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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Esta comemoração marca a consolidação de um processo de avanço, de 
mudanças, e de entendimento da relevância desta empresa para o nosso país.

Um dos ensinamentos que recebi desta empresa foi entender que o início de um 
processo de mudança resulta, muitas vezes, em conquistas menores que o 
inicialmente planejado – ainda que a energia necessária para essa virada seja 
gigantesca. Acredito também que a Dataprev não estaria onde está, sem o trabalho 
das gestões imediatamente anteriores.

Neste contexto, foi realizado o IX Fórum de TIC Dataprev 35 anos de Tecnologia, 
cuja transcrição poderá ser lida nas páginas seguintes deste Caderno de Debates.

Neste caderno são reproduzidos os painéis “Sociedade e Serviços Públicos”, 
“Inovação Tecnológica” e “Perspectivas para a Dataprev”, além da saudação do 
Exmo. Sr. Ministro da Previdência Social, José Pimentel, à época.

Com este debate, esperamos contribuir cada vez mais para o fortalecimento desta 
empresa para que possa prosseguir desempenhando a sua importante função na 
construção de um país mais justo socialmente para todos os brasileiros.

Boa leitura!
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Previdência Social – um novo tempo

A retomada do investimento em tecnologia na Previdência Social
José Barroso Pimentel 

1
Ministro da Previdência Social, a época – 11/06/2008 a 31/03/2010  
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Em setembro de 2008, fazíamos o planejamento estratégico para o INSS, a Dataprev 
e o Ministério da Previdência Social com foco em uma política de Estado até 2050. E 
nos chamou a atenção a alta rotatividade dos novos servidores – pessoas vinham 
para a Dataprev e com pouco tempo migravam para outras funções do próprio Estado 
nacional, muitas vezes com melhores salários. 

Foi feito, então, um estudo sobre o novo plano de cargos e salários e, sob a orientação 
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, chegamos a um modelo capaz 
de proporcionar ganhos significativos. Como resultado prático, tivemos concurso 
público para a empresa.

Existia também um problema gravíssimo com a Prevdata, pois havia uma série de 
necessidades a serem regularizadas. Então, foi feito um aporte significativo, por 
parte da patrocinadora, que resolveria o problema.

Neste escopo de mudanças e melhorias no âmbito da Previdência Social, cabe 
destacar o surgimento de uma nova autarquia vinculada à nossa estrutura, a Previc 
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar). A ideia é dar mais 
segurança ao setor dos fundos de pensão, que detêm cerca de 20% do patrimônio 
bruto brasileiro. A Previc será mais uma parceira e cliente da Dataprev.

Também em 2008, buscávamos aprovar uma suplementação de recursos para a 
Dataprev, e ouvíamos lideranças no Congresso Nacional dizer que não valeria a pena 
investir na empresa. Rebatíamos, afirmando que muito já havia sido feito para que 
ela pudesse chegar à qualidade desejada, e que o período de baixo desempenho e 
dúvidas fazia parte do passado. A nova fase da empresa previa o desenvolvimento de 
um parque tecnológico que pudesse atender os desafios do controle, qualidade e 
segurança da informação para 66% da população brasileira vinculada ao sistema 
previdenciário.

Naquele mesmo ano, aprovávamos a criação do Empreendedor Individual, com o 
objetivo de trazer para a formalidade 11 milhões de empreendedores, sendo a 
Dataprev a grande controladora desse sistema. Contudo, para isso se tornar realida-

1 É advogado, sindicalista e bancário do Banco do Brasil. Foi eleito quatro vezes para o mandato de deputado federal. É especialista 
em matérias Previdenciária e Tributária. Foi Ministro da Previdência Social de 11/06/2008 a 31/03/2010.

Foi relator da Reforma da Previdência – Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Também relatou o Orçamento 
Geral da União para o exercício 2008. 

Em 1995, foi vice-presidente da Comissão Especial de Reforma do Sistema de Previdência Social, que resultou na Emenda 
Constitucional nº 20, de 1999, tendo apresentado uma Proposta Substitutiva Global ao texto aprovado. 

Em 1999, foi vice-presidente da Comissão Especial destinada a regulamentar as regras do Sistema de Previdência Complementar, 
para as Entidades Públicas e Entidades Fechadas de Previdência Complementar que resultou na Lei Complementar nº 108, de 
2001.

Integrou a Comissão de Finanças e Tributação de 1995 a 2008, tendo exercido o cargo de vice-presidente. Foi membro da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desde 1996.

