pública Brasileira. Seu negócio consiste na prestação de 

serviços em tecnologia da informação e comunicação para o setor público, através do 

desenvolvimento de programas e serviços que permitem dar maior controle e 

transparência sobre a receita e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos 

cidadãos com o governo (SERPRO, 2010, p.3). 

 Conforme seu Estatuto Social são finalidades do SERPRO: 

I. Atender prioritariamente, com exclusividade, aos órgãos do Ministério da 

Fazenda; 

II. Aplicar as disponibilidades de sua capacidade técnica e operacional na execução 

dos serviços de sua especialidade que venham a ser convencionados com outros 
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órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 

mediante contratação; 

III. Viabilizar soluções no campo da modernização e do apoio à tomada de decisão, 

no âmbito da Administração Pública; 

IV. Atuar no sentido de racionalizar e simplificar as atividades atinentes a tecnologia 

da informação no setor público; e  

V. Incentivar o desenvolvimento do setor de informática pública, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo Governo Federal. 

 

 Atualmente, o SERPRO vem ampliando seu papel no contexto da 

responsabilidade pública e social, auxiliando na formulação dos padrões de 

acessibilidade, de modo a contribuir no direcionamento da inclusão social e digital no 

país (SERPRO 2011, p. 9).  

 O SERPRO atua em diversas áreas, provendo soluções em Tecnologia da 

Informação, seja no que concerne a Administração de Recursos Humanos, 

Administração Tributária, Comércio Exterior, Sistema de Controle Interno do 

Executivo, banco de dados do Poder Judiciário, dentre outros. 

 A empresa também está muito próxima do cidadão brasileiro, uma vez que o 

SERPRO é responsável pelos programas relacionados a Declaração do Imposto de 

Renda, Cadastro de Pessoa Física – CPF, liberação de restituição do Imposto de Renda, 

portal da transparência, certidões, etc. 

 Suas receitas são provenientes de contratos de prestação de serviços e até 

dezembro de 2003, de transferências do Orçamento Geral da União - OGU. A partir de 

2004, essas transferências foram extintas e o SERPRO passou a integrar o Programa de 

Dispêndios Globais - PDG - que é de responsabilidade do Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST (SERPRO, 2011, p. 9). 

 Em relação aos gastos diretos do Governo Federal no SERPRO, em 2012, 

destaque para a composição do montante de aproximadamente R$ 1,9 bilhões, divididos 

da seguinte maneira: 

 

 

 



14 

 

 

 

Tabela 1. Aplicações Diretas - R$ Milhões - Regionais SERPRO (2012) 

Vencimentos 
Pessoal Civil (A)

Sentenças 
Judiciais (B)

Serviços 
Terceiros - P. 
Jurídica (C)

Investimentos 
(D)** Outros (E) Aplicações 

Totais (F) (A)/(F) (B)/(F)  (C)/(F) (D)/(F) (E)/(F) Total

SERPRO BHTE 49.782.747 4.479.819 615.501 54.878.067 90,7 8,2 0,0 0,0 1,1 100,0
SERPRO BRASILIA 362.847.016 7.151.409 269.956.050 111.506.857 278.793.299 1.030.254.631 35,2 0,7 26,2 10,8 27,1 100,0
SERPRO FORTALEZA 41.051.018 369.257 25.707.624 3.720.178 7.472.364 78.320.441 52,4 0,5 32,8 4,7 9,5 100,0
SERPRO RIO 133.417.536 17.423.956 50.070.343 17.507.357 23.803.383 242.222.575 55,1 7,2 20,7 7,2 9,8 100,0
SERPRO SP 114.065.258 1.979.906 84.838.056 72.791.618 22.846.143 296.520.981 38,5 0,7 28,6 24,5 7,7 100,0
SERPRO RECIFE 47.857.308 859.631 2.070.276 50.787.215 94,2 1,7 0,0 0,0 4,1 100,0
OUTROS * 147.570.511 3.736.013 0 0 6.298.846 157.605.369 93,6 2,4 0,0 0,0 4,0 100,0
TOTAL 896.591.394 35.999.990 430.572.073 205.526.010 341.899.811 1.910.589.279 46,9 1,9 22,5 10,8 17,9 100,0
* escritórios GO, AM, ES,PA, PR,RS,SC,BA, outros
**equipamento, obras e outros serviços
Fonte: Portal da Transparência (CGU)

 

 Os gastos com pessoal representaram 46,9% das aplicações diretas, enquanto a 

contratação de serviços de pessoa jurídica pelo SERPRO vem em seguida com 22,5% 

do total. Todos estes processos devem seguir as regulamentações aplicáveis a 

Administração Pública, sobretudo em função da Lei 8666/93. 

 A sede de Brasília foi a responsável por aplicar aproximadamente 54% dos 1,9 

bilhões repassados em 2012, conforme observado na figura a seguir: 

 

Figura 2. Participação das Unidades do SERPRO nas Aplicações Diretas do 
Governo Federal no Órgão - 2012 (% total) 
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 A empresa possui atuação em todo território nacional e é considerada uma das 

maiores organizações do setor. Está sediada em Brasília e possuí Escritórios Regionais 

em 11 capitais: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Nos demais estados, a 

empresa mantém Escritórios de Serviços. Sua presença em todo o território nacional 

contribui para uma proximidade maior com os clientes, permitindo um atendimento 

mais ágil e efetivo. 

 Segundo o DEST, o SERPRO está entre as 10 maiores empregadoras do Setor 

Produtivo Estatal, com 10.555 empregados no ano de 2011 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. As dez maiores empresas do setor produtivo estatal1 em número de 
funcionários próprios – Ano 2011 

Ordem Empresa Nº Empregados 
1º ECT 114.976
2º Petrobras (Holding) 58.950
3º INFRAERO 13799
4º SERPRO 10.555
5º EMBRAPA 9.649
6º TRANSPETRO 7.089
7º CONCEIÇÂO 5.981
8º CHESF 5.659
9º HCPA 4.862
10º FURNAS 4.860

Fonte: MP/DEST  
  

 O SERPRO atende a grandes órgãos da Administração Federal, conforme pode 

ser visto pela relação dos clientes da empresa (Ver mais no anexo I):  

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG 

 Secretária do Tesouro Nacional – STN 

 Tribunal de Contas da União - TCU 

 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

 Departamento Nacional de Trânsito - Denatran 

 Instituto Brasileiro de Museus - Ibram 

                                                             
1 O Banco do Brasil (116.262 funcionários) e a Caixa Econômica Federal (85.633 funcionários), não foram 
considerados, pois eles fazem parte do grupo das instituições Financeiras Federais e não do Setor 
Produtivo Estatal. 
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 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra 

 Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI 

 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do MF - Spoa/MF 

 Controladoria Geral da União - CGU 

 Escola de Administração Fazendária - Esaf/MF 

 Superintendência de Seguros Privados - Susep/MF 

 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf 

 Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf 

 Comissão de Valores Mobiliários – CVM/MF 

 Ministério das Relações Exteriores – MRE 

 Departamento de Polícia Federal – Ministério da Justiça 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – Ministério do 

Transporte 

 Presidência da República – PR 

 Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – DIC –SCS 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – DIC – Secex 

 Órgãos diversos da Administração Federal e Entidades Bancárias (Relatório de 

Transição Governamental do SERPRO, 2003/2010) 

 

 Os produtos e serviços desenvolvidos para seus clientes são relacionados à área 

de Sistemas de informações, Serviços de tecnologia da informação e integração de 

soluções, consultoria e gestão dos sistemas estruturadores do Governo Federal.  

 Os serviços de tecnologia da informação prestados pelo SERPRO são 

considerados serviços estratégicos de TI, pois envolvem uma gama de dados e 

informações do governo e do cidadão brasileiro que possuem caráter sigiloso ou que 

requerem um elevado nível de segurança informacional. 

 A aprovação da Lei 12.249/2010 permitiu que a contratação do SERPRO, para 

serviços considerados estratégicos para os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, fosse feita sem a necessidade de licitação. Além disso, garante a 
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prioridade de uso dos recursos operacionais do SERPRO para atender serviços 

estratégicos destes dois ministérios. Segue a seguir o artigo 67 e 68 da Lei 12.249/2010: 

 
Art. 67. O art. 2o da Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, passa a vigorar 

com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o: 

“Art. 2o  É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de 

Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos 

respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de 

tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as 

atividades de sua especialização. 

§ 1o  Ato do Ministro de Estado da Fazenda especificará os serviços 

estratégicos do Ministério da Fazenda e ato do Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão especificará os serviços estratégicos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

§ 2o  Ao Serpro é vedada a subcontratação de outras empresas para que 

prestem os serviços estratégicos a que se refere este artigo. 

§ 3o  Os atos de contratação dos demais serviços de tecnologia da 

informação, não especificados como serviços estratégicos, seguirão as 

normas gerais de licitações e contratos. 

§ 4o  O disposto neste artigo não constitui óbice a que todos os órgãos e 

entidades da administração pública venham a contratar serviços com o 

Serpro, mediante prévia licitação ou contratação direta que observe as 

normas gerais de licitações e contratos.” (NR) 

Art. 68.  A Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes arts. 2o-A e 2o-B: 

“Art. 2o-A.  Os serviços estratégicos executados pelo Serviço Federal de 

Processamento de Dados - SERPRO, contratados na forma do art. 2o desta 

Lei, terão o valor de sua remuneração fixado conforme metodologia 

estabelecida em ato do Ministro de Estado da Fazenda.” 

“Art. 2o-B.  É o Serpro autorizado a aplicar a disponibilidade de sua 

capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser 

contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a 

disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.” (Lei 12.249, artigos 67 e 

68). 
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 A diversidade de clientes e serviços prestados pelo SERPRO amplia sua 

expertise em um segmento altamente dinâmico, proporcionando um contínuo 

aperfeiçoamento da tecnologia da informação do setor público, o que é importante para 

a sociedade brasileira. 

 São os serviços e produtos executados pelo SERPRO (ver mais no anexo II):  

 

 Certificação Digital 

 A certificação digital é a tecnologia que provê mecanismos de segurança capazes 

de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas. 

Hoje, a técnica é usada em diversas transações e processos eletrônicos, como a apuração 

de tributos e a tramitação de documentos oficiais. 

 Atualmente, o Serpro está entre as quatro únicas empresas que possuem a 

infraestrutura necessária para prestação de serviço de certificação digital.  

 Siscomex – Sistema Integrado de Comércio Exterior 

 O Sistema Integrado de Comércio Exterior foi desenvolvido pelo Serpro, em 

1993, para o cliente Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com 

o objetivo de informatizar todo o processamento administrativo relativo às exportações. 

 Rais – Relação Anual de Informações Sociais 

 A Relação Anual de Informações Sociais é um sistema desenvolvido pelo 

Serpro, em 1975, para o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como objetivo 

reunir insumos para atendimento das necessidades da legislação do trabalho. 

 Siape – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

 O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos foi desenvolvido 

pelo Serpro, em 1990, para o cliente Ministério do Planejamento.  

 O Siape é um sistema de abrangência nacional criado com a missão de integrar 

todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. Hoje o Siape 

é um dos principais sistemas estruturadores do governo. 

 A solução é a base para a integração sistêmica dos órgãos pertencentes ao 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal e, responsável pelo envio 

das informações referentes ao pagamento de seus servidores às Unidades Pagadoras 

desses órgãos. Também garante a disponibilidade desses dados na página SIAPEnet, 
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bem como o envio dos arquivos de crédito para os bancos responsáveis pelo seu 

pagamento. 

 Siasg - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais  

 O Siasg é o sistema informatizado de apoio às atividades operacionais do 

Sistema de Serviços Gerais. A solução tem sido uma ferramenta importante para a 

modernização da área de serviços gerais na Administração Federal, em especial no 

cadastramento de fornecedores e de catálogo de materiais e serviços e no registro de 

preços de bens e serviços. 

 Assim, o sistema é capaz de agilizar os processos de compra e promover a 

transparência dos atos do governo ao divulgar informações sobre os processos 

licitatórios. O sistema foi desenvolvido para o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). 

 Receitanet 

 Desenvolvido pelo Serpro, o Receitanet possibilita, desde 1997, a entrega de 

declarações de Imposto de Renda via Internet. Além de facilitar a solução utiliza 

processos de criptografia na transmissão de dados, o que garante a segurança do 

processo e sigilo das informações. Atualmente, o mesmo serviço atende a diversas 

outras declarações sendo utilizado, ainda, para a emissão de Certidão Negativa para 

pessoas físicas e jurídicas. 

 Comprasnet - Portal de Compras do Governo Federal  

 O Portal de Compras do Governo Federal veio mudar a imagem de eficiência do 

Governo Federal frente aos seus fornecedores e cidadãos, a partir da utilização do que 

existe de melhor em tecnologia. 

 Tem permitido maior economia, facilidade e rapidez nos processos de aquisições 

de bens e serviços, já que dispõe de informações gerenciais para o estudo de melhores 

preços de mercado e de sistemáticas para agilizar o processo de contratação. 

  

 O conhecimento de alguns dos serviços executados pelo SERPRO deixa nítida 

sua importância estratégica como empresa pública prestadora de serviços para outros 

entes da Administração Pública. O sigilo e a segurança de dados, tais como do imposto 

de renda, Polícia Federal, TCU, entre outros, por si só, já seriam suficientes para 

justificar a importância do SERPRO para a sociedade brasileira. 
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 Nos últimos anos o SERPRO trabalhou em diversas frentes relacionadas à 

prestação de serviços aos órgãos do governo, demonstrando o seu caráter estratégico 

através de algumas iniciativas, tais como: 

 

- Reforço na Política de Software Livre – participação no Comitê Técnico de 

Implementação de Software Livre (CISL), responsável pelas estratégias de adoção e 

incentivo a essa nova forma de produção de software no setor público. 

-Sistema do Processo Judicial Eletrônico - Ate o final de 2011, o Brasil possuía cerca 

de 90 milhões de processos em tramitação (dados CNJ). O Processo Judicial Eletrônico 

(PJE), gerido pelo SERPRO, é um sistema que visa à automação dos ritos processuais e 

pretende promover uma parceria entre todos os tribunais do Brasil; 

-Parcerias com a Escola de Administração Fazendária (ESAF) – O SERPRO tem 

atuado para desenvolver sistemas de educação a distância em temas de interesse da 

ESAF, capacitando profissionais para a Receita Federal, Tesouro Nacional e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

-Projeto de Modernização do Passaporte Brasileiro – O SERPRO esteve envolvido 

com a modernização do passaporte brasileiro para minimizar fraudes e falsificações do 

documento; 

- Estímulo a Inovação através do Congresso Serpro de Tecnologia e Gestão 

Aplicadas a Serviços Públicos (ConSerpro) – Segundo a Universidade Corporativa do 

SERPRO – UNISERPRO, de 2004 a 2012, os funcionários apresentaram 790 trabalhos 

inovadores no Congresso, no qual 83 trouxeram inovações que foram implementadas; 

 

- Ampliação da Infra-Estrutura do SERPRO permite atender novos serviços – a 

ampliação da capacidade computacional, os investimentos em capacitação, instalações 

físicas, banco de dados e a contratação de novos servidores ampliam as perspectivas do 

SERPRO para os próximos anos. O SERPRO passou de 1670 serviços produzidos em 

2007 para 4382 em 2012, demonstrando um crescimento de 162% no período; 

- Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe) 

em parceria com a DATAPREV – O SERPRO e a DATAPREV estão criando um 
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sistema para substituir o SIAPE. Este sistema será responsável por rodar a folha de 

pagamento de 236 órgãos, abrangendo 1,56 milhões de servidores. 

-Desenvolvimento da Ferramenta para gerenciar o Comércio Exterior de Serviços 

(Siscoserv) – Esta ferramenta permitirá ao Governo conhecer as transações do Brasil 

com o resto do mundo relativo ao setor de serviços. O SERPRO, o MDIC e a Receita 

estão envolvidos com este processo; 

- Pesquisa do Uso da Tecnologia Móvel para uso do Governo Eletrônico – O 

SERPRO investe para desenvolver sistemas de interesse dos seus clientes que possam 

ser utilizados através de plataformas portáteis, como celulares e tablets. Em 2013, 

algumas modalidades do imposto de renda já puderam ser enviadas por estes aparelhos; 

- Desenvolvimento do Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais do 

Governo Federal (SIDOF) assinados pela Presidência da República – toda a base 

documental do processo decisório da Presidência Governamental fica disponível no 

sistema altamente seguro e restrito. O sistema gerencia a tramitação de propostas de 

decretos, medidas provisórias, exposições de motivo, projetos de lei, dentre outros; 

-Desenvolvimento do Sistema de Gestão Eletrônica da Segurança Privada (GESP) 

monitorado pela Polícia Federal – permite que o Departamento da Polícia Federal 

monitore informações das firmas de segurança privada do país, contendo informações 

sobre firmas, vigilantes e compras de armas. Este sistema é um insumo importante para 

a segurança em grandes eventos, como a Copa do Mundo 2014; 

-Criação do Sistema de Convênios administrados pelo Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG – o Sistema é utilizado por mais de 90 mil usuários e 

permite o a movimentação de bilhões de reais em recursos repassados pela União para 

diversas entidades convenientes. Além disso, permite o acesso dos cidadãos brasileiros 

a todas estas informações, através do Portal da Transparência; 

- Criação do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal gerido pela 

Secretaria do Tesouro Nacional – o Sistema permite gerar relatórios e cruzar 

informações como outros sistemas estruturantes do governo, sendo uma importante 

ferramenta de suporte a decisão dos gestores públicos; 
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- Interface com o Ministério da Defesa, Secretaria Institucional da Presidência da 

República e outros órgãos para aperfeiçoar a segurança contra cibertaques – O 

ataque de hackers aos sistemas de informações públicos tem crescido no mundo. O 

SERPRO trabalha junto a outras instituições para fortalecer a segurança de informações 

da esfera pública contra estas intervenções; 

Criação do Sistema Porto sem Papel junto a Secretaria de Portos do Governo 

Federal – O Sistema permite o maior controle das embarcações atracadas nos portos 

brasileiros e a interface eletrônica entre dados das agências de navegação, navios e 

autoridades portuárias; 

Evolução da Infra-Estrutura de Dados dos clientes atendidos pelo SERPRO – O 

SERPRO conta com três Centros de Dados de grande porte localizados em Brasília, 

com 2500 m2, Rio de Janeiro, com 200 m2, e São Paulo, com 1150 m2. 

Contribuições com a Transparência de dados do Governo Federal – O SERPRO 

contribui para que a internet seja cada vez mais um espaço de participação civil na 

cobrança de maior transparência das ações governamentais. O SERPRO participa da 

discussão sobre o nível do livre acesso a uma vasta gama de informações pela 

população brasileira. A inclusão digital tem alterado a interface do governo com a 

população e contribuído para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito; 

 Outro aspecto relevante é que a existência de uma empresa de grande porte, 

numa área que necessita de pessoal qualificado e de grandes e constantes investimentos 

tecnológicos, como é a área de TI, possibilita a obtenção de ganhos de escala e de 

escopo, gerando assim maior economicidade ao proporcionar estruturas, serviços e 

tecnologias de ponta que poderão ser utilizadas por toda a administração pública. 
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 Em entrevista a revista Tema (nº 204), o Diretor Presidente do SERPRO, Marcos 

Vinicius Ferreira Mazoni, destaca alguns pontos importante da mudança de rumo do 

SERPRO que se deu, com mais ênfase, a partir de 2007: 

 
Alem de já ser estratégica para o Ministério da Fazenda, o Serpro voltou a ser 

uma empresa estratégica para o Governo Federal. Tal opção qualificou os 

serviços prestados ao Ministério do Planejamento, colocou-nos na Casa Civil, 

na Presidência da Republica e em vários órgãos da Esfera Federal. Para isso, 

houve uma necessidade de investimento também em pessoas, em inteligência 

e em gestão. 

(...) Ao enxergar estrategicamente o Serpro, nós tivemos uma mobilização de 

esforços internos e externos. Cito apenas alguns, como o aumento de capital 

da empresa, o ingresso de recursos para essa expansão e um tratamento 

diferenciado ate mesmo pelos órgãos de controle, como é o caso do 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), 

que permitiu uma revisão do plano de cargos e salários e novas medidas de 

gestão de pessoas. Para que retomássemos a modernização, o governo 

entendeu que precisávamos de recursos, que precisávamos voltar a investir. 

Em síntese, foi uma grande mobilização que ofereceu condições para que as 

mudanças começassem" (Revista Tema 204, 2011:43). 

 

 Neste âmbito, o presidente do SERPRO destaca alguns números da organização 

ao longo dos dois mandatos do Presidente Lula (2003/2010), período de grandes 

mudanças na empresa (Figura 2). 
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Figura 3. SERPRO em Números – Balanço ao longo do Gov. Lula (2003/2010) 

 

 Para uma melhor compreensão das mudanças e evolução do SERPRO, torna 

necessária uma contextualização mais ampla do ambiente corporativo, seja em função 

do exame de condições sistêmicas como a reestruturação produtiva e a reforma do papel 

do Estado, seja em função de uma descrição mais particularizada do setor de serviços e 

de informática. 
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2. CAPÍTULO - Reestruturação Produtiva, Toyotismo e Terceirização. 

2.1 - Crise do Capital e Reestruturação Produtiva 
 

 A investigação sociológica vem apontando de diversas formas a centralidade do 

trabalho e das relações que se construíram a partir dele para o entendimento da 

sociedade (Santana e Ramalho, 2010, p. 7).  

 No mundo atual, questões como trabalho e desemprego, trabalho e precarização, 

trabalho e gênero, trabalho e etnia, trabalho e qualificação, trabalho e desqualificação 

ganham força e corroboram a tese de que o trabalho ainda é tema central e importante 

na sociedade contemporânea (Antunes, 2005, p. 26). 

 No modo de produção capitalista, o sentido histórico original do trabalho é 

alterado. Ele deixa de ser uma finalidade básica do ser social - a busca de sua realização 

produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho - e se transforma em trabalho assalariado, 

mercadoria, assumindo a forma de trabalho alienado. O trabalhador não se satisfaz no 

trabalho, mas se degrada; não se reconhece, mas se nega (Antunes, 2005, pp. 69 e 70).  

 Assim, o fruto mais importante da Revolução Industrial Inglesa foi o surgimento 

de uma classe trabalhadora assalariada (proletariado) em contraposição aos industriais 

capitalistas. Dessa forma, ao ser transformado em assalariado, o trabalhador se viu 

obrigado a lutar contra os capitalistas, durante séculos, para conquistar melhores 

condições de vida e trabalho (Engels, 2008, pp. 59 e 60). 

 Historicamente, o capitalismo tem produzido diversas crises sucessivas que 

alteraram sua forma de organização e de dominação da vida social, com vistas a 

retomada do seu patamar de acumulação e ao seu projeto global de dominação.  

 A crise estrutural do capital iniciada em fins dos anos 60, fez com que, no 

mundo produtivo, fosse implantado um vastíssimo processo de reestruturação visando à 

recuperação do seu ciclo de expansão e, ao mesmo tempo, recomposição do seu projeto 

de dominação societal, que foi abalado pela confrontação do trabalho nos anos 60 

(Antunes, 2010, p. 21). 

 Desde a crise de 1929 até a década de 1970, o modelo econômico 

Keynesiano/Fordista, conseguiu dar aos países centrais um longo período de 

crescimento e prosperidade. O novo papel de grande investidor, consumidor e 



26 

 

 

 

empregador que foi atribuído ao Estado, garantiu o crescimento continuado da produção 

e recompôs boa parte do mercado de massa dos Estados Unidos (Gurgel, 2003, p. 105). 

 Com a predominância de políticas econômicas e sociais comprometidas com a 

defesa do emprego e o constante aumento da demanda agregada, as economias dos 

países centrais apresentaram, por quase três décadas, uma fase de pleno emprego, após 

terem registrado amplo desemprego nos anos 1930 (Pochmann, 2008, p. 9). 

 Segundo Faria (1995, pp. 64 e 65), o principal indicador da crise foi a queda no 

nível de produtividade no trabalho, que provocava uma crescente perda de 

competitividade da economia norte-americana no mercado internacional. Assim, a crise 

começou a sinalizar a perda da hegemonia norte-americana no plano econômico e 

emergência da economia japonesa, que era sustentada por altos índices de produtividade 

do trabalho.  

 A partir de 1970, começa um processo de reestruturação das atividades 

produtivas, sustentado na adoção de inovações tecnológicas e novas políticas de gestão 

e organização do trabalho, cujo resultado foi um aumento significativo nos índices de 

produtividade, profundas alterações no relacionamento entre as empresas e nas formas 

de organização da produção e interferência nas relações de trabalho e no processo de 

negociação com as instituições de defesa dos trabalhadores (Santana e Ramalho, 2010, 

p. 8). 

 O modelo norte-americano de produção, conhecido como Fordismo/Taylorismo, 

passa a ser questionado e suplantado pelos novos métodos de gestão da produção e 

organização do trabalho, sobretudo o desenvolvido e aplicado pelo engenheiro 

mecânico Taiichi Ohno nas empresas do grupo Toyota. 

 Segundo Rosso (2008, p. 69), não é por ser ineficiente que o sistema fordista de 

produção entra em crise, e sim porque os procedimentos do toyotismo são muito 

superiores e mais produtivos do que o seu antecessor. 

 Para compreendermos as transformações recentes no mundo do trabalho que 

afetaram o setor público e privado, abordaremos no próximo tópico, as principais 

características e diferenças entre o método japonês e o americano. Ambos os métodos 

influenciaram nos padrões organizacionais que foram replicados em diversas partes do 

mundo. 
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 Vale frisar que o exame dos paradigmas da reestruturação produtiva e suas 

repercussões na prática da terceirização no Brasil serão importantes para a 

compreendermos a evolução e a transformação da força de trabalho do SERPRO, bem 

como os seus redirecionamentos estratégicos a partir do impacto das mudanças 

conjunturais e estruturais na economia internacional e nacional. 

 

2.2 -  O Sistema Toyota e o Surgimento da Empresa Flexível 
 

 No Japão dos anos 50, Taiichi Ohno cria uma nova forma de organização do 

trabalho e de gestão da produção na indústria, que ficou conhecida como o “Sistema 

Toyota de Produção” ou “Toyotismo”.  

 A compreensão do modelo toyotista exige, necessariamente, o entendimento de 

algumas especificidades da economia japonesa a partir de 1940, sobretudo numa 

perspectiva comparada com a economia norte-americana de produção em massa.  

 Com o início da segunda guerra mundial e a conseqüente necessidade de 

produção de diversos materiais para seu abastecimento, a economia norte americana foi 

impelida a obter um aumento de sua produção e de sua capacidade produtiva.  

