
Valor Público



Nossa missão é
conectar Estado e sociedade com soluções digitais 
inovadoras que facilitam a vida do cidadão e geram 
economia para a administração pública
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Nossos valores
—
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Segurança, que se traduz em soluções 
tecnológicas íntegras e confiáveis

Excelência na entrega de soluções digitais

Responsividade na agilidade dessas entregas 

Proatividade na antecipação de soluções para 
os problemas do país

Responsabilidade com os dados pessoais
dos cidadãos 

Orgulho de primar pela ética e integridade
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Nosso Valor Público
—
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Nesse momento, o Serpro  apresenta,  objetivamente, seu 
Valor Público, para fins de atendimento ao que dispõe o 
Decreto 9.203/2017 e a IN 84/2020 do TCU considerando  a 
Demonstração de Valor Adicionado* do encerramento do 
exercício de 2020. Trata-se um documento elaborado com  o 
objetivo de apresentar de forma detalhada como a riqueza 
obtida pela entidade foi distribuída.

Decreto 9.203/2017
II - valor público - produtos e resultados gerados, 
preservados ou entregues pelas atividades de uma 
organização que representem respostas efetivas e 
úteis às necessidades ou às demandas de interesse 
público e modifiquem aspectos do conjunto da 
sociedade ou de alguns grupos específicos 
reconhecidos como destinatários legítimos de bens 
e serviços públicos;
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*A Demonstração do Valor Adicionado é parte integrante das Demonstrações Financeiras 
publicadas no sítio eletrônico da empresa, no Portal da Transparência. 
https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/contas-anuais/2020

https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/contas-anuais/2020/1_2020v20210326_publicacao_demonstracoesfinanceiras_e_notaexplicativa_encerramentoexercicio.pdf
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Valor Gerado com impacto positivo à sociedade (DVA 2020)
—

-67,81

Distribuição do valor  
adicionado a distribuir 2020 – DVA 
(em milhões R$)

Valor Adicionado a DistribuirNegativosPositivos

Insumos  
Adquiridos  
e Terceiros

3.278,313.000,00

2.000,00

1.000,00

Receita Bruta    Deduções de  
Operacional    Receita*

** Retenções

4.000,00

-142,42 97,15

2.798,95

-366,28

* PECLD, descontos concedidos, vendas canceladas.
** Depreciação e amortização e resultado com ações judiciais.

Formação de Valor  
Adicionado a Distribuir - DVA

Pessoal 
R$ 1.736,1

Governo 
R$ 595,1

Capital Próprio
R$ 464,1

Capital Terceiros
R$ 3,6

Salários honorários + Participação de 
empregados no lucro + Benefícios e 
treinamentos + FGTS + Outros encargos

Impostos (Federais, Estaduais e 
Municipais).

Juros sobre capital próprio e de outros + 
Lucro Retido + Participação dos não 
controladores no lucro retido

Aluguéis

R$ 2.798,9

Recebido de 
Terceiros

Valor 
Adcionado a 

Distribuir - DVA



Informações adicionais
—
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Para saber um pouco mais sobre como o Serpro alcança 
seus resultados em benefícios da sociedade, como a 
estratégia empresarial se relaciona com a capacidade de 
gerar valor público no curto, médio e longo prazos, bem 
como os produtos, os resultados e os impactos 
produzidos, além de outras informações sobre a 
empresa, acesse a Carta Anual de Políticas Públicas e 
Governança Corporativa do Serpro e o Relatório da 
Administração em: 
https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-inform
acao/contas-anuais
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https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/contas-anuais
https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/contas-anuais