Foi presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional em, 2007 e 2008.
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Previdência Social – um novo tempo

José Pimentel

de era preciso aportar recursos, quitando todas as dívidas. Houve também a aprova-
ção de suplementações orçamentárias que permitiram liquidar o que havia sido 
acordado entre as duas partes, INSS e Dataprev.

No orçamento de 2009, que seria votado, havia uma previsão de recursos para a 
Dataprev. Surpreendentemente, o relator geral retirou algo em torno de R$ 60 
milhões. A Previdência assumiu, então, o compromisso de repor integralmente os 
recursos da Dataprev.

Queremos planejar a empresa para mais 35 anos, e lá na frente concluir que a 
Dataprev está muito melhor do que agora, porque homens e mulheres se dedicaram 
a construí-la como parte do patrimônio nacional.

0735 anos de tecnologia



TIC, Sociedade e serviços públicos

Rogério Santanna
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Telebrás
Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

1
à época do Fórum  
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A invenção do computador pessoal trouxe a microinformática, e esta por sua vez 
democratizou a autoria, ou seja, qualquer um pode ser um autor tendo em mãos um 
microcomputador.

Em seguida, veio a democratização da internet. Esta, apesar de ter se iniciado em 
1957, só se tornou acessível a partir do Mosaic – o primeiro browser desenvolvido no 
NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Assim, tanto browser 
quanto web tiveram um imenso impacto sobre a distribuição do conhecimento, 
controlado até então por detentores de conteúdos como editoras e gravadoras. É a 
democratização da distribuição do conhecimento.

A terceira inovação foi o telefone celular, que democratiza a mobilidade. Com o 
Twitter, por exemplo, a todo momento e em qualquer lugar produz-se conteúdo a ser 
compartilhado. E a convergência começa a ter impactos sociais, econômicos, e na 
administração pública de uma maneira geral. Porque faz com que todos tenham que 
repensar trabalhos, e sistemas, é claro, em função de pontos como a mobilidade.

Da mesma maneira que a fotografia digital acabou com a indústria da fotografia 
tradicional, as inovações estão provocando a desconstrução criativa da indústria. O 
negócio em si está sendo revisto – o que tem sido uma característica da área de 
tecnologia da informação.
 
Já a penetração da internet no Brasil está ligada a quatro variáveis fundamentais. As 
três primeiras se relacionam e são: renda, educação e idade. Quanto mais renda e 
educação, e menos idade, uma pessoa tenha, maior é a sua possibilidade de acesso 
à internet. O quarto ponto diz respeito ao lugar em que se mora. Viver, por exemplo, 
em uma favela traz oito vezes menos chances de acesso à internet.

No Brasil, ascenderam à classe C cerca de 32 milhões de pessoas nos últimos anos. 
Com os centros públicos de acesso e a diminuição do número de pessoas em situa-
ção de pobreza e miséria, logo levaremos as classes D e E para a C e a C para a B.

Ainda que os chamados conteudistas sejam contrários a mudanças, a indústria está 
sendo reinventada, a Wikipedia melhora a cada dia, a indústria fonográfica chega aos 
talentos olhando para o MySpace e para o Facebook.

0835 anos de tecnologia

1 É Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Telebrás. Foi Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1984. Em 1987, concluiu a 
Especialização em Gerência e Engenharia de Software e, em 1996, a Especialização em Gestão Empresarial, ambas pela UFRGS. 
Em 1998, finalizou a especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas de Porto Alegre.

Foi durante dez anos Diretor-Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa), 
dos 14 anos em que atuou na instituição, entre 1989 e 2003. Durante esse período, também foi presidente do Conselho de Ciência e 
Tecnologia da Cidade de Porto Alegre.

No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Rogério Santanna exerceu a função de Secretário Executivo do Comitê 
Executivo do Governo Eletrônico no Governo Federal Brasileiro.
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Rogério Santanna

 Com a crescente complexidade da sociedade moderna, é muito comum que o que 
esteja acontecendo em um estado não seja do conhecimento da mesma empresa no 
outro estado. Portanto, os governos precisam também ser reinventados. E o primeiro 
efeito que a tecnologia da informação pode ter nos governos é o de aproximar as 
pessoas que trabalham com o mesmo negócio.

Como a grande maioria já não sai de casa sem celular e não vive sem e-mail, essas 
inovações, por exemplo, com muita rapidez cobram transparência do governo. Assim, 
há uma pressão grande sobre os funcionários públicos, que agora respondem sobre 
seus atos. 