 Assim, durante a guerra, a economia americana se encontrava numa fase de 

prosperidade e grandes recordes de produtividade. Em contrapartida, a economia 

japonesa, com a destruição provocada pela guerra e pela derrota, passava por um 

período de crise, sem o desenvolvimento de um mercado interno de consumo, 

indisponibilidade de matérias-primas e escassez de mão de obra no mercado de 

trabalho. 

  Além das condições adversas da economia japonesa no pós-guerra, a empresa 

Toyota, no qual Ohno trabalhava, passou no ano de 1949 e 50 por três eventos chaves 

que foram decisivos para as construções originais e inovadoras do modelo Toyota, 

sendo elas: (I) uma crise financeira que a submeteu às vontades de um grupo bancário; 

(II) uma greve que resultou na demissão de parte importante do pessoal da fábrica, 

aproximadamente 1600 funcionários e; (III) o início da guerra da Coréia que gerou 

aumento das encomendas de pequenas séries, com riscos de multa pelo não 

cumprimento dos prazos (Coriat, 1994, p. 38). 
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Reduzido o quadro de pessoal, derrotado o sindicato e terminada a greve, a 

empresa foi beneficiada por muitos pedidos em decorrência do início da 

guerra na Coréia e voltou a operar plenamente, mas os efetivos não foram 

recontratados (Rosso, 2008, p. 65). 

 

 Foi dentro desse ambiente completamente diferente do americano, que Taiichi 

Ohno passou a desenvolver o modelo que ficaria conhecido como Toyotismo. Enquanto 

a organização do trabalho norte-americano era modificada para atender as necessidades 

de um mercado em rápida expansão e de produção em série, a organização do trabalho 

japonesa foi modificada para satisfazer um mercado de muitas demandas pequenas e 

variadas (Coriat, 1994, p. 42). 

 Os dois pilares fundadores do método japonês e que diferenciavam do modelo 

norte-americano de Taylor, estão fincados na organização do trabalho e na gestão da 

produção. Na organização do trabalho as inovações receberam o nome de autonomação 

e auto ativação e na gestão da produção, foi denominado Just-in-time e Kan-ban.  

 O principio da autonomação, segundo Ohno (1997), significa a “transferência” 

de inteligência humana para a máquina. Foi criada uma nova tecnologia onde um 

dispositivo permite a máquina parar de funcionar caso alguma de suas partes se rompa 

ou esteja fora do lugar, e foi criado também, um dispositivo organizacional designado 

de auto-ativação, onde o operário - como a máquina - poderia parar a linha de produção 

para fazer os devidos reparos mecânicos, impedindo a fabricação de produtos 

defeituosos, eliminando a superprodução, o desperdício e o retrabalho. 

 Esse princípio da autonomação e da auto-ativação, foi responsável por outra 

organização e espacialização da oficina e a outro modo de consumo da força de 

trabalho.  

 Segundo Coriat (1994, p. 53), nesse novo modelo, o operário ideal passa a ser 

aquele que consegue executar diversas tarefas como: fabricação, reparo de máquinas, 

controle de qualidade e programação. Isso significa que o trabalho operário 

especializado (monofuncional, parcelizado e com microtempo impostos), característica 

do operário fordista, se transforma em trabalho operário desespecializado 

(multifuncional, polivalente, flexível e autônomo) no modelo toyotista.  

 Ainda segundo o autor, esse movimento de racionalização do trabalho atacou - 

como na via taylorista norte-americana - o saber complexo do exercício dos operários 
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qualificados, com o objetivo de diminuir os seus poderes sobre a produção e de 

aumentar a intensidade do trabalho.  

 
O sistema passa de um operário-uma máquina para um operário-diversas 

máquinas. (...) O controle de diversas máquinas ao mesmo tempo faz com 

que o trabalhador tenha todo o seu tempo de trabalho formal convertido em 

tempo de trabalho real. Ou seja, ele não mais dispõe daqueles tempos de 

descanso enquanto a máquina está operando bem e não necessita de seu 

apoio.  

(...) A polivalência implica um componente a mais de intensificação, à 

medida que requer um esforço adicional de trabalho mental, conhecimento de 

operações diversas, sua lógica, trabalho emotivo, concentração e atenção no 

controle de máquinas diversas (Rosso, 2008, p. 67). 

 

 Apesar da ação de resistência por parte dos operários, a introdução desse novo 

modelo foi possível devido a uma mudança fundamental na estrutura e na composição 

do sindicalismo japonês. 

 Segundo Coriat (1994, p. 85), o sindicalismo de "indústria", com tradição de 

enfrentamento aberto entre empregados e empregadores, após diversas derrotas (como a 

demissão em massa nos anos 50), foi obrigado a se transformar em sindicalismo de 

"empresa", com práticas cada vez mais marcadas pela integração, acordo e cooperação 

com os objetivos das empresas e dos empregadores. 

 
(...) a extraordinária série de inovações japonesas e sua temível eficácia 

haviam se baseado primeiramente e antes de mais nada em uma série de 

derrotas operárias maiores, derrotas que haviam prejudicado fortemente a 

capacidade da mobilização dos assalariados para definir objetivos e interesses 

próprios, não diretamente reportáveis aos da empresa. Foi também a partir 

destas derrotas que a via japonesa da racionalização do trabalho pôde tomar o 

seu impulso de desenvolvimento (Coriat, 1994, p. 148). 

  

 O segundo pilar, do modelo japonês, corresponde às inovações ocorridas na 

gestão da produção, que são simplesmente inovações de caráter organizacional sem a 

introdução de nenhuma nova tecnologia, e que ficou conhecido como produção no 

tempo certo ou Just-in-Time.  
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 Segundo Rosso (2008, p. 65), a produção just-in-time significa uma inversão no 

pensamento americano da relação entre fábrica e sistema de consumo. 

 
No sistema fordista, a empresa produz e empurra goela abaixo da sociedade 

que, como está numa época de alto crescimento econômico - os "trinta anos 

gloriosos" -, compra tudo o que for produzido. Em época de baixo 

crescimento econômico, a produção fica a reboque do que o mercado 

consome, o mercado puxa a produção. Daí a idéia de produzir a tempo justo, 

isto é, somente aquilo que o mercado consome, exatamente no momento e na 

quantidade em que for necessário (Rosso, 2008, pp. 65 e 66). 

 

 O principio do método de produção Just-in-Time consiste em aperfeiçoar a 

eficiência na aquisição de peças, com o objetivo de eliminar os estoques (produção a 

estoque zero), o desperdício de material e de trabalho e as irregularidades no fluxo da 

produção.  

 Uma descoberta de Ohno, foi ver que atrás do permanente excesso de estoque 

das empresas americanas, havia um permanente excesso de pessoal e de equipamentos 

para a manutenção desses estoques. Dessa forma, se os estoques fossem eliminados, 

haveria também a eliminação do excesso de pessoal e de equipamentos, que conduziria 

a ganhos de produtividade e diminuição dos custos dos produtos em curso de 

fabricação.  

 Segundo Coriat (1994, p. 34), Ohno partiu dos estoques para descobrir o excesso 

de pessoal e racionalizar a produção, não se tratando de um método de gestão dos 

estoques, mas efetivamente, de um método de gestão dos efetivos por estoques. 

 Ohno, ao observar o novo sistema de reabastecimento nos supermercados dos 

Estados Unidos - onde somente a partir dos produtos debitados nos caixas é que se faz a 

encomenda dos que virão a substituí-los, ou seja, as vendas realizadas é que 

"encomendam" diretamente os abastecimentos-, concebeu o sistema kanban e transferiu 

essa inovação organizacional do comércio para a indústria (Coriat, 1994, p. 39). 

 O sistema Kanban compreende três inovações organizacionais: (I) o ponto de 

partida é o das encomendas já endereçadas à fábrica, ou seja, a instrução sobre a 

fabricação parte dos produtos já vendidos; (II) há também um fluxo de informação 

invertido que vai de jusante à montante da cadeia produtiva e; (III) todo o sistema de 
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circulação de informação, como o de ordens de produção, é realizado através de caixas 

(em japonês Kan-Ban) que contém instruções para encomendas de peças e que circulam 

no sentido posto posterior - posto anterior; e  caixas" Kan-Ban que circulam no sentido 

habitual, posto anterior-posto posterior, carregadas de peças fabricadas e que 

correspondem às entregas das peças demandadas (Coriat, 1994, pp. 56 e 57). 

 O método Kanban é essencial para o sistema toyotista, pois ele é uma nova 

técnica de controle da intensidade, ritmo, velocidade e desempenho do trabalhador no 

processo de fabricação e encomendas, que é implantado na fábrica por meio dos 

controles luminosos, dos controles por papéis ou por meio dos controles de 

computadores (Rosso, 2008, p. 68). 

  De acordo com Coriat (1994, p. 33) o sistema de produção toyotista busca fazer 

com que a fábrica seja reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente 

necessários para satisfazer a demanda diária ou semanal. E para isso, 

 
(..) está "fábrica mínima" deverá necessariamente também ser uma fábrica 

"flexível", capaz de absorver com um efetivo reduzido as flutuações 

quantitativas ou qualitativas da demanda (Coriat, 1994, p. 33). 

 

 Para que a produção just-in-time da fábrica mínima toyotista fosse alcançada, 

todos os trabalhadores e, principalmente, os das empresas subcontratadas, foram 

obrigados a se adequar ao novo modelo. Assim, quando há a necessidade de um 

aumento da produção devido a maior demanda, a empresa flexível, mantendo um 

contingente mínimo da força de trabalho, exige dos operários um trabalho mais intenso, 

a prática de horas extras e, somente em último caso, faz a contratação adicional de 

funcionários temporários (Rosso, 2008, p. 66). 

 Segundo Rosso (2008, p. 69), o sucesso do sistema Toyota e a sua 

universalização para além do território japonês e para além dos setores industriais, só foi 

possível graças a conquista que esses métodos obtiveram no aumento do grau de 

intensidade do trabalho, a um ponto que nenhum outro sistema jamais conseguiria 

alcançar, conforme dados abaixo: 
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A Toyota produzia em determinada data 5 mil unidades de motores 

empregando oitenta trabalhadores.(...) Ohno orgulhosamente relata: "pouco 

tempo depois, cem homens fabricavam mais de 10 mil unidades". Antes, a 

produção média de unidades por trabalhador era de 62,5. Depois a média 

subiu para cem (ROSSO, 2008, p. 69). 

 

 Ainda segundo o autor, os graus de intensidade alcançada por uma práxis de 

trabalho são multiplicativos, não substitutivos. Isso quer dizer que o aumento da 

intensidade do trabalho alcançada anteriormente pelo sistema fordista não foi 

substituído pelo sistema toyotista e sim absorvido.  

 
O ritmo e a velocidade que o fordismo conseguiu imprimir ao trabalho são 

reproduzidos no toyotismo, que por sua vez, procura, com uma pertinácia 

inquebrantável, corrigir sistematicamente os fatores de desperdício que 

aquele apresenta em decorrência de seu princípio de produção em massa e em 

grande escala (ROSSO, 2008, p. 68). 

 

 Outra característica determinante da fábrica mínima é a transferência de grande 

parte da produção para empresas externas, as empresas subcontratadas. Em outras 

palavras, a fábrica obtém uma estrutura mínima, composta pelo núcleo central de 

comando e controle e a produção de 25% das peças, transferindo (terceirizando) os 

outros 75% da produção para as pequenas e médias empresas subcontratadas, criando 

uma rede horizontalizada de fabricantes menores (Lima, 1996, p. 39). 

 Todo o êxito econômico e operacional, decorrente da relação entre a fábrica e as 

empresas subcontratadas, a partir da gestão toyotista, passa a influenciar as relações 

comerciais entre empresas e fornecedores e engendrar novos paradigmas para esta 

interface. 

 É importante salientar, que a estrutura industrial no Japão, denominada 

Keyretsu, é caracterizada pela existência de uma rede de empresas subcontratadas, 

onde: 
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"No cume da pirâmide, fica a montadora. No primeiro nível abaixo, ficam as 

fábricas onde são produzidos os componentes estratégicos, como motores e 

caixas de câmbio, (...) A Toyota tem ações das empresas do primeiro nível, 

como a Nippon Denson, que por sua vez tem ações das empresas do segundo 

nível e das outras empresas do primeiro nível e assim por diante. As 

empresas do primeiro nível contratam as empresas do segundo, as do 

segundo contratam as do terceiro. Através do sistema Keyretsu, a Toyota 

garante o controle dos fornecedores até o piso da piramide, sem manter 

nenhum contato com essas empresas” (Lima, 1996, p. 40).  

 

 Segundo Coriat (1994, p. 116), as relações de assimetria entre as grandes e 

pequenas empresas não é exclusividade das empresas japonesas. Todas as grandes 

empresas, em qualquer parte do mundo, procuram contratar certas atividades com 

pequenas e médias empresas para reduzir seus investimentos em capital fixo e 

aproveitar a diferença do nível salarial existente entre elas para reduzir seus custos 

trabalhistas. 

 No entanto, o modelo industrial japonês de fábrica mínima e flexível, quando 

comparado ao modelo americano, deixa em evidência que a ampla utilização da 

subcontratação de firmas menores, se constitui como elemento importante na 

caracterização do toyotismo e do padrão competitivo das empresas japonesas (Lima, 

1996, p. 42). 

 Vale mencionar, que os empregados das empresas subcontratadas não possuíam 

o mesmo sistema de emprego "vitalício" e de salário por antiguidade utilizado pela 

toyota como forma de atrair a força de trabalho e manter os trabalhadores submetidos a 

determinadas condições, tais como o respeito  à filosofia da empresa ou à flexibilidade 

funcional, extremamente extenuante (Lima, 1996, p. 44). 

 Nessas subcontratadas, geralmente formadas por pequenas e médias empresas, 

os tipos de trabalho são, em geral, marcados por uma instabilidade elevada, menor 

qualificação da mão de obra, condições precárias de trabalho, contratos irregulares e de 

trabalho parcial ou temporário e em geral realizado por mulheres, cuja remuneração está 

muito abaixo dos praticados pelas grandes corporações (Lima, 1996, p. 93). 

 De tal modo, essa imensa rede de empresas "subcontratadas" ou empresas 

"terceirizadas" que surge, são indispensáveis para o funcionamento do sistema toyota. 

Segundo Druck e Borges, a terceirização: 
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(...) pode ser considerada como a principal política de gestão e organização 

do trabalho no interior da reestruturação produtiva. Isso porque ela é a forma 

mais visível da flexibilização do trabalho, pois permite concretizar - no plano 

da atividade do trabalho- o que tem mais sido propagado pelas estratégias 

empresariais e pelo discurso empresarial: os “contratos flexíveis”. Leia-se: 

contratos por tempo determinado, por tempo parcial, por tarefa (por 

empreita), por prestação de serviço, sem cobertura legal e sob 

responsabilidade de “terceiros”. Transferir custos trabalhistas e 

responsabilidades de gestão passa a ser um grande objetivo das empresas 

mais modernas e mais bem situadas nos vários setores de atividade, no que 

são seguidas pelas demais empresas (Druck e Borges, 2002, p. 112). 

 

 Foi nesse contexto, que a terceirização ganhou força dentro das empresas e 

passou a representar uma estratégia empresarial fundamental, possibilitando diversas 

vantagens econômicas e permitindo maior controle da força de trabalho. 

 Vale ressaltar que essa lógica não ficou restrita ao setor industrial. O 

transbordamento desta lógica atingiu todos os setores da economia, que passaram a 

transferir determinadas atividades para empresas subcontratadas, tais como: informática, 

atendimento ao público, segurança, conservação, vigilância, dentre outras atividades 

que compõem a vida cotidiana destas empresas. 

 Em relação ao estudo de caso do SERPRO, cabe registrar que a lógica da 

terceirização de atividades de informática advindas deste momento também impactou as 

relações entre os entes da Administração Pública, reforçando os trabalhos de 

informática executados pelo SERPRO para outros órgãos e permitindo que os 

contratantes pudessem concentrar seus recursos humanos em suas respectivas atividades 

centrais. 

 Segundo Faria (1995, p. 92) diversos autores afirmam que o modelo japonês não 

é reproduzido igualmente pelos países, regiões ou setores e que, portanto cabe uma 

análise diferenciada da sua evolução nas diversas economias e setores do globo. 

 Porém, a transferência do sistema toyotista para outros países só foi possível 

graças ao papel desempenhado pelos governos neoliberais, que cooperaram com o 

capital ao desregulamentar e flexibilizar a força de trabalho e o processo produtivo.  
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 No final da década de 70, no plano político-ideológico de dominação do capital, 

as políticas neoliberais do governo de Thatcher e Reagan ganharam força como 

alternativa para a superação da crise do capital e abriram espaço para a disseminação do 

modelo de produção e organização do trabalho desenvolvido pelo sistema toyota.  

 No Brasil, a adoção das políticas de cunho neoliberal e a proposta de reforma do 

estado nos anos 90 permitiu a expansão do modelo toyotista em todos os setores da 

economia, obrigando os trabalhadores a se adequarem as novas exigências desse modelo 

de produção.  

 A difusão do modelo japonês no Brasil, nos anos 90, foi centrada na crescente 

adoção de duas práticas de gestão: os programas de qualidade total e a terceirização 

(Druck, 1999, p. 47). 

 No próximo tópico abordaremos como a flexibilização, principal característica 

do novo mundo do trabalho, transformou a subjetividade dos trabalhadores. Uma vez 

que a situação dos trabalhadores do SERPRO perfaz um aspecto importante deste 

estudo, torna-se necessário observar os efeitos das mudanças no mundo do trabalho 

sobre o indivíduo moderno. 

 A compreensão da realidade do mercado de trabalho e seus efeitos no 

comportamento dos trabalhadores trazem elementos úteis para elucidar situações 

comuns e discrepantes entre práticas adotadas no setor público e privado. Vale dizer que 

inúmeros paradigmas de gestão largamente empregados no setor privado moldam 

comportamentos e práticas do setor público e vice-versa, interferindo, por exemplo, nas 

linhas do planejamento estratégico e gestão de pessoas. Desta maneira, o próximo 

tópico agrega contribuições importantes para o desenvolvimento da argumentação deste 

estudo. 

2.3 -  O Impacto das Novas Relações de Trabalho sobre os Trabalhadores 
  

Os estudos sobre terceirização que privilegiam uma abordagem empírica, 

sobretudo nos campos da sociologia, administração e psicologia, têm demonstrado que a 

prática da terceirização, como política de gestão flexível do trabalho, é a responsável 

pela precarização das condições de trabalho, do emprego e da saúde (DRUCK, 2008). 

Dentro dessa linha crítica de pensamento se encontra Antunes (2010). O autor 

argumenta que a crise estrutural do capital, ocorrida em fins dos anos 60 e início dos 
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anos 70, fez com que o mundo produtivo se reestruturasse e reorganizasse, através da 

eliminação, transferência, terceirização e enxugamento das unidades produtivas, com 

vistas a retomada do seu patamar de acumulação e ao seu projeto global de dominação.  

De acordo com o autor, essa nova estrutura produtiva mais flexível, passou a 

requerer um trabalhador polivalente, multifuncional, qualificado e com "envolvimento 

participativo".  

Em verdade, este discurso de “participação” está concatenado com os anseios de 

dominação sobre o trabalhador, reforçando a sua condição de trabalho alienado e 

estranhado. Este processo intensifica as condições de exploração do trabalhador. 

As mudanças nos processos produtivos têm reflexo imediato no mundo do 

trabalho, tais como: enorme desregulamentação dos direitos do trabalho, aumento da 

fragmentação no interior da classe trabalhadora (competição predatória), precarização e 

terceirização da força humana que trabalha; destruição do sindicalismo de classe e sua 

conversão num sindicalismo dócil, de parceria, ou mesmo em um "sindicalismo de 

empresa" (ANTUNES, 2009). 

Sennett (2005) argumenta que o novo capitalismo, ao atacar a burocracia rígida e 

enfatizar o risco, diz que a flexibilidade dá às pessoas mais liberdade para moldar suas 

vidas. Porém, na verdade, essa nova ordem impõe novos controles difíceis de entender, 

em vez de simplesmente abolir as regras do passado. Assim, é exigido do trabalhador 

maior flexibilidade e adaptação as mudanças; resultados ágeis e de curto prazo e maior 

comprometimento e dedicação, tornando a instabilidade como algo normal de suas 

vidas. 

Essa nova configuração do trabalho com grande flexibilização e ênfase nos 

trabalhos e projetos de curto prazo, tem impactado negativamente a formação do caráter 

pessoal. Para Sennett (2005), caráter são os nossos traços pessoais positivos que 

desejamos que os outros valorizem em nós. Ele é construído no longo prazo através de 

nossa experiência emocional e é expresso pela lealdade e o compromisso mútuo, pela 

busca de metas de longa duração, ou adiamento da satisfação em troca de um objetivo 

futuro. Assim, numa sociedade impaciente, movida no curto prazo, sem compromisso 

mútuo e lealdade, fica difícil decidir o que tem valor duradouro em nós, ocasionando 

uma corrosão do nosso caráter. 



37 

 

 

 

O trabalhador moderno incorporou diversas formas de comportamento flexível, 

como o autocontrole, aceitação da incerteza e do risco, capacidade de negociação e 

fragilização dos laços de solidariedade entre os colegas de trabalho.  

No que concerne à aceitação da incerteza, cabe mencionar que os setores mais 

dinâmicos da economia e com várias oportunidades, caso do setor de informática, estão 

sujeitos a uma maior rotatividade de pessoal e disputa por profissionais. Assim, é 

possível observar elevado turnover mesmo em empresas que realizam concursos 

públicos, o que também é uma característica do trabalhador moderno. 

As qualidades positivas do bom funcionário não são as mesmas qualidades 

atribuídas ao bom caráter, gerando assim seres humanos mais individualistas, egoístas, 

sem capacidade de se solidarizar com outros seres humanos e com constante medo de 

perder o controle sobre suas vidas (Sennet, 2005). 

Lópes Ruiz apud Santos (2010) faz a seguinte consideração sobre o trabalho e a 

economia: 
A ciência econômica, nesse caso, não cria só uma teoria sobre a economia; 
cria um repertório de interpretação que nos permite pensar e pensar-nos de 
maneira tal que não nos resulte repulsiva a imagem do humano como riqueza 
– como o havia sido em tempos de J. S. Mill. A partir de seus postulados 
‘cientificamente verificáveis’, o humano passa a ser entendido como uma 
forma de capital e, portanto, o ‘capital humano’ e tudo o que se faça para 
incrementá-lo é investido de um valor positivo: cada pessoa deve – porque é 
economicamente conveniente, mas também porque é ‘moralmente bom’ – 
aumentar suas  habilidades (...) a partir de ‘investimentos’ constantes 
(López-Ruiz, 2007, p. 62). 
 

Dejours (2003) aponta que o mundo flexível do trabalho condiciona os 

indivíduos a uma maior aceitação da injustiça social, pois alguns trabalhadores passam 

por cima de diversos princípios para continuar empregado.  

Os conflitos do dia-a-dia laboral fazem com que o trabalhador ao longo do 

tempo acabe perdendo a esperança de obter a satisfação no seu trabalho e, dessa forma, 

o sofrimento advindo do trabalho acabam repercutindo tanto na saúde física quanto 

psíquica do trabalhador, gerando assim uma deterioração na sua produtividade e nos 

relacionamentos interpessoais no trabalho e na família (Dejours, 2003). 

Alves (2009) observa que a nova estrutura legal dos contratos de trabalho 

flexível que o jovem operário encontra, perfaz um “menu” de opções para a exploração 

da sua força de trabalho. 
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A compreensão de todo esse arcabouço teórico, é importante, para a sociedade e 

o trabalhador, pois ele explica, em parte, a aceitação da terceirização e dos contratos 

temporários e flexíveis como algo natural e irreversível dentro das organizações.  

No que se refere ao trabalho terceirizado, Druck (2007, p. 50), nos mostra que o 

sofrimento do trabalhador é ainda mais grave. Ela ressalta a maior discriminação e 

precarização com que os trabalhadores terceirizados - mesmo formais - são tratados 

frente aos trabalhadores efetivos.  

Segundo suas considerações, um indicador importante de discriminação pode ser 

encontrado na menor remuneração concedida aos terceirizados frente aos trabalhadores 

assalariados formais, deixando claro que esses trabalhadores “valem” menos do que os 

empregados formais (Druck, 2007, p. 50). 

Ainda segundo a autora, os diversos estudos mostram o grau de invisibilidade 

desses trabalhadores, à medida que os dados de acidentes de trabalho e de doenças 

ocupacionais continuam subestimando a realidade.  

 
No quadro da segurança e saúde dos trabalhadores, as normas 

regulamentadoras (NR), embora refiram-se explicitamente às 

responsabilidades das terceiras em garantir o cumprimento e aplicação dos 

programas de prevenção, não são cumpridas pelas empresas. E, da parte do 

Estado, não há instrumentos suficientes para garantir uma fiscalização eficaz. 

Tal condição de falta de controle, de segurança, de treinamentos sistemáticos 

e de alta rotatividade dos trabalhadores terceirizados, tem levado a um 

aumento do número de acidentes, especialmente, os acidentes graves e com 

vítimas fatais (Druck, 2007, p. 51). 

 

A constatação empírica de que a gestão flexível gerou uma precarização do 

trabalho e aumento dos problemas psicossociais e de saúde do trabalhador, não é 

suficiente para romper com o projeto global de dominação do capital.  

Um dos fatores que contribuem para a continuidade da terceirização é a maior 

dificuldade que os trabalhadores têm de se organizar sindicalmente. 

(...) A dispersão, a rotatividade e instabilidade, (quando não a ilegalidade), 

típicas da condição de terceirizado, fragilizam a capacidade de luta e ação 

coletiva. Uma precarização, portanto, que atinge os próprios sindicatos, à 
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medida que os pulverizam, os dividem, tornando-os mais frágeis diante o 

patronato (Druck, 2007, p.52). 

Druck (2008) chama a atenção que existe um grande esforço de diversos atores 

sociais e políticos na denúncia, apuração, fiscalização e na punição dos responsáveis 

pelo grau de precarização do trabalho, da vida e da saúde dos trabalhadores, mostrando 

que não há um consenso sobre a inevitabilidade da terceirização.  

Atualmente, existem empresas que já estão pensando em abolir a terceirização 

de algumas de suas atividades, porém o que as motivam nessa atitude não é o bem estar 

do trabalhador e sim os menores custos decorrentes dessa reintegração.  

