
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/09/2020 – RDO-38/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 23 de setembro de 2020, utilizando recursos

de  videoconferência,  realizou-se  a  38ª  Reunião  Ordinária  da  Diretoria

Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano,

sob a presidência do Senhor GILENO GURJAO BARRETO, Diretor-Presidente

interino, com a participação dos Senhores, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA

NETO, ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, RICARDO

CEZAR  DE  MOURA  JUCA,  e  WILSON  BIANCARDI  COURY,  Diretores,  e

ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do

Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  –  Serpro,  aprovado  na

Assembleia Geral Extraordinária de 23 de abril de 2020, o Diretor-Presidente

colocou  em  apreciação  os  assuntos  constantes  da  pauta,  que  foram

discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE DIRECTORS E SWITCHES – O Diretor de Operações, Senhor

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superinten-

dente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Ges-

tão dos Recursos  de Tecnologia  da Informação,  Senhor  Elvis  Zamith Vilar

Evangelista e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Se-

nhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, submeteu à apreciação da Diretoria

Executiva a Proposição de Despesa nº 248/2020, referente à aquisição de Di-

rectors Fibre Channel Brocade X6-8,  Directors Fibre Channel Brocade X6-4,

Switches Fiber  Connection (FICON)  Brocade 7840,  Switches Fibre Channel

Brocade G630,  Cartões  de  Expansão  Fibre  Channel,  Cartões  de  Extensão

SX6, Kits SFP-Longwave e Cabos de Fibra Óptica, mediante criação de Ata de

Registro de Preços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 248/2020,
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de  22/09/2020.  O  valor  total  estimado  para  a  aquisição  inicial  é  de

R$11.281.709,96 (onze milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e

nove reais  e noventa e seis  centavos),  sendo R$11.183.784,84 (onze mi-

lhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta

e quatro centavos) de investimento e R$97.925,12 (noventa e sete mil, no-

vecentos e vinte e cinco reais e doze centavos) de custeio. A Diretoria apro-

vou  a  proposição  condicionada  ao  atendimento  das  recomendações  das

áreas pareceristas.

2 – CONTINUIDADE OPERACIONAL DO SERPRO – O Diretor-Presidente interino,

Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação dos membros do Co-

mitê de Auditoria do Serpro, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, Senhor Adilson

Herrero, Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, e da Diretora-Presidente

do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, e de seu Diretor Administra-

tivo e de Seguridade, Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 264/2020, relativo à reunião

trimestral do Comitê de Auditoria com a Diretoria Executiva, em cumprimen-

to ao artigo 16, inciso III, de seu Regimento Interno, com o objetivo de deba-

ter sobre a estimativa do benefício médio de grupos de participantes do Pla-

no de Benefícios – PS-II e possíveis consequências. O Presidente do Comitê

de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, iniciou o debate apresentando

a previsão dos benefícios que serão auferidos por parte dos empregados,

considerando o percentual de contribuição definido. A projeção apresentada

indica que cerca de 2.239 (dois mil e duzentos e trinta e nove) empregados,

considerando a manutenção do atual percentual de contribuição, receberão

benefício do Serpros, a partir do ano de 2038, abaixo de 2.000,00 (dois mil

reais), e que somado à projeção do benefício concedido pelo INSS, receberão

aposentadoria de cerca de 6.000,00 (seis mil reais), representando uma taxa

de reposição, de seus salários na ativa, menor que 50% (cinquenta por cen-
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to). Esse cenário poderia levar os empregados a não optarem pela aposenta-

doria, ou seja, decidirem pela permanência nos quadros da empresa, poden-

do afetar o processo de rotatividade de pessoal e a manutenção dos gastos

com a folha de pagamentos. Por fim, informou que já existe um quantitativo

de empregados, com 60 (sessenta) anos ou mais, que não tem perspectiva

de aposentadoria, devido à baixa taxa de reposição de seus salários. O Dire-

tor-Presidente, Senhor Gileno Gurjão Barreto, informou que os empregados

do Serpro, tradicionalmente, demoram muito para pedir sua aposentadoria,

independente do percentual de sua contribuição para o Fundo, e que o his-

tórico aponta para a necessidade de estabelecimento de algum tipo de in-

centivo, como por exemplo, o Programa de Desligamento Voluntário e que, a

recente reforma da previdência pode impactar a decisão dos participantes. O

Diretor-Presidente complementou informando que a intensificação do Progra-

ma de Educação Previdenciária seria uma alternativa a ser considerada, e

avalia como baixo o risco de descontinuidade da Empresa, pois os emprega-

dos ativos vem demonstrando capacidade e desempenho suficientes à ma-

nutenção das atividades produtivas. A Presidente do Serpros, Senhora Ana

Maria Mallmann Costi, acrescentou que foi previsto, no Planejamento Estra-

tégico do Fundo, a intensificação do Programa de Educação Previdenciária,

que prevê aconselhamento aos participantes quanto à necessidade de avali-

ar seu percentual de contribuição, com vistas à obtenção de uma renda de

aposentadoria mais próxima de seus rendimentos na ativa. O Diretor Admi-

nistrativo e de Seguridade, Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, destacou

que a possibilidade de saque de 25% (vinte e cinco por cento) do montante

da reserva de poupança, também pode ser um fator motivador para a opção

do participante pela aposentadoria. O Senhor Adilson Herrero, informou que

a questão é complexa e que não existe uma solução padrão que resolva

completamente o problema colocado, e que, além do Programa de Demissão

Voluntária, a recolocação de mão de obra especializada no segmento de su-
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porte e operação de equipamento de grande porte, para suprir as necessida-

des dos grandes bancos privados, poderia ser uma alternativa. O Senhor An-

tônio Edson Maciel dos Santos aproveitou para informar que o Comitê de Au-

ditoria não realizou um estudo aprofundado de riscos, mas sim, uma análise

de cenário para ciência da Diretoria Executiva e para subsidiar o debate. Por

fim, o Diretor-Presidente sugeriu a realização de “benchmark” com o merca-

do para prospectar alternativas capazes de mitigar a questão em tela. Maio-

res  detalhes  estão  contidos  no  Resumo Executivo  –  RE  nº  264/2020,  de

18/09/2020. A Diretoria tomou ciência.

3 – MIGRAÇÃO  DATACENTER DA REGIONAL RIO DE JANEIRO –  O Diretor de

Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participa-

ção do Gerente do Projeto Consolidação dos Centros de Dados em Brasília,

Senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, e do Gerente do Departamento de

Estratégia de Implementação e Sustentação de Nível de Serviço de Soluções

Digitais, Senhor Fábio Calaça da Fonseca, submeteu à apreciação da Direto-

ria Executiva o Informe nº 191/2020, referente ao acompanhamento do cro-

nograma da migração do Datacenter do Rio de Janeiro, conforme detalhado

no Resumo Executivo – RE nº 191/2020, de 22/09/2020. A Diretoria tomou

ciência.

4 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AGOSTO DE 2020 –  O Diretor de

Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a partici-

pação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani

e do Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Ge-

renciais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da

Diretoria Executiva o Informe nº 263/2020, referente ao desempenho econô-

mico-financeiro da Empresa, acumulado até agosto de 2020, baseado nas

Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado
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no Resumo Executivo – RE nº 263/2020, de 20/09/2020. A Diretoria tomou

ciência.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a pre-

sente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.

GILENO GURJAO BARRETO ANTONINO DOS SANTOS GUERRA
NETO

ANDRE DE CESERO ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA WILSON BIANCARDI COURY
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