Uma vez que a burocracia criou normas como um acordo de convivência, as normas 
internas acabam sendo um contrato social a respeito de como os diferentes silos de 
conhecimento compartilham o poder entre si. Com isso, passa a existir a possibilida-
de de resolver o problema da inércia do estado.

A estrutura é lenta porque os processos são em papel e vivem, muitas vezes, andan-
do de uma sala a outra. Porém, se ocorrer a desmaterialização do processo, o uso 
intensivo dos processos eletrônicos, teremos 50% mais agilidade.

No governo, a introdução desses sistemas permite, além de mais agilidade, qualida-
de da gestão pública, porque é possível que se faça análise a posteriori, como, por 
exemplo, quando compramos algo e queremos saber quanto tempo vai demorar, qual 
é o prazo médio, se existe alguma regra para o processo atrasar ou andar rápido – 
algo impossível em papel. Aliás, o atendimento on-line em Agências da Previdência 
Social, sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia, introduz um debate 
mundial novo sobre o tema das regras de governança na internet, uma vez que não 
há um acordo internacional sobre essas regras.
 
Uma pesquisa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e gestão (MPOG), mostrou que a principal 
demanda sobre os problemas previdenciários no Brasil era o tempo – considerando-
se que as variáveis que usamos são qualidade, acesso, custo e tempo –, responsável 
por 75% da avaliação negativa sobre o serviço. 

Atacar, como já está sendo feito, a questão do tempo, da redução do tempo de acesso 
ao benefício, é realmente mexer na variável mais importante para a melhoria da 
percepção de qualidade, do ponto de vista dos clientes. E o método é desmaterializar 
o processo e aumentar a qualidade e a transparência dele para aumentar a vigilân-
cia, que é, em outras palavras, o controle de qualidade gratuito da população sobre o 
sistema, já que a previdência é o mais importante serviço público prestado direta-
mente pelo governo federal brasileiro.

Hoje, para ter acesso a uma Agência da Previdência Social, os mais pobres se 
deslocam para fora de seus municípios. E o vilão nessa situação é a ausência do 
serviço de banda larga, porque as empresas de telecomunicações que controlam a 
distribuição desses serviços não permitem que os mais de 1,5 mil pequenos provedo-
res detentores de licenças SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) prestem o 
serviço. Portanto, não há como melhorar o governo eletrônico, desmaterializar a 
sociedade brasileira e redesenhar esses processos de trabalho de forma mais 
eficiente, sem banda larga. 

0935 anos de tecnologia
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A missão dos administradores públicos é estar preparado para ser flexível, ter 
capacidade de se moldar rapidamente às mudanças e reorganizar o negócio de 
forma a ter enorme flexibilidade para, uma vez consolidada a mudança, poder 
adaptar a organização. Assim, é preciso baratear os custos do acesso à banda larga 
para permitir que processos administrativos das empresas e do governo possam 
prescindir do uso do papel. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 
quando há 10% de crescimento do acesso à banda larga, há também um aumento de 
1,4% no PIB.
 
Assim, para levar os direitos sobretudo àquelas classes sociais mais pobres é preciso 
repensar os processos, baixar o custo. Levar o mundo dos direitos aos cidadãos é 
muito mais difícil, em termos de governo eletrônico, que o das obrigações, porque 
estas se pagam. 

O estado brasileiro arrecada 37% da renda do país, porém somente 12% são usados 
na gestão do estado, o que em termos mundiais é um percentual bastante pequeno.

De fato, o que nos cabe, neste momento, é interferir para a redução de custos através 
de processos mais ágeis, mais baratos, mais calcados na web e mais democráticos, 
para um conjunto muito maior de pessoas. Impérios vão desaparecer, como aliás 
sumiram e somem, nos próximos dez anos. 

TIC, Sociedade e serviços públicos

Rogério Santanna

1035 anos de tecnologia



TIC, Sociedade e serviços públicos

Valdir Moysés Simão
1Presidente do INSS

Fórum de TIC Dataprev

Já vivemos uma época em que o segurado, se quisesse ser atendido, tinha sempre 
que voltar mais cedo no dia seguinte para conseguir uma senha e, quando a conse-
guia, tinha o atendimento agendado para outro momento. As perícias eram realiza-
das nos consultórios dos médicos, sem que houvesse qualquer acompanhamento da 
qualidade do trabalho realizado por eles. Perdemos, assim, o controle da gestão dos 
benefícios por incapacidade. Colocamos serviços a distância, especialmente na 
internet, mas como a camada atendida da população não tinha acesso fácil a ela, 
fizemos parcerias com centros de inclusão digital, com o Banco do Brasil, com alguns 
governos estaduais, com escritórios de contabilidade.