No estudo feito por Lima Neto (2008), a Caraíba Metais, adotou no final da 

década de 80 a terceirização em diversas atividades e teve como grande motivador a 

redução de seus custos imediatos. Com o passar do tempo, foram surgindo problemas de 

precarização do trabalho, aumento de acidentes, baixa qualificação e menor 

comprometimento do trabalhador, além de outros fatores. Dessa forma, a empresa 

passou a ser mais exigente nos seus contratos de terceirização, o que acabou acarretando 

no aumento dos custos do serviço terceirizado. Nesse momento, a reintegração dos 

funcionários ao quadro efetivo da empresa tornou-se mais vantajosa financeiramente e 

por isso foi colocada em prática. Segundo o autor, ficou comprovado que a 

"primeirização" na Caraíba Metais reduziria os custos em 38,6% e que um dos fatores 

que contribuiu com essa diminuição foi a redução dos números de funcionários próprios 

que seriam contratados em relação a equipe terceirizada.  

Na Administração Pública brasileira a “primeirização” também é praticada 

quando o benefício financeiro é evidente. 
Fim da terceirização da perícia médica: até 2002 o INSS passou por um 

processo intenso de terceirização das atividades, inclusive a perícia médica 

que era realizada sem supervisão. O resultado foi a explosão da despesa com 

auxílio-doença, sendo que de 2002 a 2005 esses gastos haviam quintuplicado, 

chegando a 1,66 milhões de benefícios, sem que houvesse uma justificativa 

razoável. Hoje a terceirização foi banida e 100% das perícias são feitas por 

médicos peritos do quadro do INSS. Passou-se a ter maior rigor no processo 

de concessão, sendo que os médicos previdenciários tem autonomia técnica. 

Com o fim da terceirização das perícias o auxílio-doença foi estabilizado em 

900 mil benefícios (Relatório Final da Conferência Nacional de Recursos 

Humanos da Administração Pública Federal, 2009, p. 203). 
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Muitos ainda acreditam que os trabalhadores da Administração Pública estão 

protegidos de toda essa flexibilização e exploração advinda com as novas formas de 

gestão do trabalho. Porém, a redefinição do papel do Estado fez com que essas práticas 

também fossem adotadas pela Administração Pública com uma voracidade similar à 

observada na iniciativa privada.  

 Para compreendermos melhor os fatores que levaram a terceirização a se 

disseminar amplamente dentro do setor público, faremos uma análise, no próximo 

capítulo, da Reforma Gerencial do Estado implantada a partir dos anos 90, que foi 

decisivo para a introdução da terceirização de forma intensificada na Administração 

Pública brasileira. 

 Busca-se destacar, no próximo capítulo, as transformações no papel do Estado e 

seus reflexos sobre o processo de precarização do mercado de trabalho brasileiro ao 

criar dispositivos legais que permitiram a flexibilização das relações de trabalho em 

todos os setores da economia. O próximo tema traz contribuições significativas para a 

compreensão do estudo de caso do SERPRO no que tange a gestão do seu corpo 

funcional. Além disso, a clara definição do conceito de terceirização constitui um ponto 

de grande relevância para a comprovação da hipótese que norteia todo o encadeamento 

da argumentação desta investigação. 
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3. CAPÍTULO - A Intensificação da Terceirização no Setor Público 

3.1 -  O Conceito de Terceirização 
 

 A discussão sobre o conceito de terceirização é essencial para a compreensão 

dos efeitos e especificidades deste processo. A maioria das definições de terceirização 

está localizada na literatura das áreas de Administração e Economia, na qual a 

terceirização é apresentada como uma moderna técnica de gestão e organização do 

trabalho capaz de dar maior especialização, flexibilização e eficiência para as 

organizações, tornando mais ágil, eficaz e menos burocrático a maneira de se relacionar 

com a força de trabalho.  

 Nessa vertente, a análise sobre a terceirização é pautada somente no contexto da 

concorrência empresarial, influenciando na formação dos custos e impactando a 

lucratividade destas atividades. 

 Em relação ao campo da sociologia, os estudos sobre o trabalho examinam a 

terceirização como elemento inserido no contexto da sociedade capitalista e na luta de 

classes entre proletário e capital.  

 Assim, a terceirização passa a ser vista não só como um meio de se alcançar 

maior lucratividade e eficiência nas organizações, mas também como uma das formas 

encontradas pelo capital de ampliar a "mercantilização" da força de trabalho, gerando 

assim maior domínio e exploração da classe que vive do trabalho. 

 Nessa parte da pesquisa, abordaremos primeiro o conceito técnico de 

terceirização, muito utilizado no ambiente empresarial, para depois complementá-lo 

com o enfoque mais transdisciplinar. Assim, será possível perceber quando a 

terceirização é utilizada de forma deturpada pelas organizações ocasionando diversas 

irregularidades que nem sempre estão expostos de forma clara pelos estudos 

administrativos e econômicos. 

 Um conceito técnico de terceirização, que pode abarcar os diversos conceitos 

elaborados pelos teóricos organizacionais, é o escrito pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE):  
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A terceirização é o processo pelo qual uma empresa deixa de 

executar uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores 

diretamente contratados e as transfere para outra empresa.(...) A 

terceirização se realiza de duas formas não excludentes. Na 

primeira, a empresa deixa de produzir bens ou serviços utilizados 

na sua produção e passa a comprá-los de outra - ou outras 

empresas - o que provoca a desativação - parcial ou total - de 

setores que anteriormente funcionavam  no interior da empresa. 

A outra forma é a contratação de uma ou mais empresas para 

executar, dentro das dependências da empresa contratante, 

tarefas anteriormente realizadas por trabalhadores contratados 

diretamente. Essa segunda forma de terceirização pode referir-se 

tanto a atividades- meio como a atividades-fim (DIEESE, 2003, 

p. 5). 

 Nesse tipo de definição, a opção pela terceirização correspondente a uma mera 

decisão particular da empresa entre o que será mais favorável para ela: executar ou 

transferir certas atividades para outro.  

 Oliveira (1994, p. 111) nos diz que os motivos que levam as empresas a 

transferirem suas atividades para outras empresas são: a busca pela diluição dos custos 

diretos e indiretos; a elevação do nível de eficiência e a manutenção de um nível 

mínimo aceitável de lealdade.  

 Ainda segundo o autor (1994, pp. 126 e 127), as empresas tendem a terceirizar 

primeiro as atividades de apoio indireto ao negócio central da empresa e depois as de 

apoio direto, se houver: uma evidente melhoria operacional seja em termos de redução 

de custos envolvidos ou em termos de eficiência conseguida na execução por terceiros; 

a existência de uma gama de empresas fornecedoras especializadas na atividade e com 

capacidade de oferecer um serviço de alta qualidade e; se a empresa não tiver que 

enfrentar obstáculos de ordem política, trabalhista, legal, técnica, financeira e etc para 

implementá-la. 

 Marcelino e Cavalcanti (2012, p. 338) apontam que a palavra terceirização é um 

neologismo e uma exclusividade brasileira, uma vez que em outros países o termo 

usado se refere à relação entre duas empresas, sendo a tradução de subcontratação (em 

francês, soustraitance, em italiano, sobcontrattazione, em espanhol, subcontratación, 

no inglês, outsourcing, em Portugal, subcontratação). 
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 Segundo Carelli (2002, p.205), a utilização do termo terceirização já demonstra 

a intenção dos empresários brasileiros de repassarem a qualquer terceiro a sua posição 

de empregador, na relação empregatícia, com seus empregados. 

 Atualmente no Brasil, há certo desconforto nas organizações em empregar a 

palavra terceirização para designar as atividades transferidas a empresas terceiras. Um 

dos motivos desse desconforto são os resultados de diversos estudos (DRUCK, 2007; 

MARCELINO, 2002; CARELLI, 2002; LIMA, 1996; ANTUNES, 2010) que 

comprovam que o conceito técnico da terceirização, na prática, não está sendo utilizado 

da forma como os estudos administrativos colocam.  

 Observa-se inúmeros "contratos de terceirização" que não possuem a qualidade, 

a eficiência e a lealdade almejadas, prevalecendo somente a diminuição dos custos 

decorrentes da precarização do trabalho, diminuição dos salários, direitos, maior 

insegurança do trabalhador e, em muitos casos, descumprimento das responsabilidades 

perante a lei e a justiça. 

 Diante dessa realidade, alguns estudiosos pautam suas análises para a busca de 

outro conceito de terceirização que seja mais abrangente e concatenado com a realidade 

empresarial do Brasil.  

 Em um recente artigo sobre a definição de terceirização, Marcelino e Cavalcanti 

(2012) defendem a seguinte redação: "Terceirização é todo processo de contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo último é a redução de custos com a 

força de trabalho e/ou a externalização dos conflitos trabalhistas". 

 A busca de novos conceitos para a palavra terceirização é válido, porém a 

coexistência de diversos conceitos gera um emaranhado de ideias que dificulta o 

entendimento sobre o assunto. 

 Sendo assim, o presente estudo vai seguir a mesma orientação lógica utilizada 

pelo Procurador do Trabalho Rodrigo Carelli (2002) em sua dissertação de mestrado 

intitulada "A terceirização como intermediação de mão de obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social". 

 Em sua dissertação, o autor (2002, p.85) considera como válido o conceito de 

terceirização encontrado nos estudos da administração e economia e coloca que não 

cabe ao Direito do Trabalho declarar se uma terceirização de serviços é lícita ou ilícita. 

 Cabe ao Direito do Trabalho identificar quando a intermediação de mão de obra, 
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que é proibido pelo direito do trabalho e condenada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), está disfarçada com o nome de terceirização.  

 Ou seja, o autor não questiona o processo da terceirização, mas percebe que no 

Brasil essa "prática moderna de gestão" está, em diversos casos, sendo distorcida e 

empregada para a mera redução de custos por meio da eliminação ou diminuição de 

direitos dos trabalhadores e fuga das normas coletivas estabelecidas pelos sindicatos. 

 O conceito técnico de terceirização está sendo alterado pelas empresas a partir 

do momento em que estas decidem terceirizar algumas de suas atividades levando em 

consideração somente um dos aspectos citados pelos estudos administrativos para sua 

implementação. Na maioria dos casos é a diminuição dos custos, o elemento único, 

central e de maior peso na decisão empresarial.  

 Nesse momento o conceito técnico de terceirização é deturpado e passa a 

funcionar como mecanismo de intermediação de mão de obra, acarretando a degradação 

das condições de trabalho, exclusão social, fuga da legislação trabalhista, fuga da 

legislação ambiental e fuga de diversas outras responsabilidades empresariais.  

 Segundo Silva (1997, p. 28), "quando a terceirização privilegia custos e 

menospreza a qualidade, acaba caindo no campo do modismo e do engodo".  

 Para conseguirmos entender melhor como o processo de terceirização no Brasil é 

utilizado como intermediação de mão de obra e precarização do trabalho, Druck (1995, 

p. 154) nos mostra que a indústria brasileira, se utiliza de cinco formas de trabalho que 

são citadas como exemplos de terceirização, são elas:  

 

(1) Trabalho Doméstico ou trabalho domiciliar - com a subcontratação de 

trabalhadores autônomos, em geral, sem contrato formal e remunerados por produção, 

prática mais recorrente nas empresas de setores mais tradicionais da produção industrial 

como têxtil e couro. Este segmento é composto na maior parte por trabalho feminino; 

(2)- Empresas fornecedoras de componentes/peças - é a subcontratação na forma de 

redes de fornecedores, que produzem independentemente, embora sua produção esteja 

voltada, quase exclusivamente, para as grandes empresas contratantes;  

(3)- Subcontratação para serviços de apoio e periféricos - é a subcontratação de 

empresas "especializadas" prestadoras de serviços realizados, em sua maioria, no 



45 

 

 

 

interior das plantas da contratante, como os serviços de limpeza, transporte, jardinagem, 

alimentação e outros; 

(4)- Subcontratação de empresas e/ou trabalhadores autônomos nas áreas 

produtivas/nucleares - neste tipo podem ocorrer duas formas: a) realização do trabalho 

no interior da planta da contratante e b) realização do trabalho fora, na empresa 

contratada. Este tipo de contratação começou em 1990 no setor petroquímico; 

(5)- Quarteirização - empresas contratadas com a única função de gerir os contratos 

com as terceiras. Nesse tipo de terceirização fica em evidência a terceirização em 

cascata. 

 Para desvendar quando a terceirização é uma fraude e está sendo utilizada como 

intermediação de mão de obra pelas empresas, Carelli (2002, p. 112) sugere alguns 

critérios objetivos para análise.  

 Partindo da técnica de feixes de indícios desenvolvida por Jacques Le Goff, o 

autor elabora um feixe de indícios demonstradores da intermediação de mão de obra, 

deixando claro que nenhum dos elementos é por si só determinante, devendo haver uma 

convergência desses elementos para a verificação ou não da fraude (CARELLI, 2002, p. 

112).  

 Segue abaixo os componentes do feixe de indícios demonstradores da 

intermediação de mão de obra elaborado pelo autor: 

 

 Organização do trabalho pela contratante (gestão do trabalho); 

 Falta de especialidade da empresa contratada ("know-how" ou técnica 

específica); 

 Detenção de meios materiais para a realização dos serviços; 

 Realização da atividade permanente da tomadora, dentro de 

estabelecimento próprio da contratante; 

 Fiscalização da execução do contrato pela contratante; 

 Ordens e orientações procedimentais por parte da contratante; 

 Prevalência do elemento "trabalho humano" no contrato; 

 Remuneração do contrato baseada em número de trabalhadores; 
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 Prestação de serviço para uma única empresa tomadora; 

 A realização subseqüente de um mesmo serviço por empresas distintas, 

permanecendo os mesmos trabalhadores (Carelli, 2002, p. 112). 

 

 Esse feixe de indícios é importante, pois consegue tornar objetivo, tangível e 

claro quando existe uma descaracterização do fenômeno da terceirização e sua 

conseqüente ilegalidade na contratação de mão de obra.  

 Da mesma forma que esse conjunto de feixes permite ao direito do trabalho ser 

mais eficaz, ele também permite as empresas e seus gestores a identificarem quando 

estão praticando contratos de intermediação de mão de obra e não de terceirização. 

 A partir desses feixes de indícios fica mais fácil separar a verdadeira 

terceirização da intermediação de mão de obra. Para Carelli (2002, p. 113), dentre esses 

feixes, há três que demonstram mais claramente a existência de mera intermediação de 

mão de obra, são eles:  

 

 Gestão do trabalho pela tomadora de serviços: isto é, a determinação, por 

parte do tomador de serviços, do modo, tempo e forma que o trabalho deve ser 

realizado, além da indicação da quantidade de trabalhadores e das funções que 

deverão ser preenchida. Isso demonstra que a contratada não presta um serviço 

autônomo e especializado, pois se fosse, seria ela quem diria a quantidade de 

trabalhadores, as funções que seriam exercidas e a forma, o modo e o tempo de 

realização do trabalho; 

 

 Especialização da prestadora de serviços: A execução de um serviço 

especializado requer de qualquer empresa uma ampla dedicação e estudo da 

atividade na qual deseja ser especialista. Dessa forma, pressupõe que com a 

especialização ela conseguirá diminuir seus custos, aumentar sua eficiência 

naquela atividade e ainda obter lucro, de tal forma, que diversas outras empresas 

optarão por contratá-la devido a essa especialização.   
 

A empresa contratada tem, conforme Le Goff, que deter um saber-fazer 

específico, distinto daquele que detém a contratante. E esse "know-how" 

deve ser imprescindível para a realização das tarefas terceirizadas. Como foi 
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observado em julgado da corte de Cassação Francesa trazido pelo autor 

supracitado, "a colocação à disposição de uma outra empresa de um pessoal 

especializado não constitui um aporte de um saber-fazer específico se este 

último não for distinto daqueles assalariados da empresa tomadora". Assim, 

se a especialização da contratada equivale à da contratante, que detém em 

seus quadros elementos tão ou mais especializado nas tarefas contratadas do 

que aqueles pertencentes ao quadro da contratada, estaremos diante de um 

mero fornecimento de mão-de-obra (CARELLI, 2002, p. 124). 

 

 A prevalência do elemento humano no contrato de prestação de serviços: Se 

o objeto contratual se satisfaz com o mero emprego de mão de obra, sem a 

necessidade de um conhecimento técnico específico e uma estrutura de apoio 

operacional e utilização de meios materiais próprios para a execução do 

contrato, é sinal da existência de intermediação de mão de obra.  

  

 No Brasil, a terceirização, em inúmeros casos, contraria os princípios 

fundamentais da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT)2 e serve 

simplesmente para cumprir o papel de mero fornecimento de mão de obra, pois muitas 

das atividades largamente terceirizadas não correspondem a serviços empresarias 

intensivos em conhecimento e que necessitem de investimentos em maquinário, P&D 

ou pessoal especializado, como veremos mais a frente no próximo tópico deste trabalho. 

 Porém, devemos ficar atentos também a algumas empresas, como as de 

informática, engenharia e consultoria, que aparentemente são intensivas em 

conhecimento e capital, mas que as vezes funcionam somente como intermediação de 

mão de obra mais qualificada, já que não atuam produzindo tecnologia de ponta e, sim, 

como usuárias desses produtos (IPEA, 2006, p. 20). 

 Segundo Pochmann (2008, p. 31), a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios realizada pelo IBGE entre 1995 e 2005, mostrou que os postos de trabalho 

terceirizado formal obtiveram um aumento de quase quatro vezes mais que os das 

                                                             
2 A Declaração da Filadélfia contém 4 ideias fundamentais que constituem os valores e princípios básicos 
da OIT, quais sejam: o trabalho deve ser fonte de dignidade, que o trabalho não é uma mercadoria, que 
a pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade de todos e que todos os seres humanos tem o 
direito de perseguir o seu bem estar material em condições de liberdade e dignidade, segurança 
econômica e igualdade de oportunidades. 
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ocupações como um todo e foram responsáveis por quase 33,8% dos postos de trabalho 

gerados pelo setor privado formal no Brasil.  

 Ainda segundo o autor, a grande diferença entre o perfil do empregado no 

segmento formal terceirizado frente ao perfil do assalariado com carteira assinada, não 

está na diferença de escolaridade, na grande presença masculina ou na faixa etária. A 

grande diferença se encontra na remuneração do trabalhador terceirizado, que 

representou em média dois terço da remuneração média dos empregados formais em 

2005 (Pochmann, 2008, p. 33). 

 Com relação aos tipos de terceirização de mão de obra existentes nas empresas 

do setor de serviços terceirizados, Pochmann (2007, pp. 9 e 10) nos mostra que existem 

dois tipos distintos. O primeiro tipo refere-se às atividades externas ou secundárias ao 

processo produtivo, onde as empresas que exercem essa função não são 

necessariamente parceiras que mantém contratos formais de longo prazo, pois atendem 

a atividades importantes, mas periféricas do processo produtivo, como limpeza, 

conservação, transporte e alimentação, entre outros. E o segundo tipo que se refere às 

atividades internas ou primárias ao processo produtivo, nas quais as empresas que 

desenvolvem essas atividades são geralmente parceiras que mantém contratos formais 

de longo prazo. 

 Assim, no primeiro tipo de terceirização, que é o mais simples de ser executado, 

a ênfase se localiza nas decisões de adequação da mão de obra a instabilidade da 

produção de bens e serviços e pode ser realizada a partir da existência de uma oferta 

abundante e disponível de força de trabalho.  

 Esse nível de terceirização sugere que a organização da produção por meio da 

subcontratação externa tende a depender crescentemente das condições de vida e 

trabalho extremamente precárias. Já no segundo tipo de terceirização interna, existe a 

possibilidade de as condições e as relações de trabalho ser mais avançadas em termo 

salarial, tempo de trabalho e estabilidade ocupacional (Pochmann, 2007, pp. 9 e 10). 

 O próximo tópico abordará a reforma da Administração Pública dos anos 90, que 

contribuiu de forma decisiva para a ampliação da terceirização dentro do setor público. 
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3.2 – A Reforma da Administração Pública dos anos 1990.  
  

 A investigação sobre os efeitos da reforma da Administração Pública é oportuna 

para este estudo, na medida em que propicia uma maior compreensão sobre os 

paradigmas que interferem nas práticas da terceirização no Brasil observadas em 

instituições controladas pela União. 

 A Administração Pública Brasileira passou por diferentes reformas ao longo do 

tempo sempre com o objetivo de melhorar o seu desempenho na implementação de 

políticas públicas e na prestação dos serviços que a sociedade reclama (Lustosa da 

Costa, 2010 p. 22). 

 Segundo Lustosa da Costa (2010, p.21), o termo Administração Pública designa 

ao mesmo tempo uma instituição, um corpo de funcionários, uma forma de gestão e 

uma disciplina. 
Nesse contexto, a instituição é o aparato administrativo que dá conseqüência às 

decisões do governo, quer dizer, que implementa as políticas públicas. É o 

conjunto de organismos que administra a res publica, o corpo de funcionários 

que dá vida a essas entidades. É o repertório de atividades governamentais 

destinadas à realização do interesse público ou bem comum de uma 

coletividade (Lustosa da Costa, 2010, p.21). 

 

 Ainda segundo o autor, "Reformar o Estado, o Governo e a Administração 

Pública é introduzir novas instituições e adequá-las às realidades políticas, econômicas, 

sociais e culturais do contexto em que se inserem" (Lustosa da Costa, 2010, p. 22). 

 Dessa forma, para compreender melhor as reformas administrativas realizadas 

no Brasil a partir do século XX é importante conhecer o ambiente político-ideológico 

que dá embasamento a essas mudanças. 

 O Brasil dos anos 90 foi marcado por diversas mudanças econômicas, 

tecnológicas, políticas e institucionais, que tinham como pano de fundo as políticas de 

cunho neoliberal presente nos discursos dos países hegemônicos e que representavam 

uma reação à crise do Estado de bem-estar social da década anterior. 

 O diagnóstico elaborado pelos economistas liberais para superar a crise dos anos 

80, colocava a Reforma do Estado como ponto principal de suas agendas, pois seus 

pressupostos eram de que: 



50 

 

 

 

(...) o modelo de welfare, esgotado em suas potencialidades de reprodução e 

crescimento, gerava demandas crescentes por parte da sociedade. A 

satisfação dessas novas necessidades levava ao crescimento desordenado do 

aparelho de Estado, impondo custos crescentes aos contribuintes, sem lhes 

oferecer em troca, em quantidade e qualidade, os serviços de que 

necessitavam. O aumento das despesas com o financiamento dessas máquinas 

requereria a cobrança de impostos cada vez mais elevados. A tributação 

excessiva inibia a iniciativa privada e reduzia o crescimento das atividades 

produtivas. Com um déficit menor seria possível cobrar menos impostos e 

colocar mais dinheiro em circulação no mercado, gerando novos 

instrumentos e novos empregos (Lustosa da Costa, 2010, p. 138). 

 

 Dentro dessa perspectiva, o Estado passaria a ter um campo de funções bastante 

limitado com redução do seu papel no campo econômico e social, ou seja, passaria de 

um modelo de Estado intervencionista e com forte presença no setor produtivo para um 

Estado com forte ação reguladora, grande apelo para a modernização e abertura da 

economia. 

 No Brasil, a redefinição do papel do Estado e a elaboração de uma nova forma 

de gestão para o setor público foi esquematizado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso e divulgado através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(Pdrae), elaborado em 1995, cuja estratégia pode ser resumida na figura 3 abaixo: 
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 Figura 4. Setores do Estado, Formas de Propriedade e Formas de Administração. 

 
 

 Segundo o Pdrae (1995, p.48), ao distinguir o Aparelho do Estado entre quatro 

setores com características peculiares - Núcleo estratégico, Atividades exclusivas, 

Serviços não exclusivos e Produção de bens e serviços para o mercado - foi possível 

delimitar com clareza as funções que cabiam ao Estado e definir o tipo de gestão 

(burocrática ou gerencialista), propriedade (pública estatal, pública não estatal e 

privada) e objetivos mais adequados para cada setor. 

 Com relação às formas de propriedade, o modelo propõe além da já conhecida 

propriedade pública e privada, a existência de mais uma forma denominada pública não-

estatal, que pertenceria aos setores que servem ao interesse público, mas não são de sua 

propriedade como as fundações, as entidades sem fins lucrativos, as beneficências, as 

organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP). 

 Houve também a distinção entre duas formas de administração pública: a 

burocrática e a gerencialista. Segundo o plano, o modelo gerencialista constituiu uma 

ruptura com o modelo burocrático, anteriormente vigente, pois a Administração Pública 

burocrática tinha como princípio norteador a idéia de que a profissionalização, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, os controles rígidos de processos 

na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento as demandas, ou seja, o poder 
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racional legal, evitaria a corrupção e o nepotismo. Esse tipo de gestão só foi mantido no 

núcleo estratégico, porém concomitantemente com a visão gerencialista (Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 15e p. 48). 

 Já o novo modelo gerencialista adotado nos outros três setores do governo, tem 

como ponto essencial a busca pelo aumento da eficiência da Administração Pública, 

através da diminuição dos custos e aumento da qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.  

 Ela rompe com o modelo burocrático anterior, porém conserva e flexibiliza 

alguns desses princípios como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a 

existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, de carreiras, a 

avaliação constante de desempenho e o treinamento sistemático. A grande diferença se 

encontra na forma de controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar 

nos resultados (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 16). 

 Para Lustosa da Costa (2010, p. 139), a reforma administrativa efetuada na 

década de 90, estabeleceu um novo paradigma em Administração Pública, rotulado de 

modelo gerencialista ou new public management. 

 Dentro da perspectiva do new public management, o Estado, o Governo e a 

Administração Pública devem ser orientados pelos valores da livre-iniciativa e do 

mercado na produção, circulação e distribuição de riqueza. Com isso, reduz-se o espaço 

de intervenção do Estado e as políticas de caráter compensatório, passam a ser 

focalizadas e têm sua execução delegada a terceiros (Lustosa da Costa, 2010, p.153). 

 Na new public management, há diversas mudanças de valores: 

 os cidadãos passam a ser percebidos e tratados como clientes; 

 os bens públicos são avaliados por critério de mercado; 

 os organismos públicos passam a adotar métodos empresariais de gestão 

(management); 

 a aferição de custos torna-se regular e cotidiana e a eficiência converte-se num 

valor normativo prioritário; 

 os empregados públicos são avaliados por critérios de desempenho próximos aos 

utilizados pelas empresas privadas (Lustosa da Costa, 2010, p. 154). 
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 Assim, as intervenções efetuadas pela new public management foram destinadas 

aos seguintes objetivos: 

 diminuir o tamanho do Estado (down sizing), inclusive do efetivo de pessoal; 

 privatização de empresas e atividades; 

 descentralização de atividades para os governos subnacionais; 

 terceirização de serviços públicos (out sourcing); 

 regulação de atividades sociais para o terceiro setor (devolution); 

 desconcentração de atividades do governo central; 

 separação das atividades de formulação e implementação de políticas públicas; 

 estabelecimento de mecanismo de aferição de custos e avaliação de resultados; 

 autonomização de serviços e responsabilização de dirigentes; 

 flexibilização da gestão orçamentária e financeira de agências públicas; 

 adoção de formas de contratualização de resultados; 

 abolição da estabilidade dos funcionários e flexibilização das relações de 

trabalho no serviço público (Lustosa da Costa, 2010, p. 154). 

