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Evoluir de uma empresa de processamento de dados para uma empresa de inteligência 
aplicada em plataformas e soluções digitais

PROPÓSITO DE TRANSFORMAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ser líder em soluções biométricas 
e de identificação digital no Brasil

•  Ampliar a implantação da identidade 
digital do brasileiro

•  Prover soluções biométricas de 
excelência (larga escala, qualidade, 
segurança e privacidade)

•  Ampliar o portfólio de soluções 
relacionadas à identidade digital

•  Proporcionar a melhor experiência de 
uso universalizando o acesso à 
identidade digital
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Inovar o Portfólio de Negócios
•  Investir em parcerias para 

criar novas soluções
•  Criar e disponibilizar soluções 

digitais inovadoras
•  Incorporar estratégias de 

evolução e performance às 
soluções digitais (growth)
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Aprimorar a
eficiência empresarial

•  Aprimorar a produção de 
serviços de TI

•  Viabilizar plataformas e 
arquiteturas ágeis

•  Intensificar a horizontalização e 
integração entre os processos e 
estrutura com foco no negócio

•  Modernizar a gestão com foco no 
negócio e aprimoramento das 
relações de trabalho

•  Ampliar as competências e 
capacidades (Skills sets) a partir 
de plataformas colaborativas

•  Aprimorar a gestão por 
desempenho com foco em 
meritocracia
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Potencializar a carteira 
de clientes
•  Ampliar o mercado 

não-OGU (Orçamento Geral 
da União)

•  Alcançar novos clientes no 
mercado OGU (Orçamento 
Geral da União)

•  Ampliar a carteira de 
clientes internacionais

•  Fidelizar clientes (Churn)
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 Fortalecer a marca Serpro

•  Fortalecer a percepção de entrega de 
valor das soluções

•  Oferecer soluções com qualidade, 
integridade e conformidade, 
adequadas aos clientes e cidadãos

•  Ser líder em Transformação Digital e 
Privacidade e Proteção de Dados

•  Fortalecer as práticas ambientais, 
sociais e de governança
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Garantir a sustentabilidade 
econômico-financeira
•  Aumentar a receita
•  Otimizar recursos
•  Assegurar a 

lucratividade
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METAS ESTRATÉGICAS

1.1 - Alcançar R$ 200 mi em notícias 
positivas na Imprensa

1.2 - Alcançar 70% do índice ESG

1.3 - Alcançar 50% de clientes promotores

1.4 - Alcançar 80% dos 10 aplicativos 
priorizados com usuários satisfeitos (nota 
média ≥ 4) 
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2.1 - Gerar lucro econômico de 3,1%

2.2 - Atingir a receita operacional líquida de
R$ 2,916 bi 

2.3 - Reduzir os gastos em R$ 19,8 mi com ações 
do POG
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3.1 - Alcançar 15.000 clientes na carteira 
não OGU

3.2 - Firmar 4 novos contratos de 
serviços estratégicos com clientes OGU

3.3 - Atingir a receita operacional líquida 
não OGU de R$ 664 mi 

3.4 - Alcançar 40 clientes internacionais

3.5 - Limitar a 5% a taxa de evasão de 
clientes (Churn rate)                      
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4.1 - Aplicar R$ 35 milhões em inovação

4.2 - Entregar 60% das iniciativas de inovação da 
plataforma Serpro Ventures

4.3 - Faturar R$ 65 milhões com iniciativas do 
Serpro Ventures
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5.1 - Reduzir para 25% o indicador de 
obsolescência dos ativos de TI

5.2 - Executar 100% do planejado no 
Programa de Migração para o Serpro Cloud 

5.3 - Construir 4 soluções de gestão e 
desenvolvimento de pessoas para apoiar a 
realização de negócios

5.4 - Concentrar 100% das atividades não 
finalísticas mapeadas no Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)

5.5 - Reduzir em 30% o lead time de entregas 
das soluções digitais, integrando os 
processos das áreas finalísticas
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6.1 - Alcançar 90 milhões de brasileiros com 
dados biométricos no Serpro pela oferta de 
serviços ao Estado

6.2 - Atingir R$ 135 milhões de receita operacional 
líquida em biometria e identificação digital

6.3 - Atingir 40 milhões de identidades digitais

6.4 - Lançar 3 ofertas de negócio baseadas em 
biometria e identificação digital
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