Resolvemos, então, criar um call center – pessoas que das 7h às 22h acessam a 
internet fazendo uma ponte entre o segurado e a página da Previdência Social. 

Atualmente, gastamos mais tempo levantando informações precisas sobre o segura-
do que tomando decisões ou fazendo exames periciais. Entre as informações neces-
sárias ao acesso a benefícios, só as relativas à incapacidade são, e continuarão 
sendo, subjetivas; as outras todas são provenientes de registros em banco de dados. 

Precisamos ter controles que nos permitam saber, por exemplo, se a pessoa que ativa 
um benefício, ou requer outro serviço público, é realmente o segurado. Para isso, é 
necessário avançar no campo da certificação digital, fundamental para o processo de 
identificação do segurado. Em alguns bancos, o percentual de aposentados que 
utilizam a biometria é maior que o de não aposentados, ou seja, os idosos preferem a 
tecnologia, sem a necessidade de senhas e cartões. Assim, a biometria passa a ser a 
nossa prova de vida, possibilitando que esta verificação, até então realizada anual-
mente, seja feita mensal ou mesmo diariamente. 

Boa parte dos serviços públicos prestados é, de fato, controle cruzado. São certidões, 
alvarás etc. Burocracia. Já existe, entretanto, uma tendência, com o comitê gestor da 
Redesim, de eliminarmos esse entrave nos serviços públicos. Não faz sentido 
continuarmos com um modelo cartorial. 

Um bom exemplo de evolução é o que fizemos com o empreendedor individual: um 
sistema de cadastramento via internet em que ele receberia um CNPJ de maneira 
muito simples – ainda que em algum momento um determinado órgão queira 
fiscalizar sua atividade. Aliás, esse controle só é possível a posteriori. 

Outro aspecto interessante é a integração de informações nos níveis de governo e nas 
diversas hierarquias do poder público, em que a União, o estado e o Distrito Federal 

1135 anos de tecnologia

1 Valdir Moysés Simão é auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1987. Paulista, formado em Direito, especialista em 
Direito Empresarial, em Gestão de Arrecadação dos Recursos da Seguridade Social e em Direção e Gestão de Sistemas de 
Seguridade Social. 

Atuou como superintendente do INSS no Estado de São Paulo de janeiro a julho de 2000. Foi Diretor da Receita Previdenciária no 
período de agosto de 2000 a março de 2003 e Presidente do INSS entre agosto de 2005 e abril de 2007.

De maio de 2007 a julho de 2008, exerceu o cargo de Secretário-Adjunto da Receita Federal do Brasil e, até novembro de 2008, 
atuou como Assessor Especial do Ministro da Previdência Social. Em 10 de dezembro de 2008 reassumiu a Presidência do INSS.
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DEBATE

INSS:

Dataprev:

 Provavelmente, um dos nossos maiores desafios 
seja atingir os patamares de eficiência do sistema 
bancário para os nossos sistemas sociais, principal-
mente por estar a sociedade caminhando na direção 
dos direitos sociais. E é um desafio colocado na 
perspectiva do Dest, para a Dataprev. 

Na perspectiva de secretaria do planejamento, existem 
algumas diretrizes de governança de TI? Quais as 
principais demandas de TI do INSS para a Dataprev, em 
função da mudança na base econômica, nas relações 
de trabalho e de emprego?
 

 No serviço público, por uma questão moral e 
de regras, trabalhamos com o absoluto, com 100% de 
acerto, 100% de segurança. Mas a tecnologia avança 
por aproximação, não nos absolutos. Em última 
análise, essa discrepância, essa incoerência entre o 
absoluto das regras e a busca das aproximações faz 
com que muitas vezes a iniciativa privada avance tão 
mais rápido. Para nós, o controle para vencer esse 
obstáculo é uma questão moral, e não de eficiência.

Dataprev:

MPOG:

 Em se tratando de pessoa jurídica, já há um 
esforço avançado para unificar os identificadores, 
refletido no cadastro sincronizado. Quais os avanços na 
escolha do identificador único para pessoa física?