  

 A implantação dessas políticas alteraram significativamente a estrutura e o 

funcionamento do Estado, que ficou mais próximo dos padrões de gestão do setor 

privado. 

 Todas as atividades auxiliares das empresas privatizadas, das entidades públicas 

não estatais e do Estado foram repassadas para serem executados por empresas 

terceirizadas (Figura 4). Essa transferência de atividades auxiliares para empresas 

terceirizadas ampliou o número de pessoal terceirizado dentro da administração pública 

e acabou incentivando o surgimento de pequenas e médias empresas criadas com o 

único objetivo de atender ao setor público. 
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Figura 5. Instituições Resultantes da Reforma do Estado 

 
  

 A falta de dados estatísticos, sobre os números dos trabalhadores terceirizados 

dentro do setor público, dificulta as análises sobre a representatividade e evolução 

desses trabalhadores ao longo do tempo. 

 Com relação à política de pessoal, “o processo de privatização do setor 

produtivo estatal adotado desde 1990 transformou os trabalhadores em uma das 

principais variáveis de ajuste público” (Pochmann, 2008, p.191). 

 De acordo com o diagnóstico elaborado pela Reforma do Estado, o quadro de 

pessoal existente era excessivo, dispendioso, inadequado e ineficiente e as relações 

trabalhistas vigentes no setor público eram igualmente inadequadas e rígidas (Borges, 

2004, p 257). 

  Assim, as medidas tomadas tinham como estratégia a redução dos custos do 

Estado por meio do enxugamento do quadro de pessoal - demissões, terceirizações e 

privatizações -, redução dos salários pagos, cortes de benefícios e flexibilização das 

relações de trabalho (Borges, 2004, p. 257). 

 Segundo Pochmann (2008, p. 191), medidas como a terceirização, a 

subcontratação e a rotatividade, foram utilizadas para reduzir salários e subordinar os 

empregados que restaram às novas metas de funcionamento empresarial no setor 

público. 

 O Relatório das Contas do Governo elaborado pelo Tribunal de Contas da União 

corrobora com as afirmações anteriores, ao registrar o expressivo aumento (200%) nas 

despesas com terceirização no âmbito da Administração Pública Federal Direta, 
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Autárquica e Fundacional. A tabela 3 mostra a evolução da despesa com terceirização 

por órgão superior. 

Tabela 3. Despesa com terceirização por órgão superior – Exercícios de 2003 e 
2011 

Câmara dos Deputados 61 159 161
Senado Federal 64 110 72
Tribunal de Contas da União 20 60 200
Subtotal Poder Legislativo 145 329 127
Justiça Federal 128 452 253
Justiça do Trabalho 62 360 481
Justiça Eleitoral 77 291 278
Superior Tribunal de Justiça 24 85 254
Supremo Tribunal Federal 27 84 211
Justiçado Distrito Federal e dos Territórios 23 83 261
Conselho Nacional de Justiça - 32 -
Justiça Militar 3 16 433
Subtotal Poder Judiciário 344 1.403 308
Ministério da Educação 990 2.856 188
Ministério da Saúde 472 2.517 433
Ministério da Defesa 538 1.885 250
Ministério da Fazenda 665 1.835 176
Ministério da Previdência Social 612 1.116 82
Ministério dos Transportes 174 456 162
Ministério da Justiça 183 451 146
Ministério da Ciência e Tecnologia 201 423 110
Ministério do Desenvolvimento Agrário 46 421 815
Ministério das Relações Exteriores 190 344 81
Presidência da Republica 89 343 285
Ministério do Meio Ambiente 103 338 228
Minist. da Agricultura Pec. e Abastecimento 119 292 145
Minist. do Desenvolv., Indústria e Comércio 113 287 154
Minist. do Planejamento, Orçamento e Gestão 123 272 121
Ministério de Minas e Energia 162 258 59
Ministério do Trabalho e Emprego 172 232 35
Ministério das Cidades 65 225 246
Ministério da Cultura 47 197 319
Ministério do Turismo 7 143 1943
Ministério da Integração Nacional 50 137 174
Minist. do Desenv. Social e Comb. à Fome 63 127 102
Ministério das Comunicações 73 113 55
Ministério do Esporte 6 100 1567
Advocacia-Geral da União 21 94 348
Ministério da Pesca e Aquicultura - 28 -
Gabinete da Vice-Presidência da Republica 0,16 0 -100
Subtotal Poder Executivo 5.284 15.490 193
Ministério Público da União 48 235 390
Conselho Nacional do Ministério Público - 5 -
Total Geral 5.821 17.462 200
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório de Contas do Governo da República - TCU - 2004 e 2011

Terceirização             
2003

Terceirização             
2011

%                 
2011/2003

R$ em milhões.

Órgão
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 Apesar da terceirização ser restrita as atividades auxiliares, muitos órgãos da 

Administração Pública recorreram e recorrem à terceirização em atividades fins para 

suprimir a falta de funcionário e atender a crescente demanda da sociedade, conforme 

mostra o Acórdão do TCU 1520/2006. 

 
O Acórdão 1520/2006 – TCU – Plenário, estabeleceu prazo para que diversos 

órgãos e entidades federais eliminassem de seus quadros, entre 2006 e 2010, 

empregados terceirizados contratados em discordância com o Decreto 

2.271/1997, ou seja, contratados em substituição a servidores e empregados 

públicos. Em março de 2011, portanto depois do prazo definido pelo 

Ácordão, a Seges informou, no âmbito do TC 002.764./2011-3, o quantitativo 

por órgão de servidores que continuavam em situação irregular na 

Administração Direta e Indireta da União, com exceção das empresas 

estatais. Até então, havia um total de 17.984 servidores em situação irregular, 

80% dos quais na Administração Indireta (TCU, 2011, p. 132). 

 

  

 De tal modo, é possível perceber que a flexibilização e a precarização das 

relações e condições de trabalho gerado a partir dos anos 1990 “foram política e 

socialmente construídas e que o Estado desempenhou, neste processo, o mesmo papel 

central que lhe coube ao longo do século XX, não apenas na definição de regras 

protetoras e dos direitos do trabalho, mas também como exemplo de empregador” 

(Borges, 2004, p. 258). 

 O termo precarização do trabalho deve ser compreendido como: 

 
Processo social constituído pela amplificação e institucionalização da 

instabilidade e da insegurança, expressa nas novas formas de organização do 

trabalho – onde a terceirização/subcontratação ocupa um lugar central – e no 

recuo do papel do Estado como regulador do mercado de trabalho e da 

proteção social através das inovações da legislação do trabalho e 

previdenciária. Um processo que atinge todos os trabalhadores, independente 

de seu estatuto, e que tem levado a crescente degradação das condições de 

trabalho, da saúde (e da vida) dos trabalhadores e da vitalidade da ação 

sindical (Druck, 2008, p. 31). 
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 E como exemplo de empregador, o Estado ao efetuar a reforma nos anos 90 

contribuiu para a precarização de todos os empregos. Primeiro ao sinalizar, como 

empregador, que infligiria a todos os funcionários públicos e empregados das empresas 

estatais uma redução real dos salários e segundo, quando se destituiu da 

responsabilidade de regulação das relações de trabalho de modo a assegurar e ampliar a 

dimensão de proteção social da relação de emprego (Borges, 2004, p. 267). 

 
Em outras palavras, no cumprimento exemplar do receituário neoliberal, o 

Estado brasileiro, não apenas deu ao “mercado” ampla liberdade para 

contratar, usar e remunerar os trabalhadores, como ao comportar-se, ele 

próprio, como mais um empregador obcecado pela redução dos custos de 

pessoal, deu o seu aval à rápida e intensa precarização do mercado de 

trabalho (Borges, 2004, p. 267). 

 

 O próximo tópico abordará a contribuição do Estado que, através do Poder 

legislativo e do Tribunal Superior do Trabalho, tornou legal e ampla a prática da 

terceirização tanto no setor privado quanto no público estatal e não estatal. 

 

3.3 - A legislação sobre a terceirização 
 

 A utilização da terceirização, a partir da reforma dos anos 90, passou a estar 

presente em todos os setores da economia, tendo, portanto, um papel extremamente 

importante para o alcance dos objetivos traçados pela reforma.   

 Segundo Bresser Pereira (1998, p. 70), para que as Atividades Principais do 

Estado fossem realizadas era necessário o apoio de uma série de atividades ou serviços 

auxiliares como: limpeza, vigilância, transporte, coperagem, serviços técnicos de 

informática e processamento de dados e outros, que de acordo com a lógica da reforma 

do Estado precisariam ser terceirizados, 

 
ou seja, devem ser submetidos a licitação pública e contratados com 

terceiros. Dessa forma, esses serviços, que são serviços de mercado, passam a 

ser realizados competitivamente, com substancial economia para o Tesouro 

(Pereira, 1998, p. 70). 
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 Para Ribeiro (2002, p. 19), se pensarmos somente em termos de mecanismos de 

flexibilidade e instrumentos de gestão científica difundidos no setor privado é possível 

dizer que a primeira fase da reforma gerencial foi desencadeada no Brasil pelo Decreto-

Lei 200 de 1967.  

 Nesse decreto foi realizada a transferência de atividades para autarquia, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, com o intuito de obter 

maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional (Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 19). 

 Ao tratar da descentralização do serviço público o Decreto-Lei 200/67, 

autorizava a transferência de atividade da Administração Federal para a órbita privada, 

mediante contrato ou concessões, conforme art. 10, parágrafo 7.  
 

Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle e com objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução 

indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada 

suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução (Decreto-Lei 200/67, art10, § 7º) 

 Nesse momento o próprio Estado passou a aceitar e adotar a terceirização como 

estratégia para superar os problemas de rigidez do modelo burocrático. Com relação a 

terceirização na área de informática, 
Trinta anos depois, o Decreto 2.271/1997 regulamentou a diretriz de 

execução indireta contida no § 7º do art. 10 do Decreto-Lei 200/1967 e 

incluiu as atividades de informática no rol de serviços que devem ser 

preferencialmente objeto de execução indireta (Decreto 2.271/1997, art. 1º, § 

1º 3). Posteriormente, a IN - SLTI 4/2008 regulamentou a execução indireta 

de serviços de TI, à luz da legislação corrente (e.g.Leis 8.666/1993 e 

10.520/2002) e da jurisprudência sobre o assunto, que depois foi atualizada 

pela IN - SLTI 4/2010. As normas citadas, bem como muitas outras, 

regulamentam o uso de montante considerável aplicado em TI pela APF 

(Guia de boas prática do TCU, 2012, p.13). 

 

 Segundo Carelli (2007, p. 60), "o primeiro diploma legal que tratou da 

permissão de terceirização de forma direta e explicitamente foi o Decreto-Lei 200/67, 
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que vigora até os dias de hoje, aplicável a toda administração pública federal nas suas 

contratações de serviços". 

 Em 1970 foi publicada a lei número 5.645 com o intuito de especificar quais os 

serviços públicos poderiam ser terceirizados: 

As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação 

de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão de preferência, objeto de 

execução indireta mediante contrato, de acordo, com o artigo 10, § 7º, do 

Decreto lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Lei 5.645, de 1970). 

 Com a ampliação da terceirização, no setor público e privado, diversas dúvidas, 

principalmente de ordem trabalhistas, começaram a aparecer.  

 Assim, foi necessária a criação de diversas normas específicas que buscavam 

regulamentar a terceirização como: a Lei nº 6.019/74, que trata do fornecimento de mão 

de obra temporária; a Lei nº 7.102/83, que permitia a contratação de serviços de 

segurança, vigilância e transporte de valores para o exercício de atividades de 

segurança, não só pelas entidades financeiras, mas também pelas pessoas físicas, 

estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e residenciais, entidades sem fins 

lucrativos e órgãos e empresas públicas; a Lei nº 8.987/95, que regulamentou o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e; a Lei Geral das 

Telecomunicações nº 9.472/97, que permitiu a contratação de terceiros para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 

(Carelli, 2007, pp. 61 e 62). 

 Diante da necessidade de conferir um padrão jurídico ao fenômeno da 

terceirização, o TST editou o Enunciado 331 em substituição ao Enunciado 256, pelo 

qual se passou a considerar lícita a terceirização, desde que ela não atinja a atividade 

fim da empresa (Maior, 2004, p. 119). 

 O texto atual presente na Súmula 331 é o seguinte: 

Contrato de Prestação de Serviço – Legalidade (nova redação do item IV 

e inseridos os itens V e VI à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado 

em 27, 30 e 31.05.2011 

I. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 



60 

 

 

 

II. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem 

como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, 

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto 

àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste 

também do título executivo judicial. 

V. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua 

conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 

21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 

trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 

VI. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

  

 Porém, a edição dessa súmula ao se pautar em conceitos cuja definição possui 

certo grau de subjetivismo, acabou abrindo margens para diversas interpretações: 

O critério jurídico adotado, não foi feliz. Primeiro porque, para diferenciar a 

terceirização lícita da ilícita, partiu-se de um pressuposto muitas vezes não 

demonstrável, qual seja, a diferença entre atividade-fim e atividade-meio. É 

plenamente inseguro tentar definir o que vem a ser uma e outra (Maior, 2004, 

p. 119). 

  

 

 

 

 



61 

 

 

 

 Com isso, os problemas trabalhistas relacionados a terceirização continuam com 

grande representatividade e o respaldo legal criado, até o momento, não é suficiente 

para coibir o mau uso da terceirização. Prova disso, é o elevado número de processos 

sobrestados no TST, conforme notícia divulgada em 06.07.2012 no site do Tribunal 

Superior do Trabalho: 

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos 

trabalhistas gerados pelo não pagamento de verbas trabalhistas por 

prestadoras de serviços é o tema com maior número de processos sobrestados 

na Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo 

levantamento da Coordenadoria de Recursos, o TST encerrou o primeiro 

semestre com 13.059 recursos extraordinários aguardando que o Supremo 

Tribunal Federal decida o caso-paradigma que, por ter repercussão geral 

reconhecida, servirá de fundamento para as demais decisões sobre a matéria 

(http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/2130066 em 

05/04/2013). 

  

 Neste quadro de crescimento do número de trabalhadores terceirizados no setor 

de serviços e de maior participação desse setor na economia, considera-se importante 

uma análise mais detalhada desse setor e de suas especificidades, para que possamos 

obter uma maior compreensão do tipo e da qualidade de emprego que a economia 

brasileira está gerando nos últimos anos e em quais atividades a terceirização vem 

ganhando força.  

 A investigação do setor de serviços compõe o pano de fundo para a pesquisa, na 

medida em que o crescimento do setor amplifica as oportunidades e o mercado para as 

empresas de terceirização de serviços no país. Dessa forma, o capítulo seguinte abordará 

o cenário atual das empresas do setor de serviços no Brasil e, em um segundo momento, 

realiza-se um exame panorâmico da terceirização do segmento de Tecnologia da 

Informação, setor de atuação do SERPRO. 
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4. CAPÍTULO  -  Terceirização e o Setor de Tecnologia da Informação 

4.1 -  Um Panorama do Setor de Serviços no Brasil 
 

 A flexibilização decorrente das transformações produtivas, das políticas 

neoliberais e da globalização ocasionou um aumento da demanda por serviços. A partir 

de 1970, a crescente divisão técnica do trabalho, a expansão dos mercados, o 

desenvolvimento das tecnologias da informação, as mudanças no ambiente institucional 

(regulação, competitividade, e estruturas de gestão), entre outros, criaram um contexto 

de expansão para as atividades de serviços (IPEA, 2006, p.108). 

 O setor de serviços é caracterizado por alto grau de heterogeneidade entre suas 

empresas, quando comparado com o setor industrial e o setor comercial. Devido a essa 

heterogeneidade, o setor possui diversas tipologias distintas para a classificação das 

empresas de serviços (IPEA, 2006, pp. 17 e 19). Essa caracterização distinta das 

empresas de serviço é importante para se estabelecer uma melhor compreensão a 

respeito da importância, positiva ou negativa, de cada segmento para o desenvolvimento 

do país e da economia. 

 Na Pesquisa Anual de Serviços – PAS (2010), elaborada pelo IBGE, as 

atividades do setor de serviços são consideradas importantes no tocante a geração de 

emprego, valor e renda na economia, porém, devido a sua heterogeneidade, apresentam 

distintos perfis de ocupação de pessoal e diferentes desempenhos empresariais no que se 

refere ao nível de integração aos processos de inovação e ao uso de tecnologias. 

 Segundo Kon (2001, p. 22), apesar de ser impossível inferir determinantes e 

comportamentos generalizados sobre a importância do setor de serviços no contexto 

econômico é possível agregar algumas atividades em classes que possuem 

características comuns e que conduzem a implicações semelhantes no que se refere ao 

papel representado no processo de desenvolvimento.  

 De um lado, se encontrariam as atividades que incorporam alto nível de 

inovação tecnológica e capital, exigindo mão de obra qualificada e, do outro lado, as 

atividades que apresentam baixa necessidade de capital, de nível tecnológico e de 

qualificação da mão de obra (Kon, 2001, p. 23). 
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 Partindo dessa constatação de heterogeneidade, utilizaremos a divisão de 

atividades do setor de serviços, elaborada por Meirelles (2006), para compreendermos 

melhor o atual cenário do setor de serviços brasileiro.  

 Meirelles (2006, p. 2), utilizou dados do banco de dados da Pesquisa Anual de 

Serviços do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (PAS/IBGE), a Relação 

Anual das Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE), e 

do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil do Banco Central (CEB/BACEN), para 

sintetizar o perfil das firmas no setor de serviços de acordo com a natureza do processo 

de trabalho e o seu desempenho de mercado e construir grupos de empresas com 

elementos amostrais que apresentem similaridade entre si, com respeito aos indicadores 

de trabalho humano e trabalho mecânico e indicadores de desempenho de mercado.  

 Dessa forma, ela confirmou a proposta metodológica do seu artigo de que as 

diferenças no processo de trabalho constituem-se como principal elemento explicativo 

das diferenças entre as empresas de serviço no Brasil, independente do conteúdo e da 

natureza dos produtos e insumos ao qual o serviço está relacionado. (Meirelles, 2006, p. 

18) 

 Assim, segundo a autora, existem quatro grandes blocos de composição das 

firmas e setores de serviços que se diferenciam segundo a natureza do processo de 

trabalho e o desempenho de mercado (Tabela 4). 
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Tabela 4. Quadro Síntese dos Agrupamentos de Firmas e Setores de Serviço 
Segundo a Natureza do Processo de Trabalho e Desempenho de Mercado 

 

Clusters Características do Processo de 
Trabalho

Indicadores de Desempenho CNAEs (dois dígitos)

1,2,3 e 4

Baixo coeficiente de depreciação 
sinaliza processos de trabalho menos 
complexos. Composições variadas dos 
demais indicadores do processo de 
trabalho

Baixos índices de produtividade do 
trabalho; tempo médio de estudo 
inferior a 8 anos; tempo médio de 
existência das empresas entre 40 e 50 
meses.

Manutenção e Reparo; Alojamento; 
Inter. Comércio Atacad ista; 
Alimentação; Serv. Empresas; Serv. 
Pessoais; Ativ Recreativa e culturais; 
Telecomunicações; Serv 
Agropecuários; Ext. Vegetal; 
Transporte Rodoviário; Atividades de 
Correio Nacional; Limpeza Urbana; 
Serviços de Transporte Aquaviário e 
Transporte Aéreo.

5 e 6
Elevados coeficientes de gastos com 
aluguel, depreciação e serviços de 
comunicação

Níveis intermediários de produtividade 
do trabalho: tempo médio de estudo 
superior a 9 anos; tempo médio de 
existência das empresas entre 60 a 70 
meses.

Transporte Aéreo; Serv. Aux. Seg e 
Previdência Privada; Serviços Aux. 
Financeiros; Atividades de Informática; 
Serviços Agrop. Extr. Vegetal.

7 e 8
Elevados coeficientes de depreciação e 
de gastos com combustíveis e 
lubrificantes

Elevado índice de produtividade do 
trabalho: tempo médio de estudo 
inferior a 8 anos; tempo médio de 
existência das empresas superior a 100 
meses.

Transporte Aéreo; Transporte 
Ferroviário e Metroviário; Transporte 
Aquaviário.

9 e 10
Coeficientes de aluguel e depreciação 
são os mais significativos, os demais 
coeficientes são inexpressivos.

Altos índ ices de produtividade do 
trabalho: tempo médio de estudo 
superior a 10 anos; tempo médio de 
existência das empresas atinge 400 
meses.

Telecomunicações e Transporte 
Ferroviário e Metroviário

Fonte: Meirelles, 2006, p. 17  
 

As principais características dos clusters (Meirelles, 2006) são: 

 
No primeiro bloco (clusters 1, 2,3 e 4) encontram-se firmas cuja 

característica principal do processo de trabalho é o baixo coeficiente de 

depreciação, sinalizando processos de trabalho menos complexo e ou 

processos que envolvem baixo nível de investimento. Os indicadores de 

desempenho, principalmente produtividade do trabalho e tempo médio de 

existência das empresas, são bem inferiores ao observado nos demais 

clusters. (...) Por fim, no quarto bloco (clusters 9 e 10), predominam 

empresas altamente eficientes, com elevado nível de produtividade, uma 

mão-de-obra com maior tempo médio de estudo e um maior tempo médio de 

existência das empresas (Meirelles, 2006, p. 17). 

 

Observa-se na tabela 5 que a maior representatividade de empresas do setor de serviços 

(86,8%) estão localizadas nos clusters 1,2,3 e 4 onde as atividades apresentam baixo 
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nível tecnológico, processos de trabalho menos complexos, com pequenas e médias 

empresas prestadoras de serviços tradicionais, que geram pouco valor, que empregam 

mão de obra pouco qualificada, com baixos salários e possuem poucos anos de vida. Já 

as empresas pertencem ao grupo conhecido como Knowledge-Intensive-Business 

Services ou Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC) representam uma pequena 

parcela das empresas de serviços. 

 

Tabela 5. Composição Setorial dos Clusters (CNAEs de dois dígitos) – Divisão de 
10 clusters e Participação Percentual dos Agrupamentos de Firmas e Setores de 
Serviço Segundo a Natureza do Processo de Trabalho e Desempenho de Mercado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serviços de Alimentação % 32,2 10,0 48,3 3,6 1,6 3,9 0,3 0,1 0,0 0,0 100
Serv. Empresas % 17,2 5,2 44,2 12,6 10,5 9,0 0,9 0,3 0,3 0,0 100
Transporte Rodoviário % 24,3 11,4 0,9 49,7 8,5 0,2 1,3 3,6 0,0 0,0 100
Manutenção e Reparo % 43,7 10,5 23,7 14,8 4,6 2,4 0,1 0,1 0,0 0,0 100
Serviços de Alojamento % 54,4 6,0 23,2 5,2 6,5 3,1 0,6 0,9 0,2 0,0 100
Serviços Pessoais % 31,2 4,3 45,3 10,5 3,1 5,2 0,1 0,3 0,0 0,0 100
Atv. Recr. e Cult. % 23,2 4,1 44,5 9,8 7,7 8,6 0,3 1,5 0,1 0,0 100
Ativis. Auxs. Transp % 27,1 5,4 35,8 12,6 5,9 9,2 1,4 1,9 0,7 0,0 100
Ativ. Imob e Aluguel % 23,5 5,1 34,5 14,2 9,7 10,0 1,9 1,1 0,1 0,0 100
Inter. Com Atacadista % 46,0 1,1 10,2 32,6 5,4 3,7 0,4 0,3 0,3 0,0 100
Ativ. Informática % 32,3 4,5 29,1 9,7 8,4 13,6 0,5 0,6 1,1 0,1 100
Aluguéis e Outros % 30,9 5,0 33,3 15,7 6,4 5,3 1,1 2,2 0,1 0,0 100
Serv. Aux. Seg. Prev. Priv % 17,5 9,4 11,2 24,0 22,1 14,4 0,3 0,8 0,2 0,0 100
Agropec. e Extr. Veg % 24,5 10,9 5,1 34,3 18,9 3,5 0,7 2,0 0,0 0,1 100
Ativs. Correio Nacional % 16,9 2,3 19,4 45,2 10,8 4,1 0,2 0,8 0,2 0,1 100
Limpeza Urbana % 32,4 5,8 1,0 44,0 7,1 1,0 2,0 6,0 0,6 0,2 100
Serv. Aux. Financ. % 22,9 8,3 18,2 3,5 9,8 31,1 1,7 2,5 1,9 0,2 100
Telecomunicações % 9,4 1,4 41,3 21,5 10,5 5,1 0,7 5,0 4,9 0,2 100
Trans. Aquaviário % 28,2 0,9 0,3 38,9 12,3 3,8 2,2 11,1 2,2 0,0 100
Trans Aéreo % 5,0 0,0 0,7 35,0 30,0 0,0 17,7 11,7 0,0 0,0 100
Trans. Ferrov. Metrov % 4,5 0,0 0,0 4,5 9,1 0,0 13,6 54,5 4,5 9,1 100

29,7 7,7 35,5 13,9 6,1 5,5 0,6 0,8 0,2 0,0 100
100

Fonte: Meirelles, 2006, p.

%

Clusters TOTALCNAEs

86,8 11,6 1,4 0,2Total

 
 

 De acordo com a base de dados da RAIS/MTE, o setor de serviço e comércio 

são grandes responsáveis pela geração de emprego no país e vem ampliando sua 

participação nos últimos 15 anos (Tabela 6). 
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Tabela 6. Números de Empregos Formais por Setor nos anos de 1995 e 2010 

 Setor 1995 % 2010 %
1 - Extrativa Mineral 109.095 0,5 211.216 0,5
2 - Indústria de Transformação 4.897.517 20,6 7.885.702 17,9
3 - Servicos Industriais de Utilidade Pública 378.208 1,6 402.284 0,9
4 - Construção Civil 1.077.735 4,5 2.508.922 5,7
5 - Comércio 3.340.398 14,1 8.382.239 19,0
6 - Serviços 7.230.086 30,4 14.345.015 32,6
7 - Administração Pública 5.458.022 23,0 8.923.380 20,2
8 - Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 1.007.480 4,2 1.409.597 3,2

257.195 1,1
Total 23.755.736 100,0 44.068.355 100,0
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Rais/MTE (2012)  

  

 Segundo Pochmann (2008, pp. 165 e 166), nas economias desenvolvidas um 

setor que possui bastante representatividade na geração de empregos é o setor público, 

chegando a ultrapassar um terço do total das ocupações, sendo esse setor de extrema 

importância na absorção da força de trabalho e na contraposição ao avanço do 

desemprego. 
Uma significativa participação do Estado na geração de empregos não deve ser 

vista como uma aberração nem um problema, como querem os neoliberais, mas 

um resultado de opções políticas quanto à abrangência e qualidade dos serviços 

diretamente ofertados pelo Estado à população e de um consenso social quanto 

à meta do pleno emprego e à contribuição do Estado para alcança-lá (Borges, 

2004, p. 257).  

 O Brasil representa uma das mais baixas relações entre emprego público e o total 

da ocupação e da população e, desde 1990, o emprego público vem decrescendo seja em 

relação à população, à força de trabalho, ou ao total de gastos do setor público 

(Pochmann, 2008, p. 180). 

 O setor de serviços no Brasil é um grande absorvedor de mão de obra urbana 

pouco qualificada, funcionando como um colchão amortecedor que absorve mão de 

obra expulsa de outros setores que não encontram postos de trabalho nos segmentos 

mais formalizados da economia, servindo, assim, de refugio dos desempregados da 

reestruturação industrial (IPEA, 1998, p. 20). 

 Esse panorama do setor de serviços corrobora com os resultados dos estudos 

sobre terceirização que demonstram que no Brasil a utilização desse mecanismo, na 
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maioria dos casos, está servindo para degradar as condições da classe trabalhadora e não 

está atrelada a maior especialização das empresas prestadoras de serviços como 

preconiza o conceito técnico de terceirização. 

 No próximo tópico abordaremos as especificidades da terceirização no setor de 

informática.  

  

4.2 – Um Panorama da Terceirização no Segmento de Tecnologia da Informação 
   

 Após toda a discussão sobre a reestruturação produtiva, o surgimento da 

empresa flexível, o papel do Estado, o conceito de terceirização e o panorama do setor 

de serviços; faz-se necessário uma investigação mais direcionada para o segmento de 

Tecnologia da Informação – TI, que assim como outras atividades e serviços tem 

demonstrado forte tendência a ser transferida para terceiros (Leite, 1997). 

 Este tópico é relevante, na medida em que elenca questões importantes sobre a 

área de negócios em que o SERPRO atua. 

 Costa (2012) chama a atenção que o mercado brasileiro de terceirização de TI 

fechou o ano de 2011 com uma receita na casa dos R$ 20 bilhões e expectativa para que 

em 2013 esta marca superasse os R$ 31 bilhões. O autor menciona que uma recente 

pesquisa realizada pela Applied Scientific Methods identificou que a terceirização de TI 

no Brasil está associada aos seguintes fatores: redução de custo (37%), foco do CIO no 

negócio (29%), qualidade dos serviços (18%) e acesso as inovações (16%). 

 Risch Mozzini (2011) aponta que movimentos como convergência de 

tecnologias, governança, consolidação de servidores, mobilidade, terceirização e cloud 

computing (computação em nuvem) colocam o Brasil em destaque no que concerne à 

compra de tecnologia. 

 Em um primeiro momento, é digno de nota que este assunto tem atraído 

pesquisadores de diversos campos do conhecimento, pertencentes a vários programas de 

pesquisa e com os mais diversos objetos de pesquisa. Lacity et all apud Costa (2012) fez 

um levantamento de artigos acadêmicos sobre terceirização em TI publicados em 

diversas partes do mundo, entre 1991 e 2009, e distinguiu os seis tópicos centrais de 

discussão, sendo eles: determinantes da terceirização em TI (73 artigos), Estratégias de 
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Terceirização em TI (24), Riscos nas Terceirizações (34), Determinantes de Sucesso da 

terceirização (86), Capacidade de Clientes e fornecedores (64), Variedade de 

Terceirizações (49).  

 Esta constatação é válida para demonstrar a multiplicidade de linhas de estudo 

sobre o tema.  

 Segundo um estudo feito por Leite (1997) com diversas empresas brasileiras, o 

principal motivo que levam as empresas à terceirizar em informática é o acesso 

imediato a novos recursos, sejam eles físicos ou humanos, e posteriormente, aparecem 

outras motivações como: para se concentrar na atividade fim da empresa, reduzir os 

custos e aumentar a eficácia.   

 A terceirização em TI pode estar relacionada ao hardware, desenvolvimento de 

softwares, soluções em informática, manutenção de PCs e estações, integrações de 

sistemas, gerenciamento de telecomunicações, redes, parcerias, dentre outros. Os 

principais segmentos e serviços de informática terceirizados pelas empresas estão 

elencados na tabela 7. 

 

 Tabela 7. Segmentos e serviços de informática delegados a terceiros 

Segmentos e serviços de informática delegados a terceiros Colocação
Manutenção de equipamentos 1º
Treinamento em microinformática 2º
Programação 3º
Manutenção de Sistemas 4º
Treinamento de usuários 5º
Projeto e desenvolvimento de sistemas 6º
Microfilmagem 7º
Suporte técnico em software 8º
Serviços de comunicação de dados 9º
Projeto de redes de teleprocessamento 10º
Digitação 11º
Análise e concepção de sistemas 12º
Recuperação de desastres ( planos de contigência) 13º
Definição de metodologias 14º
Editoração Eletrônica 15º
Levantamento e diagnósticos 16º
Processamento (inclusive time-sharing) 17º
Planejamento (PDI) 18º
Área de informática inteira 19º
Fonte: Leite (1997)  
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 A terceirização da área de informática pode ocasionar diversos problemas para 

as empresas. Segundo Leite (1997), as principais preocupações quanto a terceirização 

em informática está em conseguir a manutenção da qualidade do serviço prestado, a 

manutenção dos custos e dos prazos e o sigilo das informações em poder do parceiro 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8. Principais preocupações num processo de terceirização 

Colocação Principais preocupações num processo de terceirização
1º Manter sob controle a qualidade e o nível de serviço fornecido pelo parceiro
2º Cuidado para evitar a criação de vínculos de dependência em relação ao parceiro
3º Manter sob controle os custos dos serviços contratados
4º Manter sob controle os prazos prometidos pelo parceiro
5º Sigilo e confidencialidade das informações em poder do parceiro
6º Falta de padrões do parceiro, ou inadequação de seus padrões às exigências da organização
7º Procedimentos alternativos caso venham a ocorrer problemas de relacionamento com o parceiro
8º Validação do direcionamento estratégico adotado ou proposto pelo parceiro
9º Plano de contingência para caso de pane ou desastre nos equipamentos e instalações do parceiro

10º Possibilidade de se fazer auditoria  nos procedimentos e instalações do parceiro
11º Evitar a subcontratação, em que o parceiro repassa, para outrem, o todo ou parte do serviço contratado
12º Evitar a possibilidade de reclamações trabalhistas por parte do parceiro ou de seus empregados

Fonte: Leite (1997)

 

 O caso do SERPRO apresenta uma particularidade interessante, na medida em 

que sua atuação abrange áreas de acesso reservado e com elevados níveis de segurança 

da informação, tais como o processamento de informações da Receita Federal, Polícia 

Federal, Tesouro Nacional, dentre outros. 

 A evolução tecnológica típica do segmento de TI impôs mudanças bruscas na 

trajetória e nas estratégias empresariais adotadas pelo SERPRO.  

 Em termos históricos, a terceirização em TI, num panorama geral, se expandiu 

ao longo dos anos 60, em função dos serviços de processamento de dados, como por 

exemplo, processamento de contas, folhas de pagamento e holerites, tributos e impostos, 

internet, dentre outros. O caso dos tributos e impostos está intimamente associado à 

motivação de criação do SERPRO. 

 Nos anos 70, houve o aumento da demanda por sistemas computacionais 

surgindo a terceirização de programadores. As mudanças gerenciais nos anos 80 e a 

expansão dos computadores pessoais afetaram as áreas de TI das empresas em três 

esferas: ampliação da terceirização para redução de custos, ampliação de alianças 

estratégicas e a realização do downsizing das companhias (Bergamaschi, 2004).  
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 A área de TI foi se tornando uma área cada vez mais competitiva, estratégica, 

susceptível a velocidade das inovações tecnológicas e respectiva redução na vida útil 

dos produtos. As organizações são substancialmente influenciadas por este contexto. 

 É de suma importância o exame do ambiente de trabalho no segmento de TI. 

Lopes (2009) observa que a investigação da realidade dos profissionais de TI é 

relevante, na medida em que se trata de uma categoria de trabalhadores que vêm 

experimentando intensamente o processo de terceirização nas empresas há bastante 

tempo.  

 Na Administração Pública o cenário da Tecnologia da Informação vem 

ganhando importância como segmento estratégico. Em 2002 o Orçamento Geral da 

União passou a computar rubricas específicas para os investimentos em TI e em 2006, o 

Tribunal de Contas da União criou a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da 

Informação – Sefti, com o objetivo de fiscalizar a gestão e o uso dos recursos de TI na 

Administração Pública Federal.  

 De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), os gastos do governo com TI 

tem ultrapassado a casa dos 5 bilhões anuais durante os últimos três anos, conforme 

tabela 9. 

 

Tabela 9. Despesas Com Tecnologia da Informação 

2012 7.000.612.028,00 LDO 2012, Anexo I, Inciso XIII
2011 5.830.537.424,00 LDO2011, Anexo I, Inciso XVII
2010 6.168.920.942,00 LDO 2010, Anexo II, Inciso XVIII

* Estes números não levam em conta o gasto de TI das Empresas Estatais
Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA)

Despesa Com Tecnologia da Informação *

 
 

 Com o expressivo número de contratações de diversos produtos e serviços 

relacionados à área de TI pela Administração Pública, o TCU passou a fiscalizar se 

essas contratações estão sendo bem concebidas, executadas e gerenciadas, já que 

envolvem recursos públicos significativos. 

 Segundo o “Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia 

da Informação: riscos e controles para o planejamento da contratação”, elaborado pelo 

TCU, existem vários problemas na condução das contratações de solução de TI pelos 
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órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como nos respectivos 

contratos. Essa deficiência é decorrente da falta de um planejamento de TI nesses 

órgãos. 

 O uso cada vez mais crescente da informática dentro do Setor Público, fez com 

que o governo instituísse a Política de Segurança da Informação (PSI) nos órgãos e 

entidades da Administração Pública, através do Decreto nº 3.505, de 13.06.2000. 

 
Em linhas gerais, os objetivos traçados nessa PSI dizem respeito à 

necessidade de capacitação e conscientização das pessoas lotadas nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal quanto aos aspectos de 

segurança da informação; e necessidade de elaboração e edição de 

instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais que promovam a efetiva 

implementação da segurança da informação (TCU, 2012, p.14). 

 

 Com relação a Governança em TI, o TCU vem realizando, a cada dois anos, 

através da Secretaria de Fiscalização em TI (Sefti), um levantamento de dados para 

acompanhar e coletar informações a respeito dos processos de aquisição de bens e 

serviços de TI, da gestão dos recursos humanos de TI, da segurança da informação e das 

principais bases de dados e sistemas da Administração Pública.  

 No terceiro levantamento, realizado em 2012, participaram da pesquisa 337 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Este levantamento constatou que 

muito se precisa fazer em relação à segurança da informação, conforme pode ser 

visualizado na figura 5 e na tabela 10: 

 

Figura 6. Deficiências em Governança de TI – Levantamento de 2012 

 
        Fonte: TCU, 2012, p.41. 
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Tabela 10. Deficiências em Governança de TI – Levantamento de 2012 

Liderança da Alta Administração
63% Não estabelecem indicadores de desempenho em TI
77% Não acompanham os indicadores de benefícios dos principais sistemas de informação

Segurança da Informação
55% Não possuem política corporativa de segurança de informação
76% Não inventariam os ativos em informação
83% Não classificam a informação para o negócio
84% Não gerenciam os incidentes de segurnaça da informação
90% Não analisam os riscos aos quais a informação está sendo submetida

Planejamento e Gestão de Contratos em TI
69% Não possuem processo formal de gestão de contratos em TI
82% Não possuem processo formal de planejamento de contratações em TI

Gestão de Serviços de TI
83% Não realizam gestão de continuidade dos serviços de TI
Fonte: TCU  

  

 Em 2012, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou o 

Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (TI Maior) 

com o objetivo de gerar empregos, criar empresas de base tecnológica e propiciar 

inovações no segmento. Segundo o Ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio 

Raupp, o programa tem os seguintes pilares: desenvolvimento econômico e social, 

posicionamento internacional, inovação e empreendedorismo; produção cientifica 

tecnológica e inovação e competitividade. As metas são audaciosas e ampliam 

oportunidades para empresas tanto do setor público quanto privado. Segue as 

expectativas do programa (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Macrometas do Programa TI Maior 

2011 2022
Colocação no Ranking Mundial de TI 7º 5º
PIB do Setor US$ 102 BI US$ 150-200 BI
Exportações do Setor US$ 2,4 BI US$ 20 BI
Participação da TI no PIB Nacional 4,40% 6%
Geração de Empregos Qualificados 1,2 Milhões 2,1 Milhões
Fonte: MCTI na Revista Tema 214 (2012)  
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 Nesse contexto, podemos perceber que a terceirização na área de Tecnologia da 

Informação não é algo trivial, necessitando de um planejamento e acompanhamento 

constante.  

 Em relação à prestação de serviços do SERPRO, chama atenção os diversos 

programas implementados pelo órgão ao longo da sua história, que contribuem para 

melhorar a Governança em TI da Administração Pública Federal, conforme descrito a 

seguir: 

 
O Serpro, ao longo de sua historia, tem atuado no estabelecimento de 

mecanismos para a melhoria na prestação de seus serviços de TI 

disponibilizados aos clientes. Na década de 70, por exemplo, foi adotado o 

modelo industrial com ênfase no controle da qualidade para a produção de 

serviços. Na década de 80, foram implantados os processos de Gerencia de 

Problemas e Mudanças, alem da Central de Atendimento do Serpro e as 

Torres de Monitoração. Em 1999 o Serpro inovou criando uma 

Superintendência de Gerencia de Serviços, e, em 2004, foi  institucionalizado 

o Programa Serpro de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – PSGTI, sendo este programa responsável por 

implantar formalmente o Processo Serpro de Gerenciamento de Serviços – 

PSGS. Em 2009, o projeto GIS foi instituído e, em seu escopo, foram 

definidas entregas relacionadas a definição de um novo modelo de gestão 

para o PSGS, a revisão dos processos e a implantação de novos processos 

para evolução na aderência as boas praticas de mercado. De 2010 a 2011 o 

projeto GIS, contando com a participação de diversos colaboradores, realizou 

a revisão dos processos, sendo em setembro de 2011 publicada, instituindo, 

assim, o PSGIS – Processo Serpro de Gerenciamento Integrado de Serviços 

(Revista Tema, maio 2013:12). 

 

 A experiência do SERPRO decorrente do atendimento das demandas dos seus 

diversos clientes propicia um grande acúmulo de conhecimento na gestão de TI para o 

setor público, conforme exposto pelo Diretor de Relacionamento com Clientes do 

SERPRO, Robinson Margato: 
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Cabe ressaltar que o SERPRO tem, como premissa, o atendimento prioritário 

aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, conforme definido em sua Lei 

de Criação. Entretanto, não nos  privamos de atender outros órgãos federais 

utilizando a grande capacidade instalada da empresa. Esse atendimento e 

possível devido a experiência acumulada, ao longo de nossos 47 anos de 

existência, no trato dos negócios finalísticos dos principais clientes. Isso se 

traduz em uma habilidade que temos de entender as necessidades desses e 

transforma-las em soluções tecnológicas (Revista Tema 212, 2012:6). 

 

 A Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, também 

destaca a importância do SERPRO no âmbito da Administração Pública: 

 
O Serpro e o provedor das soluções de TI estruturadoras do governo federal. 

Neste contexto, a atuação dessa empresa não se restringe simplesmente as 

funções de um Data Center. A empresa tem a visão e o conhecimento dos 

sistemas informatizados da Administração Pública Federal.  Portanto, pode 

propor e proporcionar novas aplicações e integrações, ou seja, a 

interoperabilidade necessária para que os dados e as informações possam ser 

compartilhados para a qualificação dos processos do governo. O Serpro, 

como catalisador dessas interações, exerce um papel importante na melhoria 

da prestação de serviços públicos (Revista Tema 206:2011:7). 

 

 A influência do SERPRO não se restringe somente a aspectos de gestão e melhor 

interface da Administração Pública. Sua existência também pode contribuir para 

influenciar, positivamente ou negativamente, o mercado de trabalho, conforme exemplo 

abaixo: 
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(...) Uma delas foi o horário de trabalho dos digitadores. Enquanto em 

empresas privadas e outros órgãos do governo os digitadores trabalhavam 

1h30min por 10min de descanso, o Serpro instituiu a regra de 50min de 

trabalho por 10min de descanso. A Empresa baseou-se num artigo específico 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que estabelecia esse ritmo para 

radiotelegrafistas. “Apesar de termos conseguido aprovar esse tempo na 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, nenhuma empresa brasileira 

aceitava, com o argumento de baixa produtividade. O Serpro foi a primeira a 

instituir o horário e induziu todo o mercado a também implementá-lo ao 

demonstrar o contrário: ao não perder velocidade, a produtividade 

aumentava, errava-se menos e ficava-se menos doente”, conta Sérgio Rosa 
(Revista Tema 179). 

 

 A presença do SERPRO, uma empresa pública na área de TI, contribui para o 

desenvolvimento e autonomia de uma política de Estado na área de informática, 

diminuindo o risco relativo ao armazenamento e manipulação de dados da 

Administração Pública e dos cidadãos. Além disso, ela possui um papel social, seja 

investindo em momentos de crise econômica, seja influenciando o mercado de trabalho 

de TI ou contribuindo para difundir os benefícios da tecnologia por todo país. 

 No próximo capítulo será discutida a trajetória do SERPRO ao longo dos seus 48 

anos de existência, sob o enfoque da sua força de trabalho. 
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5. CAPÍTULO - O SERPRO como Empresa Pública de Terceirização. 

5.1 Primeira Composição da Força de Trabalho do SERPRO   
  

 A composição da força de trabalho do SERPRO e sua experiência em 

terceirização exige uma descrição mais detalhada sobre a evolução do trabalho e da 

tecnologia no setor de informática.  

 No início de sua criação, as tarefas atribuídas ao SERPRO correspondiam a 

atividades operacionais demandadas pelas novas tecnologias importadas e, conforme o 

seu crescimento, a instituição passou a apresentar um maior know-how de sua atividade. 
 

Embora sua função inicial tenha sido balizada no processamento de dados, a 

princípio com exclusividade para o Ministério da Fazenda, e com o grande 

apoio da Secretaria da Receita Federal, a seguir liberado para servir ao 

mercado nascente de informática no setor público, O SERPRO transcendeu 

essas fronteiras, transformando-se numa agência governamental identificada 

com o avanço das tecnologias de ponta e sintonizada com os mais atraentes 

aspectos da moderna computação de dados (Teles, 1985, p. 110). 

 

 Esta “transcendência” do SERPRO foi fundamental dentro da estratégia de 

fortalecimento da tecnologia da informação na esfera pública. 

 Segundo Lobato (1982, pp. 13 e 28), o SERPRO centralizava as atividades de 

processamento de dados, tanto na orientação, como na execução dos serviços. Em 1966, 

a empresa ocupou sua capacidade remanescente atendendo as seguintes entidades: 

 

 Ministério da Justiça: apuração de estatísticas de interesse vital do serviço de 

Estatística Demográfica, Moral e Política, relativas a 1963 e 1964; 

 Caixa econômica Federal do Rio de Janeiro: processamento de dados para a 

Carteira de Depósitos (cheques); e assessoramento técnico para locação ou 

aquisição, e implementação de equipamento eletrônico; 

 Presidência da República: processamento de informações extraídas da 

correspondência recebida pela Secretaria particular do Presidente da República; 
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 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e Universidade Federal de 

Pernambuco: instalação de um centro de processamento de dados no Nordeste; 

 Departamento Administrativo do Serviço Público (em Braília): preparação do 

pagamento do Pessoal; 

 Ministério de Minas e Energia: idem; 

 Departamento Administrativo do Serviço Público (na Guanabara): idem; 

 Tribunal de contas da União: idem; 

 Ministério das relações Exteriores: idem; 

 Ministério do Trabalho e Previdência Social: idem; 

 Tribunal Federal de Recursos: idem; 

 Tribunal Superior Eleitoral: idem; 

 Senado Federal: idem; 

 Supremo Tribunal Federal: idem; 

 Câmara dos Deputados: idem; 

 Departamento dos Correios e Telégrafos (Rio Grande do Sul): idem; 

 Departamento dos Correios e Telégrafos (Paraná): idem; 

 Caixa econômica Federal do Rio Grande do Sul: idem (LOBATO, 1982, p. 29). 

 

 Em 1971, o SERPRO assinou, em âmbito nacional, um convênio com a Caixa 

Econômica Federal que se tornou um grande cliente em volume de trabalho. O contrato 

com a CEF envolvia serviços de processamento de dados, assessoramento técnico aos 

diversos órgãos internos e um programa específico de treinamento dos funcionários da 

Caixa, para integrá-los ao sistema financeiro da organização (LOBATO, 1982, p.87). 

 
Nesta lista de contratos encontra-se o Programa de Integração Social – PIS – 

onde houve a montagem e permanente atualização do cadastro de cerca de 10 

milhões de trabalhadores. Um completo sistema para controle de arrecadação 

do PIS, bem como para distribuição e pagamento das quotas a que terá direito 

o trabalhador. Nesse trabalho foi decisiva a experiência do SERPRO no 

estabelecimento de rotinas de trabalho e sistemas de controles. Ela permitiu a 

implantação do PIS no prazo fixado pelo Presidente da República (LOBATO, 

1982, p.87). 
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 Nessa fase inicial de informatização do setor público, havia uma grande 

necessidade de transcrição de dados numéricos ou alfanuméricos para o computador de 

documentos como: o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC), cadastro de conta de luz, água, cheques, faturas, entre outros. No 

caso específico da Secretaria da Receita Federal, havia a necessidade de transcrição para 

o computador dos dados do cadastro dos contribuintes e da Declaração do Imposto de 

Renda, conforme afirmação encontrada na Revista Tema do SERPRO número 158: 

 
A rotina para Declaração do Imposto de Renda no Brasil tinha início quando 

o cidadão recebia em sua casa um formulário, em papel, que depois de 

preenchido era entregue nas unidades da Receita Federal ou nos bancos 

credenciados. Os dados das declarações eram digitados, num processo que 

além de grande custo financeiro, exigia meses para ser concluído (Revista 

Tema, 158). 

 

 Na revista Tema número 177, também encontramos outro depoimento que 

corrobora com a necessidade de grande digitação de dados pelo SERPRO: 

 

“Antigamente, as declarações do Imposto de Renda eram reunidas em lotes 

(batch) de, por exemplo, 100 documentos. Aquilo entrava num parque de 

digitação. Um funcionário pegava um lote e digitava aquilo tudo. Depois 

processava no computador e emitia-se a saída, o que era outro problema. As 

saídas eram relatórios enormes, com cerca de 5 mil páginas, e formavam 

pilhas, que também tinham que ser despachadas de volta e separadas do 

carbono, já que, às vezes, eram necessárias quatro vias (Revista Tema 177). 

 Naquele momento, a força de trabalho do SERPRO se concentrava, inicialmente, 

na digitalização de dados para a viabilização de gigantes como o Imposto de Renda e 

RAIS (SERPRO, 2010, p.1).  

 Entre os anos 1970 e 1980, houve uma grande contratação de digitadores no 

Brasil para os Centros de Processamentos de Dados (Nunes e Castilho, 2003, p. 1). A 

evolução dos números de trabalhadores contratados pelo SERPRO demonstra essa 

necessidade crescente de mão de obra para digitação, conforme tabela 12. 
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Tabela 12. Número de Funcionários do SERPRO – 1965 a 1980 

1965 90
1966 395
1967 -
1968 758
1969 1.498
1972 6.457
1973 8.262
1974 12.038
1975 13.081
1978 16.407
1979 18.709
1980 17.704

Ano Número de Funcionários

Fonte: Elaboração própria a partir de Lobato, 1982.  
 

   Nessa fase o SERPRO empregava uma grande quantidade de digitadores e os 

alocava dentro das dependências do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita 

Federal e de outras instituições, em diversas partes do país, para cobrir as necessidades 

de digitação dos Centros de Processamento de Dados. 

 A admissão dos funcionários do SERPRO era feita através de seleções, 

concursos e ingresso de pessoal proveniente dos quadros fazendários (Lobato, 1985). 

Porém, esses instrumentos de seleção são completamente diferentes do método atual de 

concurso público. 
Corria o ano de 1968, quando um anúncio chamou-lhe a atenção. Uma 

empresa de âmbito nacional selecionava pessoal para concurso. Ele buscou 

mais informações. Descobriu que era para o Serpro (do qual nunca tinha 

ouvido falar) e para a área de informática. Sua formação nessa área era 

basicamente científica, mas também soube que os dez escolhidos passariam 

por um curso preparatório de seis meses. Silberman foi selecionado e 

começou a freqüentar as aulas, que foram interrompidas após quatro meses. 

“Era um curso de formação de analistas. E teve de ser interrompido porque 

precisavam das pessoas imediatamente. Não dava mais para esperar. Ainda 

passamos por um treinamento no Serpro e, depois, cada um de nós foi 

alocado em um projeto: de arrecadação, de declaração de renda de pessoa 

jurídica, de estatística, de imposto de renda de pessoa física, entre outros. Em 

alguns casos, havia analistas mais experientes com conhecimento básico para 

nos orientar. Em outros, nós tínhamos que sê-los”, conta Silberman, bem 

humorado ( Revista Tema 177). 
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 Para atender a demanda por digitação, atividade repetitiva e com baixo grau de 

instrução, o SERPRO também fazia contratações temporárias e uso de mão de obra 

feminina, conforme relato na revista Tema: 

 
(...) Ela lembra da época em que a declaração do Imposto de Renda era 

preenchida à mão e o Serpro era obrigado a recrutar milhares de empregados 

temporariamente para auxiliar na tarefa de transcrição e conferência dos 

dados do formulário do IR. O pico da contratação ia de março a setembro, 

quando cerca de 6 mil pessoas ingressavam na empresa para as funções de 

digitador e auxiliar de codificação e conferência (ACC). Essas funções, aliás, 

chegaram a representar 60% do quadro fixo do Serpro, que, em um 

determinado período, chegou a ter 25 mil trabalhadores, incluindo os 

contratos temporários (Revista Tema 178). 

 

O volume de informações que o Serpro processava para a Receita Federal era 

muito maior do que imaginavam os criadores dos primeiros sistemas. E 

surgiram no Brasil algumas invenções para racionalizar o trabalho: é o caso 

do concentrador de teclados, uma só máquina recebendo dados de 32 

teclados, simultaneamente. As digitadoras – a maioria, mulheres – ficavam 

numa espécie de estrela formada pelas mesas dispostas em círculo. Para 

quem viveu nessa época, o equipamento era chamado STV- 1600 “telinha e 

telão” (Revista Tema 176). 

 

 A organização e administração do trabalho de digitação desempenhado nos 

Centros de Processamento de Dados eram baseadas nos métodos taylorista de produção. 

Segundo Nunes e Castilho (2003, p. 4) a presença desses métodos pode ser evidenciada 

nos seguintes aspectos: 

 

 nítida divisão entre planejamento e execução do trabalho;  

 fragmentação e racionalização do trabalho, por um processo de desqualificação 

para os executores (programadores, operadores, preparadores, digitadores e 

fitotecários) e hiperqualificação para os poucos que podem planejar (analistas);  

 controle do trabalho por monitoração eletrônica; 
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  interação mínima entre a organização e o trabalhador em termos de 

qualificação, minimizando o treinamento e gerando dificuldades para a ascensão 

profissional;  

 instalação dos CPDs em ambientes isolados, com o objetivo de intensificar o 

trabalho e disciplinar a mão de obra;  

 insatisfação dos digitadores perante a monotonia e a falta de perspectivas do 

trabalho;  

 ocorrência de LER (lesões por esforço repetitivo) entre os digitadores, em 

decorrência de instalações inadequadas e jornadas longas e ininterruptas, por 

vezes em decorrência de superposição de dois turnos de trabalho em empresas 

diferentes (Nunes e Castilho, 2003, p. 4). 

  

 Para Marini (2002), em relação ao aspecto do gerenciamento é possível 

identificar os seguintes estágios do SERPRO durante os anos 60, 70 e 80: 

 

 Anos 60: O foco inicial foi orientado para o planejamento e organização das 

instalações regionais e aparelhamento tecnológico; 

 Anos 70: A empresa se concentrou na concepção de uma modelo de 

planejamento operacional capaz de lidar com a complexidade e volume dos 

serviços demandados. Optou-se por adaptar o modelo industrial de planejamento 

e controle de produção à realidade de uma empresa de informática. O “processo 

produtivo” foi segmentado nas etapas de preparação dos documentos, entrada de 

dados, processamento, impressão e expedição final, como uma clássica linha de 

montagem; 

 Anos 80: Caracterizado pela busca de uma visão mais global de planejamento 

que levasse em consideração a empresa como um todo, inicialmente, numa 

perspectiva orçamentária e, depois, numa perspectiva empresarial. Com o apoio 

de uma consultoria privada foi desenvolvido o SPCE – Sistema de Planejamento 

e Controle Empresarial que introduziu um novo processo baseado no princípio 

(dominante a época) da administração por objetivos e organizado em três níveis 

básicos: o Estratégico, que a partir da definição da missão institucional e da 

análise dos ambientes externo e interno eram fixados os objetivos e projetos 
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corporativos principais. O Tático, que reproduzia o mesmo procedimento para as 

diversas funções empresariais. E por fim o Operacional, que significava o 

planejamento ao nível de cada unidade (central e regional). Foi feito à época um 

importante investimento em construção de uma rede de especialistas em 

planejamento estratégico (equipes em cada unidade central e regional), o que foi 

fundamental para a formação da cultura gerencial da empresa. Até então, o 

Serpro vivia dentro de uma estabilidade institucional com pouca alternância no 

seu quadro de lideranças (nacional e regional). Entretanto, os últimos anos desta 

década foram marcados por turbulências provocadas por mudanças na estrutura 

de poder da empresa o que contribuiu para a descontinuidade de determinados 

projetos, inclusive na área de gestão organizacional (Marini, 2002, pp. 3 e 4). 

 

 Até o ano de 1979, o SERPRO obteve evolução no seu quadro de funcionários e 

trabalhou com certa estabilidade financeira, tendo sido criada em 1970, a Associação 

dos empregados do SERPRO e, em 1977, o Instituto SERPRO de Seguridade Social – 

SERPROS. Nesse período, o movimento sindical tinha pouca representatividade, porém 

com algumas vitórias importantes para a época. 

Na ocasião o movimento sindical ainda não estava plenamente constituído, 

mas havia a Associação Nacional dos Profissionais em Processamento de 

Dados- APPD, que reunia Serpro, Dataprev e Datamec. A APPD foi a 

primeira a conseguir reunir uma mesa de negociação para tratar de uma pauta 

comum englobando acordos salariais, condições de trabalho e organização 

sindical. Segundo Sérgio Rosa, “tudo era novidade, inclusive o direito à 

sindicalização, que veio com a Constituição de 1988. A APPD era a 

instituição da sociedade civil que tinha representantes legais nas negociações 

e todos nós passamos por um aprendizado muito grande, tanto a Direção do 

Serpro quanto os sindicatos. Foi um momento muito rico para os 

trabalhadores e nosso primeiro acordo, em 1986, significou um avanço 

enorme, uma vitória ao conseguirmos repor a inflação, por exemplo”(Revista 

Tema 179). 

 A partir dos anos 80 diversos fatores influenciaram para o inicio de uma ruptura 

com o modelo de gestão taylorista vigente na empresa. 
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 A crise do Estado brasileiro nos anos 80, alinhado com os novos métodos de 

gestão da produção toyotista e o avanço da informática obrigaram o SERPRO a se 

adequar a nova realidade.  

 Os fatores adversos externos que afetavam o SERPRO nesse momento eram: 

 A adversa conjuntura nacional, com uma “estagflação” de largo conteúdo 

internacional; 

 A maxidesvalorização do cruzeiro, com um aumento no preço dos combustíveis 

acima de toda expectativa, assim como nos demais produtos importados; 

 A consequente escassez de recursos por parte dos órgãos públicos usuários dos 

serviços do SERPRO; 

 O atraso, quando não o inadimplemento, dos pagamentos por Clientes oficiais; 

 A heterogeneidade de tais Clientes, dos quais apenas 5 respondem por 82% da 

sua receita e por grande parte do resultado operacional, financiando, assim, o 

vários usuários deficitários; 

 O cancelamento dos adiantamentos de recursos que contratualmente se faziam 

pelos Clientes, como fonte de suprimento do capital de giro; 

 A realização compulsória de serviços, criados por decreto, sem que os usuários 

houvessem firmado os respectivos documentos contratuais, impossibilitando 

assim a devida cobrança (Lobato, 1982, p. 157). 

 Dentre os fatores internos, destacavam-se: 

 A alta de custos industriais, decorrentes da espiral inflacionária; 

 A nova política de reajustes salariais a taxas (38%) superiores à da correção 

(36%) das próprias ORTNs, com gastos de pessoal passando de 50 para 70% da 

despesa global; 

 A superveniência dos tributos (ISS, IRPJ, ICM, II) de que, antes, o SERPRO se 

considerava legalmente isento; 

 Os gastos trabalhistas, decorrentes das dispensas para contenção de despesas de 

pessoal; 

 A contribuição inicial para o capital do SERPROS, além do desconto mensal 

para sua manutenção; 

 O aumento do aporte participativo na elevação do capital da DIGIBRÁS; 
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 As despesas com a transferência para Brasília; 

 A não prevista implantação dos Núcleos de Transcrição e Transmissão (NTTs); 

 Os gastos com treinamento para compensar o êxodo de cérebros; 

 A sublocação de serviços de processamento de dados; e 

 Herdado da gestão anterior, o grande aumento no grau de imobilização em bens 

móveis, que passou de 30% em junho de 1975 para 56% em junho de 1979 

(Lobato, 1982, p. 157). 

 

 Nesse momento, segundo Lobato (1982, p. 158), houve a racionalização dos 

processos administrativos, a ativação das cobranças em atraso e o repasse para a 

iniciativa privada de atividades não diretamente alinhadas aos objetivos da empresa, 

além disso, houve a diminuição em 30% dos gastos com pessoal. 

 
A reação do Conselho foi enérgica e objetiva. Reformando decisão sua 

anterior (reunião de 18.12.79), quando recomendara (e fora satisfatoriamente 

atendido) que diminuíssem de 10% as despesas com pessoal, determinou 

agora que a elas se aplicasse um corte de 20% até o final do corrente 

exercício, já que naquela rubrica se concentrava a maior incidência das 

despesas do SERPRO (Lobato, 1982, p. 158). 

 

  Sendo assim, o SERPRO demitiu alguns de seus trabalhadores e os recontratou 

através de cooperativas. 
Outro passo de relevância refere-se à paulatina privatização de serviços pelo 

SERPRO, tal como descrita ao Conselho Diretor pelo Diretor-Presidente, em 

Reunião de 11.02.81: “O SERPRO continua delegando à atividade privada 

aqueles serviços não diretamente alinhados aos objetivos da Empresa. Hoje 

são quatro os contratos firmados nesse sentido, sendo três absorvidos por 

Cooperativas de ex-empregados na área de desenho-técnico e gráfica 

(COOPGRAF) e na área de manutenção de equipamentos (TECNOCOOP) e 

por uma editora de iniciativa privada, que vem publicando o mensário 

“Dados e Ideias”. A TECNOCOOP (Cooperativa de Assistência Técnica e 

Equipamentos e Produtos Eletrônicos Ltda.) resultou do emprenho do 

SERPRO em privatizar, conforme diretriz governamental, sua própria área de 

fabricação e manutenção de equipamentos. Sob chefia de Eduardo Carlos 

Costa de Abreu e Silva (o popular “titio”, que já se notabilizara na criação do 
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Concentrador de teclados), presta-lhe ela assistência técnica na manutenção 

de todos os sistemas de entrada de dados STV, STD e STH, oriundos da sua 

extinta Divisão de Fabricação (Lobato, 1982, p. 172). 

 

 Na década de 90, os trabalhadores do SERPRO sofreram algumas derrotas 

trabalhistas e muitos dos seus funcionários foram demitidos. 

Nem tudo sempre foi florido na relação Empresa/sindicatos, evidentemente, 

Houve momentos de enfrentamento que culminaram em greves históricas, 

como a ocorrida entre o fim do governo Collor e de Itamar Franco. Sérgio 

Rosa recorda o momento: “Tivemos várias greves, muitas delas negociadas 

com saídas elegantes, afinal quando se faz um acordo todos perdem. Enfim, 

já tínhamos maturidade suficiente, mas no governo Collor se o movimento ia 

a dissídio coletivo, muitas vezes enfrentávamos a situação de um mesmo juiz 

tomar várias decisões diferentes em curto espaço de tempo. No governo 

Itamar fizemos um bom acordo, fomos com o Vicentinho da CUT até o 

Planalto e saímos de lá com o acordo fechado, mas em seguida o então 

ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso o vetou e perdemos tudo 

no Tribunal Superior do Trabalho, 0% de aumento e desconto dos dias 

parados”. No governo FHC as negociações foram bastante difíceis, com 

poucos ganhos para os trabalhadores. Hoje, segundo Rosa, “o movimento 

sindical vive uma nova realidade. Algumas expectativas dos trabalhadores 

não estão sendo atingidas, mas é um processo normal e esperamos continuar 

a fazer no Serpro uma política de bom relacionamento entre Empresa e 

sindicatos que redundem principalmente em benefícios para os nossos 

empregados” (Revista Tema 179). 

 Em decorrência da crise econômica e das políticas de cunho neoliberal que 

ganhavam espaço no país, o SERPRO adotou medidas como a terceirização de suas 

atividades periféricas, que passaram a ser uma opção vantajosa e indicada para a 

empresa. 

O diretor do Serpro, Sérgio Rosa, é testemunha dessa história. Em 1991 foi 

eleito presidente da Fenadados. Na época foi realizado o XI Congresso 

Nacional dos Profissionais em Informática - CNPPD, em Carpina/PE. 

Enquanto o congresso discutia os estatutos com a base sindical, a categoria 

enfrentava os efeitos das mudanças tecnológicas (terceirização e down-size), 
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e da Organização do Trabalho, e aprovava a filiação da Fenadados à CUT 

(Revista Tema 179) 

 Nesse período, a evolução tecnológica já começava a tornar a mão de obra 

obsoleta e dispensável dentro da empresa e, apesar dos cursos de reciclagem, a 

substituição de empregados por novas tecnologias e máquinas foi inevitável nesse 

momento. 

 
(...) a tendência para o processamento on-line, em substituição ao batch, é 

uma realidade a que o SERPRO tem de atender na década de 80, com o 

mesmo emprenho que o caracterizou na década de 60 (Lobato, 1982, p. 168). 

Voltando à década de 90, vale registrar o pioneirismo na introdução do uso 

de leitoras ópticas de Código de Barra, que eliminaram o teclado. Este 

processo de modernização permitiu ao Serpro utilizar, inclusive, hardware e 

software de mercado, como o UNIX, utilização de rede local de micros PC, 

de leitoras manuais e automáticas de código de barras e da linguagem LTD-

Infocon (Revista Tema 158). 

 O desenvolvimento de novas tecnologias na área de informática como a leitura 

óptica (código de barras), a magnetização e transmissão on-line de dados (Internet, 

serviços virtuais e outros), deslocou a tarefa de digitação e inserção dos dados no 

sistema para o próprio usuário ou para funcionários em outros níveis (Nunes e Castilho, 

2003, pp. 1 e 4). 

 A evolução tecnológica levou o desmantelamento e progressivo 

desaparecimento dos Centros de Processamento de Dados, já que o trabalho de entrada 

de dados ficou completamente descentralizado e passou a ser exercido pelos próprios 

interessados que digitavam e enviavam a informação para o banco de dados (Nunes e 

Castilho, 2003, p. 18). 

 Um exemplo evidente, do progressivo desaparecimento do profissional 

digitador, está na forma como a Declaração do Imposto de Renda é feita atualmente, 

onde, o próprio cidadão é o responsável por digitar os dados no computador e enviá-los 

via internet, conforme pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 7. Quantidade de Declarações IRPF Recebidas, no Brasil, em meio 
magnético e em formulário, de 1991 a 2008 

 

 
 A profissão de digitador era considerada, na fase áurea dos centros de 

processamentos de dados, como ponto de partida para uma promissora carreira no 

emergente mercado de trabalho da computação e informática.  

 
O digitador bem sucedido na carreira era aquele que conseguia pular para o 

nível da programação ou da análise de sistema não era, em geral, o que 

digitava mais rápido, mas o que conseguia transpor o contexto da linguagem 

de sua situação de trabalho, que não requeria nada além da repetição de 

sinais, para outro contexto em que outras qualidades fossem valorizadas 

(Nunes e Castilho, 2003, p. 26). 

  

 Dentro desse contexto e perspectiva, grande parte dos trabalhadores do SERPRO 

que estavam prestando serviço dentro de outros órgãos públicos, com a progressiva 

diminuição da demanda por digitação, continuou trabalhando dentro desses órgãos, 

exercendo diversificadas atividades não, necessariamente, relacionadas à informática. 

 
(...)“Os digitadores foram treinados para assumirem outras funções e, como a 

empresa estava se voltando mais fortemente para a área de Tecnologia da 

Informação, sentiu a necessidade de buscar pessoas mais qualificadas” (...) 

(Revista Tema 178). 
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 Ou seja, os funcionários do quadro externo do SERPRO que trabalhavam em 

outros órgãos da Administração Pública, acabaram assumindo outras funções 

relacionadas a esses órgãos e não a atividades desenvolvidas pelo SERPRO. 

 No ano de 1982, a força de trabalho do SERPRO era constituída por 17.704 

empregados, sendo 9.421 (53,2%) efetivo próprio e 8.283 (46,8%) empregados 

contratados fora dos quadros do SERPRO e colocados a disposição de órgãos da 

Secretaria da Receita Federal e Ministério da Fazenda (Lobato, 1982 p. 168). 

 Os funcionários contratados fora do quadro do SERPRO eram denominados de 

funcionários externos SOAP (Sistema de Operação Auxiliar de Preparo) e STAC 

(Serviço Técnico de Atendimento) e, atualmente, junto com os anistiados, foram 

aglutinados e denominados de Pessoal de Serviço Externo (PSE), conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13. Quadro Externo de Funcionários do SERPRO – 2004 a 2010 

SOAP* STAC** PSE*** Anistiados
2004 2.707 308 393 - 3.408
2005 - - 3.346 - 3.346
2006 - - 3.231 - 3.231
2007 - - 3.134 - 3.134
2008 - - 3.046 290 3.336
2009 - - 2.910 388 3.298
2010 - - 2.875 410 3.285

* Sistema Operação Auxiliar de Preparo – Empregados colocados à disposição de órgãos da Secretaria da Receita 
Federal, com base em convênios firmados nos anos 70.
**Serviço Técnico de Atendimento a Cliente – Empregados colocados à disposição do Ministério da Fazenda, com 
base em convênios firmados nos anos 70

***Pessoal Serviço Externo – Empregados do quadro interno colocados à disposição de órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, com base em legislação específica. Decreto 5.213

Nº de Funcionários Quadro Externo TotalAno

 
 

 Todos esses 3.285 empregados, que estão alocados em outras repartições da 

Administração Pública, não desempenham atividades relacionadas ao SERPRO, 

possuindo somente o vínculo de emprego com a empresa. Esses profissionais não geram 

custos ao SERPRO, pois os órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados e 

dos Distritos são obrigados a ressarcir o SERPRO com as despesas de remuneração e 

demais encargos desses funcionários (Dereto 4.050 de 12 de dezembro de 2001 e 5.213 

de 24 de setembro de 2004). A Figura 7 mostra a lotação desses funcionários no ano de 

2010. 
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Figura 8. Localização dos Empregados Externos do SERPRO 
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 Todas as análises feitas nos capítulos anteriores, em conjunto com o acervo 

documental da pesquisa, permite verificar que, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, a 

terceirização no SERPRO funcionou, em alguns momentos, como instrumento de mero 

fornecimento de mão de obra para outros órgãos da Administração Federal de forma 

rápida, com flexibilidade e sem a necessidade de concurso. É nítido o inchaço de 

trabalhadores externos que o SERPRO acumulou até o ano de 1982. 

 A partir dessa breve descrição foi possível verificar que o SERPRO, apesar de 

ser uma empresa pública, o modelo de terceirização adotado por ela nos primeiros anos 

de seu funcionamento, de acordo como conceito de terceirização abordado no capítulo 

três e as especificidades do setor de informática, tinha como principal motivo a 

transferência imediata de novos recursos, sejam eles físicos ou humanos, para outros 

órgãos da Administração Pública. 

 Uma forte evidência dessa prática é a existência até hoje de 3.285 empregados 

dispersos pelo Brasil e em diversos órgãos da Administração Pública que desempenham 

atividades variadas, sem o controle e gestão direta do SERPRO. 

 Existem, na justiça do trabalho, diversas reclamações trabalhistas contra o 

SERPRO. Segundo dados do Relatório de Gestão do ano de 2011, as despesas com 

pessoal referente às decisões judiciais (Tabela 14), somaram em três anos o valor 

aproximado de R$ 63 milhões. 

 

Tabela 14. Gastos com Pagamento de Decisões Judiciais 

Exercício Valores
2009 15.357.385,06
2010 23.061.643,46
2011 24.822.147,34
Total 63.241.175,86

Fonte: Relatório de Gestão -SERPRO 2011

Decisões Judiciais

 
  

 Esse elevado passivo trabalhista demonstra que alguns dos erros cometidos pelo 

SERPRO nesse período, em relação a sua força de trabalho, estão sendo analisados pelo 

Poder Judiciário.  
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 Vale frisar que o porte do SERPRO permite que a instituição possa honrar com 

elevados valores de indenizações trabalhistas. 

 No próximo tópico veremos a atual composição da força de trabalho do 

SERPRO, suas especificidades e a forma como a terceirização está sendo praticada. 

5.2  Atual Composição da Força de Trabalho do SERPRO 
  

 Após as mudanças ocorridas na área de informática e na gestão da empresa, o 

SERPRO se adaptou e passou a se especializar na criação de sistemas e soluções 

voltadas para garantir a evolução do processo de governo eletrônico brasileiro. São 

exemplos desses esforços, as criações como o Receitanet (o imposto de renda enviado 

pela internet) e o Siscomex (família de sistemas que possibilitam o total controle sobre 

as atividades do Comércio Exterior no país), entre outros (SERPRO, 2010, p.1). 

 Por ser uma empresa pública federal, ela está obrigada, pela Constituição 

Federal de 1988, a contratar seus funcionários através de concurso público. Porém, no 

inicio de sua existência, como não existia essa obrigatoriedade, muitos servidores foram 

contratados sem concurso.  

 Segundo Marini (2002, p.4), a partir dos anos 90 foram introduzidos no 

SERPRO novos princípios de gestão como foco no cliente, orientação por resultados, 

qualidade, descentralização e valorização das pessoas. Houve também uma mudança no 

modelo operacional do SERPRO, 

que se caracterizava historicamente pela presença de um centro de 
processamento de dados (grande porte) em cada uma das Unidades regionais 
e toda a infra-estrutura complementar para a sua operação. Paulatinamente, 
estes centros foram desativados (e substituídos por equipamentos baseados 
em plataforma baixa), concentrando o processamento em inicialmente cinco, 
depois três pólos até chegar a apenas dois centros de tratamento de dados 
com plataforma alta. Isto só foi possível devido ao avanço tecnológico, sendo 
outro exemplo de inovação (o conceito de Data Center, que mais tarde seria 
materializado). Este movimento significou uma ruptura com o modelo fabril 
tradicional, redirecionando completamente os papéis e funções das unidades 
regionais (Marini, 2002, p. 5). 

 Todas essas mudanças demonstram a aderência do SERPRO ao Projeto de 

Reforma do Estado dos anos 1990 e sua adequação ao “modelo japonês” ou “toyotista,”, 

ao aderir ao gerencialismo e passar a produzir produtos e serviços com foco nas 

necessidades dos seus clientes. 
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 Com o avanço da informática, o SERPRO começa a buscar outras motivações 

para a prática da terceirização, se concentrando mais na atividade fim da empresa 

(informática) com o intuito de aumentar a especialização, a qualidade e o nível do 

serviço oferecido.  

 Se, inicialmente, em alguns momentos de sua existência o SERPRO serviu para 

oferecer recursos físicos e humanos de forma rápida a outros órgãos da administração 

pública, posteriormente, com o surgimento dos novos princípios de gestão e o avanço da 

informática, o SERPRO começa a se alinhar ao conceito técnico de terceirização, 

existente nos manuais de administração e economia e que foi abordado no capítulo três 

desta dissertação, e passa a ofertar produtos e serviços especializados. 

 Estas mudanças ocorridas na área de informática, no Estado e na gestão das 

empresas, como analisados nos capítulos anteriores, não só impactaram a gestão 

empresarial do SERPRO, como também impactaram seus trabalhadores e sua política 

de recursos humanos. 

 Depois de um longo período sem contratações, o SERPRO fez, em 2004, o 

primeiro processo de seleção através de concurso público, conforme prevê a 

Constituição de 1988. 

 
Outra razão para a realização do concurso é a necessidade de renovação do 

quadro de funcionários. O crescimento do Serpro foi marcado principalmente 

na década de 70 e as pessoas que ingressaram nesta época estão próximas da 

aposentadoria. Em breve, o mesmo acontecerá com os funcionários que 

começaram nos anos 80. Para garantir uma boa transição do conhecimento da 

Empresa é necessária a contratação de pessoal qualificado agora. Na opinião 

do diretor do Serpro, a Empresa envelheceu um pouco em função da política 

de décadas passadas, que não permitia a contratação de pessoal. (Revista 

Tema 178). 

 

 Os concursos do SERPRO realizados nos de 2004, 2005, 2006, 2008 e 2010, não 

contemplaram a função de auxiliar, mostrando uma nítida intenção da empresa em 

extinguir o cargo de nível fundamental. Em contrapartida, as vagas para nível superior e 

técnico tiveram um aumento considerável de contratações com a realização desses 

concursos.  
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 Em 2013 foi aberto mais um concurso para o SERPRO, que corrobora a intenção 

da empresa de acabar com os cargos de nível fundamental, haja vista que o concurso só 

se destina a cargos de nível técnico e superior. 

 Isso corrobora também com o que foi abordado no capítulo dois desta 

dissertação, em que o trabalhador moderno precisa, cada vez mais, aumentar suas 

habilidades a partir de investimentos constantes em sua qualificação profissional para 

estar apto ao mercado de trabalho. 

“(...) Os digitadores foram treinados para assumirem outras funções e, como 

a empresa estava se voltando mais fortemente para a área de Tecnologia da 

Informação, sentiu a necessidade de buscar pessoas mais qualificadas”, conta 

Cárita, ressaltando que empregados mais especializados possuem 

necessidades maiores, como salários e benefícios. Por isso, lamenta, “de vez 

em quando perdemos bons profissionais para o mercado” (Revista Tema 

178). 

 Segundo informação recebida da empresa, através da Lei de Acesso a 

Informação, o número de admissões e pedidos de desligamentos do SERPRO nos 

últimos anos demonstra uma alta rotatividade na empresa (TURNOVER), em 

decorrência do elevado número de pedidos de desligamentos por solicitação dos 

próprios funcionários, conforme Tabela 15. 

 

Tabela 15. Número de Contratações e Pedidos de Desligamentos do SERPRO 

 

2004 474 111 176 298
2005 1.042 158 239 803
2006 640 294 397 243
2007 588 189 249 339
2008 474 223 281 193
2009 653 486 527 126
2010 640 218 268 372
2011 343 709 758 -415
2012 364 159 192 172
Total 5.218 2.547 3.087 2131

Fonte: Elaboração própria a partir de dados solicitados a empresa em 25/01/2013

Desligamentos 
solicitados por 
funcionários

Ano Desligamentos   
TotaisAdmissões

Diferença entre 
Ingressos e 

Desligamentos

 
.   



94 

 

 

 

 O expressivo número dos pedidos de desligamento por solicitação de 

funcionários não é algo desconhecido da área de RH do SERPRO e está relacionado não 

só às melhores oportunidades de trabalho, carreira e salário, que os funcionários da área 

de TI estão encontrando em outras empresas, como também é um reflexo do novo 

trabalhador moderno que incorporou diversas formas de comportamento flexível, como 

autocontrole e aceitação da incerteza e do risco. 

Para quem ainda torce o nariz para os salários divulgados no edital do 

concurso, Armando adverte: “nós estamos chamando as pessoas para um 

desafio. Não só para emprego, mas para trabalho” (...) Por tudo isso, não 

chega a ser freqüente a migração de 38 empregados do Serpro para a 

iniciativa privada. “Perder talentos não é bom para ninguém. Quando isso 

ocorre a gente lamenta, mas ao mesmo tempo ficamos alegres ao saber que 

aquele profissional que entrou no Serpro também está qualificado para atuar 

em qualquer lugar do mundo”, diz Armando, acrescentando que o fato do 

Serpro ser uma empresa pública o torna também um instrumento de formação 

profissional para o país (Revista Tema 178). 

 Existe também casos de funcionários que, após uma experiência na inciativa 

privada, decidiram retornar ao SERPRO. 

Para Jussiara o fato de fazer parte de uma grande organização lhe dá a 

oportunidade de estar sempre estudando coisas novas. “Se eu estivesse em 

uma empresa menor, provavelmente estaria trabalhando apenas com uma 

plataforma, enquanto aqui eu domino várias”, exemplifica a analista, que 

chegou a se licenciar para ficar na iniciativa privada depois que recebeu uma 

proposta em reconhecimento ao seu trabalho. Passados seis meses, preferiu 

voltar para o Serpro (Revista Tema 178). 

 Atualmente, a força de trabalho do SERPRO é composta de empregados de nível 

médio e superior de formações acadêmicas diversificadas que trabalham nas atividades 

meio da empresa; empregados de nível médio e superior com formação acadêmica 

específica que trabalham na atividade fim; empregados de nível fundamental 

denominado auxiliar; empregados de outros órgãos que ocupam cargos de chefia e 

assessoramento; e, por último, funcionários terceirizados alocados nas atividades 

periféricas (Tabela 16). 
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 Quanto à terceirização dos serviços considerados periféricos, o SERPRO, como 

a maioria das empresas estatais, passou a terceirizar os serviços de vigilância e limpeza 

a partir da Reforma do Estado na década de 90. Antes desse período, os serviços eram 

executados por funcionários próprios, conforme entrevista de um engenheiro em 

segurança no trabalho do SERPRO: 

“Após assumir como coordenador de Segurança Empresarial e, 

posteriormente, como assessor da Superintendência, ficou sob minha 

orientação um grupo de guardas de segurança, na época, empregados do 

Serpro (...) (Revista Tema 177). 

Tabela 16. Quadro de Terceirizados do SERPRO (Custo em R$) 

Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo
2007 721 15.735.788,96 113 2.604.092,57 285 9.541.610,46 1119 27.881.491,99
2008 728 16.735.757,57 126 2.741.666,55 325 10.553.312,39 1179 30.030.736,51
2009 775 18.395.247,31 127 2.634.879,16 328 11.741.423,45 1230 32.771.549,92
2010 846 23.741.777,24 138 3.526.941,19 319 14.042.075,01 1303 41.310.793,44

Fonte: Relatório de Transição Governamental do SERPRO -2003/2010

Conservação e Vigilância Apoio Administrativo Outras Atividades Total
Ano

 

 Desde 2005, o SERPRO realizou mais de 30.000 licitações para contratação dos 

mais diversos serviços e produtos. As licitações realizadas pelo SERPRO estão 

disponíveis no Portal da Transparência, divididas da seguinte forma (Tabela 17): 

 

Tabela 17. Licitações Realizadas pelo SERPRO 2005 a 2013* (último dado 
Abril/13) 

Anulada
Em Andamento 
Realizadas
Revogadas
Suspensa 
Total
* último dado de 10 de Maio de 2013. Todos os processos estão disponíveis no Portal da Transparência
Fonte: Portal da Transparência Pública (CGU)

Licitações realizadas pelo SERPRO de 2005 a 2013*
13                                                                                                                 
61                                                                                                                 

30.409                                                                                                          
224                                                                                                               

6                                                                                                                   
30.713                                                                                                          

o 
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 Após denuncia contra possível terceirização de serviços típicos da atividade-fim 

desenvolvida pelo SERPRO e violação a exigência constitucional da contratação de 

pessoal mediante concurso público, a 2º Secretaria de Controle Externo do Tribunal de 

Contas da União (Secex -TCU), promoveu uma abrangente inspeção nos contratos da 

empresa com o intuito de comprovar e caracterizar o tipo de terceirização praticado pela 

Estatal. Na conclusão da auditoria, foram identificados os seguintes achados: 

 
Achado-1: O SERPRO terceiriza atividades de sua área finalística 

contrariando as disposições legais.  

2.26 Ademais, tendo em vista que o Acórdão no 1.520/2006 – TCU – 

Plenário fixou para 2010 o prazo para que o Ministério do Planejamento 

solucione a questão da terceirização irregular no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, com a substituição de terceirizados por 

concursados, deve também ser dada ciência dessa determinação ao 

mencionado Ministério para que ele acompanhe a situação do SERPRO e 

garanta os recursos e vagas necessários para que a Estatal resolva a questão 

até o ano de 2010. 

Achado-2: O SERPRO não fiscaliza de forma efetiva os contratos pelos 

quais terceiriza serviços afetos a sua área-fim. 

Achado-3: O SERPRO é contratado por dispensa de licitação para 

realizar serviços sem possuir capacidade técnica e/ou operacional 

adequada, socorrendo-se de empresas terceirizadas. 

2.161  Dessa forma, deve ser determinado à Empresa Pública que quando da 

aceitação das demandas futuras de seus clientes não leve em conta a 

possibilidade de terceirizar parte desses serviços, devendo atendê-las com 

recursos próprios ou socorrendo-se do instituto da contratação de 

trabalhadores temporários disciplinado pela Lei no 6019/74, nos exatos 

termos dessa lei.  

Achado-4: O SERPRO carece de um controle de custos adequado. 

2.183 As informações sobre os custos que foram calculados exclusivamente 

para atender à solicitação da equipe de fiscalização ora demonstram que o 

SERPRO prestou serviços cobrando um valor quatro vezes superior ao seu 

custo ora que cobrou aproximadamente 20% a menos (Processo nº 

008.960/2006-3). 
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 Dessa forma, ao deliberar sobre a matéria, o TCU determinou, no Acórdão Nº 

341/2009, as seguintes providências ao SERPRO: 

 
9.2.1. não firme novos contratos para terceirizar serviços típicos de sua área–

fim e não prorrogue os atualmente em vigor, devendo encerrar esse tipo de 

terceirização de serviços até 15/08/2010, data do término da vigência do 

contrato RG  39.467, com base no art. 37, inciso II da Constituição Federal 

de 1988, Súmula no 231 do TCU;  

9.2.2. crie normas internas dispondo sobre a política de terceirização de 

serviços, onde deve constar, obrigatoriamente, a proibição de terceirizar 

serviços afetos a sua área-fim; 

9.2.3. fiscalize a execução dos contratos em que a Estatal figura como 

Contratante, em especial quanto à questão da subcontratação, em 

cumprimento aos artigos 67, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; 

9.2.4. na aceitação de demandas futuras de clientes, não leve em conta a 

possibilidade de terceirizar parte desses serviços, que devem ser atendidos 

com recursos próprios, ou mediante o instituto da contratação de 

trabalhadores temporários, nos exatos termos da Lei no 6019/74. 

9.3. recomendar ao SERPRO, com base no art. 250, inciso III, do Regimento 

Interno/TCU, que realize a análise de custo/benefício em cada processo de 

contratação, relacionado à terceirização de serviços de sua área-meio, para 

aferir se é mais vantajoso terceirizar o serviço ou executá-lo com empregados 

do próprio quadro, tendo em vista os princípios constitucionais da eficiência 

e da economicidade, insculpidos nos arts. 37, caput, e 70, caput, da 

Constituição Federal de 1988; 

9.4. com base no art. 250, inciso, II, do Regimento Interno/TCU, informar ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como ao 

Departamento de Controle e Coordenação das Estatais – DEST, para 

acompanhamento e providências, da situação ilegal da terceirização, efetuada 

pelo SERPRO; 

9.5. com base no mesmo dispositivo, solicitar ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, bem como ao Departamento de Controle e Coordenação 

das Estatais – DEST, providências para garantir os recursos e vagas 

necessários para que o SERPRO solucione a questão até o ano de 2010, 

quando também se encerra o prazo estipulado no Acórdão no 1.520/2006 – 

TCU – Plenário, para a regularização da contratação de pessoal no âmbito da 

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional (Acórdão 

Nº 341/2009 – TCU – Plenário). 
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 Apesar da legislação restringir a terceirização às atividades auxiliares, o 

SERPRO, de forma ilegal, terceirizou algumas atividades fim da empresa, conforme 

análise do TCU. Isso demonstra a responsabilidade e importância dos órgãos de 

fiscalização no combate às irregularidades dentro da Administração Pública. 

 Voltando ao quadro de pessoal próprio do SERPRO, no ano de 2010, existiam 

10.875 funcionários, dos quais 7.590 correspondem ao quadro interno e 3.285 

correspondem ao quadro externo (tabela 18). 

 

Tabela 18. Quadro de Pessoal Próprio do SERPRO 

 

ANO
Quadro 
Interno

Quadro 
Externo

 Quadro 
Total

Evolução 
(%)

2004 5.507 3.408 8.915 -
2005 6.371 3.346 9.717 9,0
2006 6.729 3.231 9.960 2,5
2007 7.165 3.134 10.299 3,4
2008 7.156 3.336 10.492 1,9
2009 7.320 3.298 10.618 1,2
2010 7.590 3.285 10.875 2,4

Fonte: Relatório de Transição Governamental do 
SERPRO -2003/2010.

 
  Quando se olha o quadro interno e externo do SERPRO, o observador é levado a 

pensar que o quadro externo se refere aos trabalhadores da estatal que estão trabalhando 

em outros locais (órgãos) para prestar serviços de informática. Na realidade o “quadro 

externo” se refere aos funcionários PSE analisados no tópico anterior e que atualmente 

não executam atividades ligadas ao SERPRO.  

 Os funcionários da estatal que executam atividades específicas da área de 

informática e estão alocados em outros órgãos fazem parte do “quadro interno” de 

funcionários. Ou seja, o SERPRO, em 2010, possuía 7.590 funcionários ligados às 

atividades da empresa e uma parte desses trabalhadores prestam serviços de informática 

nas dependências de outros órgãos. 

 As novidades advindas com a reestruturação produtiva e a evolução da 

informática contribuíram efetivamente para a alteração da forma de trabalho e para o 
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aprimoramento nos processo de prestação de serviços executados pelo SERPRO.  

 Atualmente, os funcionários do quadro interno que estão nas dependências de 

outros órgãos, são coordenados e supervisionados por funcionários do próprio 

SERPRO, não existindo mais a possibilidade do funcionário da estatal exercer 

atividades de outros órgãos como ocorridos no passado. 

 A implantação da Central de Atendimento do SERPRO (CAS), em 1996, 

permitiu uma homogeneização e padronização do atendimento realizado aos diversos 

clientes. Todas as dúvidas e necessidades dos clientes são atendidas através da Central 

de Serviços e, se for necessário, um atendimento presencial, este é solicitado pelo 

SERPRO a um de seus funcionários presentes nas dependências do cliente. 

  
A Central de Serviços Serpro (CSS) é o ponto único de contato dentro do 

ambiente de tecnologia da informação disponibilizado para os clientes e 

usuários dos produtos e serviços Serpro. (...) É responsável por todos os 

acionamentos recebidos, desde o registro até o encerramento. (...) Realiza o 

gerenciamento do serviço de forma corporativa, promove a gestão, 

identificação e inter-relacionamento dos vários processos de suporte a 

serviços, buscando agilidade e controle de todos os acionamentos registrados, 

atendendo as expectativas dos clientes e usuários (Portal do SERPRO na 

internet. Acesso em 15/01/2013). 

 

 Com relação ao seu funcionamento, 

  
A Central de Serviços Serpro (CSS) opera 24 horas por dia, sete dias por 

semana, estando permanentemente ativa para atender as dúvidas e 

necessidades dos usuários e clientes. (...) Não sendo possível apresentar uma 

solução no momento do contato é registrado um acionamento e encaminhado 

para equipes de especialistas responsáveis pela solução na empresa. Desta 

forma, com um acionamento, a estrutura de atendimento do Serpro terá 

conhecimento da demanda e a CSS atua como instrumento de garantia de 

atendimento dentro dos prazos acordados, interagindo com todos os 

processos vinculados aos processos de gerenciamento de incidentes, 

problemas, requisição de serviços e configuração (Portal do SERPRO na 

internet. Acesso em 15/01/2013). 
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 Essas inovações deram ao SERPRO maior especialização na prestação de seus 

serviços, tornando mais seguro e fácil o controle e acompanhamento dos serviços 

contratados.  

 A experiência adquirida, pelos erros e acertos, ao longo dos seus 48 anos de 

existência, fez com que o SERPRO evoluísse para uma maior qualidade dos seus 

produtos, para um melhor relacionamento com seus trabalhadores e para uma melhor 

forma de execução e acompanhamento de seus serviços. 

 Porém, é nítido como as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho e a fiscalização 

do Tribunal de Conta da União, são importantes e decisivas para que a empresa respeite 

os trabalhadores e a regras relativas a prestação de serviços para outros entes públicos. 

 Quanto aos 3.285 profissionais cedidos a outros órgãos, fica configurado um 

grave erro cometido no passado, que não foi totalmente resolvido e que ainda gera 

reclamações na justiça do trabalho. 

 Sendo assim, a existência do SERPRO se justifica, não só, por seu aspecto 

estratégico na área de informática. A atual forma como são realizadas as contratações de 

funcionários, os benefícios conquistados por seus trabalhadores (ver anexo III), a 

estabilidade funcional, entre outros, demonstram que os ganhos com a terceirização é 

possível de ser alcançado através da especialização, flexibilização de processos, ganhos 

de escala e escopo e não, necessariamente, da degradação das condições de trabalho.    
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CONCLUSÃO 

 

 A realização do estudo de caso do SERPRO exigiu um amplo exame dos 

pressupostos teóricos e evidências históricas que caracterizaram todo o processo de 

reestruturação produtiva e seus transbordamentos para o setor serviços e de informática. 

 Neste sentido, tornou-se necessário contextualizar os antecedentes de criação do 

SERPRO e os requisitos que nortearam o seu surgimento. Em um primeiro momento, 

sua concepção esteve atrelada ao serviço de processamento de dados para o Ministério 

da Fazenda, com os horizontes bastante limitados. O trabalho repetitivo e de baixa 

qualificação estava aderente às características do modelo taylorista. Estava presente a 

nítida divisão entre planejamento e execução, a fragmentação do trabalho, o excessivo 

monitoramento da produtividade, o baixo investimento em desenvolvimento 

profissional, a instalação de Centros de Processamento de Dados em locais isolados 

minimizando a construção de laços de solidariedade entre os colegas, a monotonia, as 

lesões por esforço repetitivo, períodos de pico dos trabalhos, dentre outros. 

 Em relação ao corpo de funcionários, os primeiros anos do SERPRO são 

caracterizados pela primazia do atendimento dos serviços de processamento, sem 

vislumbrar novas funcionalidades, uma vez que o objetivo era garantir o 

dimensionamento do pessoal apenas às estritas necessidades do serviço. Esta 

prerrogativa de dimensionamento da mão de obra nos moldes de uma “fábrica mínima” 

ou “fábrica flexível” encontra amparo nos paradigmas organizacionais decorrentes do 

toyotismo. As contratações eram feitas concatenadas com a necessidade de suportar o 

crescimento da demanda por serviços de digitação. 

 A finalidade de atender, prioritariamente e com exclusividade, os órgãos do 

Ministério da Fazenda também contém elementos característicos de subcontratação de 

uma empresa especializada em determinadas atividades, caso do processamento de 

dados. Esta evidência corroborou a necessidade de se estudar, ao longo desta 

dissertação, a gama de aspectos que envolvem a discussão da administração taylorista, 

da reestruturação produtiva, do Sistema Toyota e das metamorfoses nas relações de 

trabalho. Estes temas foram tratados no segundo capítulo e constituem pontos chaves 

para o desenvolvimento da argumentação.  
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 Entre 1970 e 1980, o SERPRO passou de 6457 funcionários para 17.704 

funcionários, o que demonstra a intensidade de novas contratações.  

 As análises permitiram compreender as inflexões de rota do SERPRO a partir de 

uma interpretação das mudanças estruturais da economia e das técnicas de gestão que 

alavancaram novas tendências no ambiente corporativo. Alguns conceitos como 

“fábrica flexível” e subcontratação transcenderam o seu país de origem, Japão, para 

serem largamente empregadas em escala global.  

 Além disso, práticas observadas no setor privado em relação aos trabalhadores 

nortearam também determinadas ações adotadas no setor público, o que justificou a 

incorporação destes temas nesta pesquisa. A cultura do Planejamento Estratégico 

ganhou um grande impulso nas empresas e escolas de Administração ao longo dos anos 

1980. Como exemplo, destaque para a estruturação de um Sistema de Planejamento e 

Controle Empresarial, adotado pelo SERPRO que dividiu o planejamento da empresa 

entre os níveis estratégico, tático e operacional. 

 A investigação das nuances das novas relações de trabalho também trazem 

novos elementos para o exame do estudo de caso. O trabalhador moderno incorporou 

diversas formas de comportamento flexível, como o autocontrole, a propensão ao risco, 

a competitividade e a fragilização dos laços de solidariedade entre os colegas de 

trabalho. 

 O convívio no mesmo ambiente de funcionários de um órgão contratante com 

funcionários do órgão contratado, caso do SERPRO, não é trivial. Para compreender 

esta situação, foi imprescindível um exame centrado no trabalhador e nas práticas que 

fragilizam a sua condição.  

A tipicidade dos serviços prestados pelo SERPRO tem sido cada vez mais 

discutida pelo Poder Judiciário (o SERPRO tem um expressivo contencioso trabalhista) 

e por órgãos de controle, caso do TCU. O TCU constatou que o SERPRO vem 

repassando suas atividades próprias para terceiros, contrariando as disposições legais. 

Assim, solicitou que a empresa amplie a fiscalização sobre os contratos, avalie a real 

capacidade de executar os serviços demandados com recursos próprios, aperfeiçoe o 

controle de seus custos e solicite ao DEST as autorizações necessárias para a 

contratação de novos empregados via concurso público.  
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Todas estas constatações interferem no planejamento do SERPRO e impõem 

ajustes nas diretrizes da empresa. 

 A clareza na definição do conceito de terceirização foi fundamental neste estudo. 

A terceirização é analisada por diversos campos do conhecimento, fazendo com que a 

sua conceituação seja substancialmente influenciada por seu caráter transdiciplinar. É 

muito comum, observar que inúmeros contratos de terceirização não possuem a 

qualidade e eficiência almejadas, prevalecendo o intuito de redução dos custos, 

precarização das condições de trabalho, insegurança para o trabalhador e 

descumprimento das responsabilidades perante a lei e a justiça. 

 A deturpação da prática de terceirização faz com que esta opção de gestão 

passasse a se configurar como mero mecanismo de intermediação de mão de obra, 

contribuindo para a exclusão social, fuga da legislação trabalhista e das 

responsabilidades empresariais. Como consequência, observa-se a formação de 

volumosos contenciosos trabalhistas para as empresas. 

 O SERPRO já vivenciou estes “dois lados” da moeda: na sua fase inicial se 

configurou como intermediador de mão de obra, gerando enormes questionamentos, e, 

na fase atual, se caracteriza, prioritariamente, por adoção de práticas mais coerentes e 

com maior amparo legal no que concerne a gestão de sua mão de obra e garantia dos 

direitos dos trabalhadores. 

 Este trabalho partiu da hipótese de que a operação de uma empresa pública 

prestadora de serviços terceirizados para outros entes do próprio setor público propicia 

uma melhor condição de trabalho para os seus funcionários ao garantir maior 

estabilidade, desenvolvimento profissional, maior representatividade sindical, 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e de segurança no trabalho, além de 

minimizar a necessidade de contratar empresas prestadoras de serviços criadas 

unicamente para intermediar mão de obra entre a iniciativa privada e o setor público.  

O estudo de caso evidenciou que, na longa trajetória do SERPRO, a hipótese é 

parcialmente comprovada, uma vez que os trabalhadores do SERPRO nem sempre 

vivenciaram as condições de trabalho mais propícias. Mesmo no contexto atual, alguns 

serviços executados pelo SERPRO são passíveis de questionamentos do TCU em 

relação a subcontratação de mão de obra, o que demonstra que ainda existe um caminho 

a ser percorrido para se alcançar um estágio de pleno respeito aos seus trabalhadores. 
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Nos anos 1980, por exemplo, o SERPRO demitiu alguns de seus funcionários e 

os recontratou através de cooperativas. Concomitante a dificuldade imposta pela 

conjuntura econômica adversa dos anos 1980, as inovações tecnológicas (transmissão 

on-line, código de barra, inserção de dados pelos usuários, difusão dos 

microcomputadores) também ajudaram a fechar inúmeros postos de trabalho em áreas 

de baixa qualificação, como digitação e operação nos Centros de Processamento de 

Dados, dentre outros.   

Apesar dos cursos de reciclagem, muitos destes “ex-digitadores” do SERPRO 

continuaram nas empresas em que prestavam os serviços sendo deslocados para 

atividades periféricas como suporte administrativo e atendimento ao público. Este 

período caracterizou um estágio em que o SERPRO foi utilizado como instrumento para 

fornecimento de mão de obra de forma rápida, com flexibilidade e critérios não 

equânimes.  

Atualmente, existem 3285 empregados que tem vínculos de trabalho com o 

SERPRO, não estão lotados nas instalações físicas e não são gerenciados pelo 

SERPRO. Este contingente é um resquício desta página da história do SERPRO. É 

natural que situações desta natureza ensejem discussões na esfera judiciária. 

 Ao longo de sua história, o SERPRO teve momentos em que se configurou 

nitidamente como um notório intermiador de mão de obra para outros entes da 

Administração Pública, sobretudo em serviços que exigiam baixa qualificação e 

capacitação profissional (serviço de digitação). Porém, este contexto observado dos 

anos 1960 aos anos 1980 é diferente da maioria das práticas observadas nos dias atuais. 

As mudanças na legislação trabalhista, a contínua fiscalização do TCU e a evolução da 

instituição contribuíram para moldar novas relações do SERPRO com os seus 

empregados e clientes. 

Convém registrar que nos primeiros anos do SERPRO o país se encontrava num 

regime de ditadura militar, o que naturalmente impactou nos direitos fundamentais dos 

trabalhadores, seja da esfera pública ou privada. A atuação sindical, por exemplo, foi 

bastante contida. Embora este ponto traga contribuições para o exame do estudo de 

caso, ele não invalida a constatação de que havia outros caminhos possíveis para a 

gestão do trabalho no SERPRO. Estes novos caminhos só começaram a ser traçados 

anos mais tarde, tanto em função da evolução institucional do SERPRO quanto em 
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função da adoção de novas tecnologias que facilitaram ou suprimiram as rotinas 

repetitivas inicialmente desenvolvidas pelos trabalhadores do SERPRO. 

Vale frisar que as empresas com maior longevidade, possuem especificidades de 

diversos estágios de sua trajetória, seja em virtude do contexto político, econômico, 

legal, regulatório e institucional. 

 Em relação à economia e a política, eventos como os grandes investimentos 

estruturantes do período de 1968/73, os efeitos do primeiro e segundo choques do 

petróleo, a concepção do II Plano Nacional de Desenvolvimento, a crise da dívida, a 

hiperinflação, a democratização, a Constituinte, a reforma do Estado, as privatizações e 

as mudanças do Governo Lula, interferiram no ambiente de atuação e nos 

direcionamentos estratégicos das empresas estatais ao longo do tempo. As empresas 

estatais são amplamente influenciadas pelas trocas de governos e alterações de natureza 

estrutural e programática e esta condição pode influenciar sua carteira de investimentos 

(expansão ou saneamento), sua política de recursos humanos (contratações ou 

demissões), suas receitas (aportes ou retiradas), suas orientações (fortalecimento ou 

sucateamento) e a lógica de atendimento das demandas (elaboração própria ou 

subcontratação de outras empresas). 

É digno de nota que o SERPRO passou por mudanças significativas ao longo 

dos seus 48 anos de existência. Embora sua gênese estivesse intimamente associada à 

prestação de serviços para o Ministério da Fazenda, atualmente, o SERPRO desenvolve 

atividades para diversos ministérios, secretarias e órgãos do Poder Executivo e 

Judiciário. 

 Esta diversidade de atuação profissional exigiu do seu corpo de funcionários um 

conjunto maior de habilidades do que a mera digitação de dados. O “salto de qualidade” 

do SERPRO deveu-se a sua capacidade de adaptar e se especializar na criação de 

sistemas e soluções relacionadas às atividades do governo, exigindo a contratação de 

programadores e profissionais de ponta. 

  Assim, cabe afirmar que a diversificação das atividades feitas pelo SERPRO 

influenciou positivamente na política de recursos humanos da empresa. De maneira 

análoga, a incorporação de novas funções, produtos e serviços ampliou o volume de 

serviços contratados junto ao SERPRO. Esta nova concepção da entidade fez com que o 

SERPRO passasse a se alinhar com o conceito de terceirização largamente empregado 
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nos manuais de Administração e Economia, uma vez que fornece serviços 

especializados para diversas áreas do governo, com alto conteúdo tecnológico e 

produzido por profissionais comprovadamente qualificados. 

 Para atender esta demanda, o SERPRO passou a contar com empregados 

próprios lotados nos seus escritórios e também nas instalações de seus clientes, o que 

constitui um fenômeno típico dos novos modelos de produção toyotista. O ingresso no 

SERPRO via concurso público contribuiu para fortalecer a qualidade, a solidariedade, 

os laços entre os novos empregados do órgão além de respeitar os preceitos 

constitucionais. 

 Recentemente, o TCU encontrou algumas evidências que o SERPRO contratou 

empresas terceirizadas para desenvolver atividades típicas de sua atividade-fim, o que é 

vedado por lei. Assim, o SERPRO segue com avanços e retrocessos em relação a gestão 

dos seus recursos humanos e atendimentos aos seus contratos comerciais. 

 O processo evolutivo do SERPRO também foi influenciado pelos ditames da 

reforma da Administração Púbica dos anos 1990. A reforma do Estado introduziu novas 

instituições moldadas pela nova realidade política e econômica que caracterizou o 

período. Os governos Tatcher e Reagan assumiram posições chaves neste processo. No 

Brasil, o governo FHC estruturou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(Pdrae).  

 O novo modelo gerencialista impôs modificações nas instituições de governo. 

No caso do SERPRO, constatou-se que, este novo ambiente, fez com que a instituição 

passasse a adotar novos métodos empresariais de gestão, ampliasse a interface com o 

cliente, priorizasse a gestão de custos e avaliação de resultados, dentre outros. As 

empresas estatais passaram a ser mais influenciadas pelos padrões observados no setor 

privado. 

 A trajetória do SERPRO é emblemática. Nas últimas décadas, o setor de 

informática teve um crescimento expressivo. A provisão de serviços e soluções para o 

setor privado, assim como as participações nas licitações realizadas pelos entes públicos 

expandiu o mercado de informática no Brasil. O SERPRO é diferente, na medida em 

que constitui uma empresa pública provendo soluções para outros entes pertencentes a 

União. Sua atuação não é meramente moldada por critérios de mercado, uma vez que o 
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seu desenvolvimento institucional se enquadra no bojo de uma política estratégica do 

Estado Brasileiro para a área de informática. 

 A descrição das ações, produtos, clientes do SERPRO para diversas áreas do 

governo e os depoimentos de muitos quadros do Governo sobre este tema comprovam a 

hipótese de que o órgão cumpre um importante papel no bojo da estratégia nacional para 

a área de informática e que sua atuação faz parte do dia a dia de todos os cidadãos 

brasileiros. 

 Dentre as atividades associadas ao SERPRO presentes na rotina dos brasileiros, 

podemos citar: Os sistemas relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, as 

estatísticas sobre o trabalho (sistema RAIS), tramitação de processos judiciais (banco de 

dados do Poder Judiciário), a importação de mercadorias (o Sistema de Comércio 

Exterior é gerido pelo SERPRO), segurança (banco de dados da Polícia Federal), 

informações sobre patentes (banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual), carteira de motorista (sistemas do DENATRAN), movimentações 

financeiras (SIAFI), atividades relacionadas ao mercado de capitais (projetos realizados 

junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM), fiscalizações dos órgãos públicos 

(TCU e CGU), compras do governo (Portal Comprasnet), etc. 

 Além do estudo das particularidades do SERPRO, a dissertação também traçou 

um breve panorama da terceirização no segmento de TI que ocorre no mercado 

brasileiro. Esta abordagem é válida para demonstrar que a adoção de uma política de 

governo para a área de Informática, no que concerne a relação entre entes públicos, não 

interfere no dinamismo e na atratividade do segmento de TI no mercado brasileiro A 

revolução tecnológica e os movimentos de convergência de tecnologias, consolidação 

de servidores, cloud computing (computação em nuvem) dentre outras inovações, 

demonstram a voracidade e atratividade do mercado de TI. 

 O exame do panorama do setor de TI também traz subsídios para a comprovação 

da hipótese de trabalho. As principais preocupações das empresas, quando optam pela 

terceirização em informática, consistem em manter o controle sob a qualidade e o nível 

do serviço fornecido, evitar vínculos de dependência em relação ao fornecedor, 

controlar os custos e prazos dos serviços contratados, reduzir riscos em relação ao sigilo 

e confidencialidade das informações em poder do fornecedor, realizar auditoria nos 
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procedimentos e instalações do fornecedor, minimizar os riscos de subcontratação do 

fornecedor e de contenciosos trabalhistas decorrentes dos contratos. 

Como visto no levantamento sobre Governança de TI realizado pelo Tribunal de 

Contas da União, todas essas preocupações também devem estar presentes nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, porém, conforme resultado do relatório, 

ainda existe uma grande deficiência em Governança de TI na Administração Pública 

Brasileira. 

 Neste contexto, uma empresa controlada pela União prestando serviços para 

outros entes públicos podem reduzir riscos relacionados à qualidade do serviço 

fornecido, riscos de vínculos de dependência (a longevidade do SERPRO minimiza o 

risco de descontinuidade dos trabalhos), possibilidades de auditoria (os contratos entre 

instituições públicas são auditados com frequência) e, sobretudo, reduz o risco de 

vazamento de dados e informações reservadas tanto da própria Administração Pública 

quanto dos cidadãos brasileiros. 

 A ampliação exponencial dos sistemas e da velocidade da informação exige, 

necessariamente, que os Estados Nacionais estejam preparados para enfrentar os 

desafios da modernidade. Neste contexto, empresas controladas pela União com amplo 

conhecimento e expertise em TI, ampliam as possibilidades de atendimento as 

necessidades dos governos das diversas esferas e das mais diversas instituições 

públicas. 

 Por fim, a pesquisa aponta que o SERPRO apresentou vícios e virtudes em 

relação a sua política de recursos humanos nos diversos momentos de sua história. 

Atualmente, os trabalhadores estão em uma situação de maior estabilidade e respeito 

aos seus direitos fundamentais, se comparados ao tratamento dispensado aos 

funcionários dos anos 1960 aos 1990. Porém, algumas fiscalizações recentes do TCU 

apontaram que o SERPRO se utilizou de empresas privadas para desenvolver produtos 

contratados por outros entes da Administração Pública, desrespeitando a lei. Estas 

questões precisam ser devidamente corrigidas, conforme orientações do próprio TCU, 

para que o SERPRO tenha condições de honrar seus contratos sem a necessidade de 

terceirizar as suas atividades ou recusar novos pedidos. 

  



109 

 

 

 

É válido afirmar que o tema é extremamente amplo e multifacetado exigindo, 

assim, novos estudos. Este trabalho pretendeu trazer contribuições efetivas ao debate da 

terceirização na área de tecnologia da informação e, especificamente, sobre a evolução 

de uma empresa que exerce um papel fundamental, estratégico e presente no dia a dia 

dos cidadãos brasileiros. 
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ANEXO  

Anexo I: Relatório de Contratos Firmados com o SERPRO – Por Cliente – Abril/2013 

RELATÓRIO DE CONTRATOS FIRMADOS COM O SERPRO – POR CLIENTE Atualizado em 16/04/2013 
CLIENTE FIM 

VIGÊNCIA 
CONTRATADO 

(Em R$) 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA-ABIN/GSI/PR 30/09/2013 544.800,00 
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - ATI 17/10/2013 108.356,41 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC 31/07/2013 5.626,50 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL 22/08/2013 30.592,00 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL 16/12/2013 367.092,50 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 28/05/2013 198.865,68 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 22/01/2014 240.472,59 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 02/11/2013 37.803,84 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 18/12/2013 363.006,72 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10/10/2013 461.280,00 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27/10/2013 168.000,00 
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 26/07/2013 21.600,00 
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 07/11/2013 58.762,80 
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO 05/05/2013 16.800,00 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 11/07/2013 35.510,04 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 01/10/2013 26.196,00 
ALAGOAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 30/08/2013 6.025,44 
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL- ANOREG 01/08/2013 250.643,20 
AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA - APO 14/01/2014 62.951,00 
BANCO ALVORADA SA 03/05/2013 1.604,78 
BANCO BOA VISTA INTERATLANTICO S.A 03/05/2013 802,39 
BANCO BRADESCO BBI S.A 03/05/2013 1.604,78 
BANCO BRADESCO BBI S.A 05/02/2014 802,39 
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 03/05/2013 802,39 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 03/05/2013 1.604,78 
BANCO BRADESCO S.A 03/05/2013 1.604,78 
BANCO BRASCAN S.A 23/10/2013 1.604,78 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 26/08/2013 250.939,02 
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 29/10/2017 60.000,00 
BANCO DO BRASIL S.A. 28/04/2013 698.742,50 
BANCO DO BRASIL S.A. - Serviços de logistica 31/08/2013 214.471,44 
BANCO DO BRASIL SA - Direção Geral 20/11/2014 149.400,00 
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BANERJ 03/05/2013 802,39 
BANCO IBI S.A. - BANCO MULTIPLO 03/05/2013 802,39 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 06/05/2013 57.600,00 
BELO HORIZONTE PREFEITURA 29/12/2013 6.000,00 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01/03/2014 287.443,74 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIMAT/BR 31/05/2013 6.419,12 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIMAT/BR 07/12/2013 695.294,38 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 25/09/2013 210.408,00 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S A - ELETRONORTE 01/10/2013 7.648,00 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S A - ELETRONORTE 01/10/2013 7.988,76 
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

01/06/2013 1.386.195,24 

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA 30/06/2013 117.600,00 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 20/07/2013 11.935.398,48 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 17/12/2013 1.157.207,62 
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 20/12/2013 15.588,48 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAIBA 

19/06/2013 155.400,00 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 01/09/2013 1.506,39 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22/10/2013 287.400,00 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA DO MJ 15/06/2013 136.080,00 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF 28/02/2014 4.153.230,02 
CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 01/07/2013 221.827,38 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 28/10/2013 6.025,44 
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 30/06/2013 3.012,72 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 23/10/2013 7.794,24 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - 18/09/2013 6.025,44 
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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - 
CNPQ 

05/01/2014 6.301,41 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - 
CNPQ 

05/03/2014 302.816,13 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 17/05/2013 71.106,72 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 16/09/2013 1.424.834,08 
COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 29/04/2013 2.274.458,18 
COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/12/2013 21.890.430,09 
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10/11/2013 154.200,00 
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09/12/2013 20.895.094,48 
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25/11/2013 22.094,00 
COORDENACAO-GERAL  DE RECURSOS LOGÍSTICOS – CGRL / M.TRABALHO E 
EMPREGO 

15/12/2013 1.731.462,00 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS-COGRL 30/06/2013 75.535.168,92 
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 12/10/2013 526.764,00 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 31/05/2014 3.527,35 
DEPARTAMENTO DAS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR 27/08/2015 18.455.106,56 
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 29/12/2013 160.800,00 
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 30/12/2013 296.700,00 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 03/08/2013 5.500,00 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 27/11/2013 195.250,00 
DEPTO DO FUNDO DE MARINHA MERCANTE DO MIN TRANS 23/11/2013 3.415.032,00 
DEPTO DO FUNDO DE MARINHA MERCANTE DO MIN TRANS 17/02/2014 19.196.147,70 
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 06/07/2013 64.407.151,38 
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A 30/03/2014 4.519,08 
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A 09/06/2014 7.339,58 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 02/10/2013 659.400,00 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 17/08/2013 34.326,24 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 19/09/2013 3.803.800,00 
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL 05/12/2013 171.000,00 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 19/07/2013 75.744,00 
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA (EGBA) 12/09/2013 190.740,72 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 20/09/2013 8.520.478,63 
ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 29/10/2013 409.402,28 
FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 
FENABRAVE 

30/10/2013 466.560,00 

FINEP- FINANC.ESTUDOS E PROJETOS 31/08/2013 4.923,84 
FUNDACAO CULTURAL PALMARES 29/06/2013 100.080,00 
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 15/07/2013 691.245,00 
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 16/08/2013 2.310.436,97 
FUNDACÃO NACIONAL DE SAUDE 24/04/2013 2.294,40 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 13/11/2013 55.819,00 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 03/05/2013 473.999,50 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10/03/2014 126.250,00 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 30/05/2013 906.446,76 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 02/10/2013 6.025,44 
INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA 

05/12/2013 6.025,44 

INST.DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA - IPEA 13/05/2013 47.700,00 
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM 29/09/2013 350.280,00 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVÁVEIS 07/11/2013 57.320,64 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 30/07/2013 1.712.488,00 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 09/01/2014 536.900,00 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 29/10/2013 353.700,00 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 03/12/2013 8.686.821,10 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 20/12/2013 269.448,00 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA 

27/08/2013 83.400,00 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 17/07/2013 318.297,88 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ITI 17/12/2013 39.000,00 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGLC 30/05/2013 201.477,84 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGLC 05/07/2013 3.432,14 
IPEM/MT -INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO 18/10/2013 6.025,44 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANÁ 29/09/2013 9.563,04 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 17/01/2014 359.357,13 
LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 23/11/2013 161.941,64 
MAXXDATA - SOLUTIONS AND TECHNOLOGY LTDA 14/12/2013 1.748.841,24 
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MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 06/05/2013 151.158.990,93 
MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 20/12/2013 132.862.619,11 
MIN.DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 29/06/2013 8.117.223,60 
MINISTEIO PUBLICO DA UNIÃO - MIN. PUB. DO DF E DOS TERRITORIOS 30/06/2013 14.278,88 
MINISTEIO PUBLICO DA UNIÃO - MIN. PUB. DO DF E DOS TERRITORIOS 27/07/2013 764,80 
MINISTERIO DA AERONAUTICA 02/12/2013 308.100,00 
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 29/06/2013 8.117.223,60 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 18/10/2013 179.588,80 
MINISTÉRIO DA CULTURA 20/02/2014 405.425,13 
MINISTÉRIO DA DEFESA 30/05/2013 6.025,44 
MINISTÉRIO DA DEFESA 10/08/2013 817.800,00 
MINISTÉRIO DA DEFESA 28/02/2014 140.400,00 
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - Diretoria de TI 27/12/2013 377.067,91 
MINISTERIO DA EDUCACO – DIRETORIA DE TI 19/05/2013 96.200,00 
MINISTERIO DA EDUCACO – DIRETORIA DE TI 30/06/2013 573.843,20 
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 06/07/2013 185.193,99 
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 25/08/2013 8.400,00 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 28/10/2013 747.600,00 
MINISTERIO DA JUSTICA - COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA 15/07/2013 103.402,80 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA 29/09/2013 302.100,00 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA 24/11/2013 1.115.800,00 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 27/08/2013 731.420,00 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 19/10/2013 266.577,07 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 23/01/2014 3.824,00 
MINISTÉRIO DAS CIDADES 25/11/2013 89.368.685,94 
MINISTERIO DAS CIDADES - COORD. DE RECURSOS LOGÍSTICOS 27/10/2013 548.640,00 
MINISTÉRIO DAS COMUNICACÕES 20/12/2013 276.264,00 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - COODR. SERVIÇOS GERAIS 18/12/2013 20.403,60 
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 01/08/2013 231.120,00 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 24/06/2013 349.500,00 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 18/08/2013 3.824,00 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO IND E COM EXTERIOR - COORDENACAO  
GERAL DE SERVIÇOS GERAIS 

25/05/2013 215.103,13 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IND E COM EXTERIOR - COORDENAÇÃO 
GERAL DE SERVIÇOS GERAIS 

05/10/2013 3.194.574,30 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IND E COM EXTERIOR - COORDENAÇÃO 
GERAL DE SERVIÇOS GERAIS 

20/12/2013 1.499.972,25 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IND E COM EXTERIOR - COORDENAÇÃO 
GERAL DE SERVIÇOS GERAIS 

22/12/2013 28.701.000,00 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IND E COM EXTERIOR - COORDENAÇÃO 
GERAL DE SERVIÇOS GERAIS 

23/01/2014 6.405,92 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB 10/10/2013 8.750,00 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DE PLANEJ., ORCAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

20/09/2013 396.441,00 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DE PLANEJ., ORCAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

27/12/2013 359.064,00 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE- AG NACIONAL DE AGUAS 10/07/2013 6.025,44 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP 30/11/2013 214.409.082,78 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP 12/09/2017 4.541.628,00 
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - COORDENACAO-GERAL DE 
RECURSOS LOGISTICOS - CGRL 

31/05/2013 13.295.195,54 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - COORDENACAO-GERAL DE 
RECURSOS LOGISTICOS - CGRL 

31/05/2016 24.488.006,40 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - COORDENACAO-GERAL DE 
RECURSOS LOGISTICOS - CGRL 

24/01/2014 216.163,92 

MINISTÉRIO DO TURISMO 26/11/2013 33.417,00 
MINISTÉRIO DO TURISMO 27/12/2013 509.400,00 
MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO - MINISTEIO PUBLICO MILITAR 12/06/2013 8.435,62 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF 22/09/2013 214.144,00 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF 13/12/2013 289.800,00 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF 18/12/2013 331.853,08 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF 30/12/2013 708.096,72 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 24/05/2013 12.851,72 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA 
GERAL DE JUSTIÇA 

31/12/2013 8.855,52 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 30/04/2014 8.033,92 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 14/06/2013 2.009,48 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 11/08/2013 5.861,22 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO 11/09/2013 5.546,08 
MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 14/07/2013 6.025,44 
MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 07/11/2013 6.025,44 
MUNICIPIO DE DOURADOS 29/08/2013 6.025,44 
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR 26/02/2014 37.166,67 
PERONDI E FERREIRA LTDA EPP 24/11/2013 286.808,14 
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS 31/05/2013 192.755,40 
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS 08/10/2013 99.600,00 
PIAUÍ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 31/05/2013 6.000,00 
PIAUÍ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 28/02/2014 6.045,44 
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 29/06/2013 56.269,20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 26/06/2013 1.506,36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 08/08/2013 1.506,36 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE CARAGUATATUBA 23/10/2013 1.004,24 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 30/10/2013 6.025,44 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP 22/05/2013 2.008,48 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA 08/08/2013 2.008,48 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS 30/12/2013 6.025,44 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO 08/08/2013 6.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DO SUL 13/06/2013 3.012,72 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 22/08/2013 6.025,44 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 19/04/2013 1.047.501,00 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 23/05/2013 3.127.042,22 
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 31/07/2013 10.917,20 
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 01/09/2013 6.025,44 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 28/07/2013 6.025,44 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 16/12/2013 9.916,80 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 12/08/2013 6.732,96 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 31/12/2013 20.280,00 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 30/06/2013 3.012,72 
PRODESP 30/06/2013 134.598,00 
RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST DE SEGURANÇA PÚBLICA 23/10/2013 16.284,48 
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 20/09/2013 9.563,04 
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 20/09/2013 2.815,78 
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 05/09/2013 478.800,00 
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 11/09/2013 6.025,44 
RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 27/09/2013 50.839,49 
RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 30/09/2013 6.000,00 
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS 21/05/2013 4.700,00 
SEC.DE ADM.DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 19/04/2013 1.047.501,00 
SEC.DE ADM.DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 23/05/2013 3.127.042,22 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 25/05/2013 1.054.814,58 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 12/12/2013 1.107.933,49 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07/01/2014 1.152.684.678,15 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 15/12/2013 493.354,24 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 22/12/2013 3.435.423,24 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - SDH/PR 30/10/2013 6.025,44 
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 25/04/2013 4.000,00 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA 31/12/2013 16.000,00 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ 29/10/2013 176.577,00 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 13/01/2014 1.418.023,12 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 28/05/2013 19.702,46 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 28/11/2013 6.000,00 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 30/11/2013 828.720,00 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO 06/11/2013 442.401,00 
SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SEPPIR 23/11/2013 358.688,52 
SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SEPPIR 28/01/2014 105.050,00 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 31/12/2014 5.280.000,00 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 08/02/2015 28.307.692,31 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 27/02/2014 20.000.000,00 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 02/05/2013 199.685.628,00 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 08/09/2013 3.355.398,48 
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 30/09/2013 361.684,56 
SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS 13/06/2013 140.729,64 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF 12/06/2013 295.312,50 
SENADO FEDERAL 18/06/2013 98.340,00 
SENADO FEDERAL 10/01/2014 96.840,00 
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SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 08/08/2013 1.741.594,50 
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 03/05/2015 47.549,56 
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 06/02/2015 1.345.321,97 
SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA MARINHA 16/06/2013 9.038,16 
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNÍCIPIO DE SAO PAULO 26/07/2013 6.025,44 
SUBS DE PLANEJ, ORÇ E ADM DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 28/02/2014 817.500,00 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGU 31/08/2013 154.200,00 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 30/09/2013 759.223,18 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 10/10/2013 193.038,72 
TOCANTINS PROCURADORIA - GERAL DA JUSTICA 20/12/2013 6.025,44 
TRIB DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 18/07/2013 5.670,72 
TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DO AMAPA 28/02/2014 5.021,20 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 01/07/2013 56.133,24 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 22/11/2013 71.588,29 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU 26/12/2013 83.400,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 13/09/2013 21.944,64 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 29/01/2014 6.000,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 04/10/2013 7.250,52 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 29/06/2013 6.025,44 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 09/11/2013 60.000,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 12/02/2014 12.008,92 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA 17/12/2013 14.869,44 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ 01/05/2013 6.025,44 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 27/01/2014 6.025,24 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 10/05/2013 125.000,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 19/11/2013 49.408,08 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 01/01/2014 6.025,44 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 31/08/2013 6.025,44 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA 29/10/2013 96.000,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 20/06/2013 5.523,32 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 11/07/2013 15.296,00 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA 08/12/2013 19.545,28 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 05/06/2013 75.600,00 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 26/07/2013 28.582,44 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 26/12/2013 179.378,72 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 18/01/2014 8.117,56 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO 30/11/2013 16.136,12 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 04/09/2013 19.468,32 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIÃO 07/12/2013 81.603,60 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO 15/09/2013 5.808,52 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIAO 01/05/2013 39.046,88 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 07/05/2013 28.320,10 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 27/11/2013 28.726,00 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO 25/12/2013 24.244,08 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 29/09/2013 216.163,92 
VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A 31/08/2013 155.400,00 
VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A 25/12/2013 492.660,00 
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E 
IDENTIFIÇACÃO S.A. 

28/06/2013 2.503.984,60 

WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 
ME 

22/11/2013 202.973,74 

TOTAL  2.420.624.889,10 
Fonte: Portal do SERPRO 
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Anexo II: Alguns Clientes e Serviços do SERPRO 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG 

Siape - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

Siasg - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

Siconv- Sistema de Convênios 

SCDP- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

SIEST - Sistema de Informação das Empresas Estatais 

PEG - Programa de Eficiência do Gastos 

Sigplan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento 

Sidor - Sistema Integrado de Dados Orçamentários 

 Secretária do Tesouro Nacional - STN 

Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

Sistema Siafi Gerencial 

Simem - Sistema de Monitoramento de Estados e Municípios 

SIF - Sistema de Informações Fiscais 

Projeto Novo Siafi 

Sicgov - Sistema de Informações de Custos do Governo Federal 

SOTN - Sistema de Operações do Tesouro Nacional 

Processo de Administração de Haveres e Obrigações da União 

 Tribunal de Contas da União - TCU 

Sintese - Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo 

 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

SFIT - Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 

SFIT - Web - Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 

RAIS - Sistema Relação Anual de Informações Sociais 

DW- Fiscal - Data Warehouse da Fiscalização do Trabalho 

 Departamento Nacional de Trânsito - Denatran 

Renavan - Sistema Registro Nacional de Veículos Automotores 

Renajud - Sistema de Restrições Judiciais On-line 

Simrav - Sistema de Monitoramento e Registro Automático de Veículos  

Siscsv - Sistema de Certificado de Segurança Veicular 

Sisecv - Sistema de Vistoria de Veículos 
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Renach  - Sistema Registro Nacional de Carteiras de Habilitação 

Renainf - Sistema Registro Nacional de Infrações de Trânsito 

Infraest - Sistema Registro Nacional de Infrações Estaduais de Trânsito 

 Instituto Brasileiro de Museus - Ibram 

Portal Ibermuseus 

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra 

SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural 

 Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI 

Sistema e-Marcas 

Portal INPI 

 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

Sida - Sistema Integrado da Dívida Ativa da União 

Siaj - Sistema Integrado de Acompanhamento judicial 

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte 

Sicar - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Requerimentos 

 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do MF - 

Spoa/MF 

Comprot - Sistema de Comunicação e Protocolo 

Comprot Doc Web - Módulo Documento do Sistema Comprot (Versão web) 

Siads - Sistema Integrado de Administração de Serviços 

SigabWeb - Sistema Integrado de Gabinete 

 Controladoria Geral da União - CGU 

Páginas e Portal da Transparência Pública 

 Escola de Administração Fazendária - Esaf/MF 

Educação a distância - Escola Virtual Esaf 

Siscon - Sistema de Gestão de Concursos da Esaf 

Sigep - Sistema de Gestão de Processos 

 Superintendência de Seguros Privados - Susep/MF 

Serviços em Tecnologia da Informação 

 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf 

Sincon – Sistema de Informações Processuais dos Conselhos de Contribuintes e 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais 
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 Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf 

Siscoaf – Sistema de Controle de Atividades Financeiras 

 Comissão de Valores Mobiliários – CVM/MF 

Siarc – Sistema de Arrecadação e Cobrança 

 Ministério das Relações Exteriores – MRE 

SCI – Sistema Consular Integrado 

SAI – Sistema de Acordos Internacionais 

 Departamento de Polícia Federal – Ministério da Justiça 

STI – Sistema de Tráfego Internacional 

Sinpa – Sistema Nacional de Passaportes 

Gesp – Gestão Eletrônica de Empresas Privadas 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – Ministério 

doTransporte 

Siac – Sistema de Acompanhamento de Contratos 

Novo Portal DNIT 

Sindec – Sistema de Inteligência e Apoio à Tomada de Decisão 

SGF – Sistema de Gestão Financeira 

 Presidência da República – PR 

 Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 

Sief – Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais 

CadSinc – Cadastro Sincronizado Nacional 

MEI – Micro Empreendedor Individual 

Simples Nacional 

IRPF – Sistema Imposto de Renda Pessoa Física 

Siscomex – Sistema Integrado de Comércio Exterior 

Sped – Sistema Público de Escrituração Digital 

Arrecadação Federal 

DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais 

Projeto Porto Sem Papel 

Receitanet 

Sucop – Sistema Único de Controle de Postagem 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – DIC –SCS 
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SiscoServ – Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e 

Outras Operações – Módulo Venda 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – DIC – 

Secex 

Alice – Informações Estatísticas de Comércio Exterior 

Vitrine Exportador 

DrawBack – Sistema de Controle do Regime de DrawBack 

DrawBack Integrado – Sistema de Controle do Regime Especial 

Novoex – Sistema Siscomex Exportação Web – Módulo Comercial 

Portal do Exportador 

Mercante – Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante 

 Soluções Integradoras 

MPCT – Projeto Macroprocesso do Crédito Tributário 

e-Processo 

PAEX – Parcelamento da Lei n° 11.941 

SCC – Sistema de Controle de Créditos e Compensações 

DOI – Declaração de Operações Imobiliárias 

ITR – Imposto Territorial Rural 

 Órgãos diversos da Administração Federal e Entidades Bancárias 

Suíte de Comunicação Expresso 

Certificação Digital 
Infoconv 

Consulta às Bases de Dados 

Apurações Especiais 

Serviços de rede e VPN 

Infovia Brasília 

 

 

 

 



127 

 

 

 

Anexo III: Remuneração e Benefícios divulgados no edital do concurso de 2013. 

 

 