 Hoje, não mais nos preocupamos em saber que 
sistema operacional está do outro lado, pois a internet 
acabou com essa preocupação. As ferramentas 
também não são o centro das preocupações – a 
internet 2.0 é um bom exemplo, porque traz a capacida-
de de recuperar informações que foram geradas por 
outros sistemas. O segredo de um bom sistema de 
informação é a boa qualidade da base de dados. O que 
muda muito são os processos. 

Se uma base de dados for bem feita, vai resistir 30 anos 
em média e deve ser pensada para ser flexível e, 
sobretudo, parametrizada para os processos que 
atuarem sobre ela serem beneficiados.

Uma vez que não podemos jogar dados fora, nem 
devemos ter várias bases de dados, decidimos que 

passam a trabalhar com informações em um único banco de dados. Isso já acontece, 
por exemplo, com o CNPJ, pois vários municípios aboliram a inscrição municipal e, 
alguns estados, a inscrição estadual. Teremos um banco de dados de pessoas 
jurídicas. 

Discussão semelhante travamos, hoje, em relação ao CPF: o Decreto nº 6.932 
estabelece que informações devem ser repassadas de outros órgãos públicos e não 
exigidas novamente do cidadão. Essa discussão deve envolver, inclusive, a forma de 
gerenciar o repasse das informações sigilosas.

A integração fará com que as administrações públicas otimizem seus esforços no 
aparelho regulatório. E assim, desburocratizadas, eliminarão parte desses controles 
cruzados, das certidões com prazo de validade, porque as consultas serão instantâ-
neas.

Se tivermos informações de 100% dos brasileiros – a partir do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil (Sirc) - , poderemos, de fato, pensar não mais em 30 
minutos para serviços, mas, sim, em segundos. Nesse contexto, as empresas de TI 
passam a ter o papel mais relevante, pois serão responsáveis pela gestão da disponi-
bilidade da informação. 

O ideal é que aquilo que dá suporte à regra do negócio se funda com a própria 
normatização, desenhando a situação que queremos para o futuro. Por exemplo, se 
mudarmos as regras legais, automaticamente mudaremos as regras do negócio das 
aplicações disponíveis pela internet. Nesse cenário, as empresas de tecnologia 
seriam as guardiãs das informações dos nossos segurados – e é melhor que seja 
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todas as interfaces públicas entre bases de dados têm 
que ser parametrizadas, isto é, definidas – como está 
publicado no e-PING (Padrão de Interoperabilidade do 
Governo Eletrônico). Para recuperar dados nessa ou 
naquela base devemos criar interfaces públicas de 
dados. Fazer com que as bases de dados interoperem, 
mesmo que estejamos nos referindo a conceitos 
diferentes.   

Por exemplo, a origem dos erros das bases de dados de 
cadastros sociais está na má qualidade do nosso 
registro civil, que sofre de sub e de supernotificação. 
Voltando à biometria, hoje já se pensa em um registro 
único dado a partir de 10 anos de idade. Assim, mante-
ríamos a estabilidade de informações. 

Então, o grande desafio é projetar bases de dados 
estáveis, pensadas para ser mantidas por décadas. É 
caro manter a informação. Portanto, a informação 
desnecessária, além de logo estar desatualizada, 
onera demasiadamente, pois o verdadeiro ônus não 
vem do fazer, mas do manter.

TIC, Sociedade e serviços públicos

Valdir Moysés Simão

1335 anos de tecnologia

INSS: A respeito de controles, acredito que os melhores 
sejam os de resultado, não os de processo; ou seja, 
quando se leva em consideração se os ganhos foram 
positivos. De outro lado, existe a necessidade do 
resgate da credibilidade por parte do administrador 
público. Em suma, a profissionalização do serviço 
público aliada a uma mudança de postura dos sistemas 
de controle vai permitir uma administração mais 
saudável.
 
No passado, o pleno emprego era um dos pilares de 
sustentação dos regimes de previdência; hoje, privilegi-
amos as relações de prestação de serviços. Porém, 
temos que mapear a relação de pessoas jurídicas com 
físicas, sempre, e verificar quando essa relação gera a 
obrigação de contribuir para proteger a pessoa física, 
através do sistema previdenciário. Inclusive, já há um 
projeto de lei tramitando no Congresso dizendo que a 
empresa terá que informar à Previdência, antes da 
contratação, que contratará determinada pessoa. 

DEBATE
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Ministro da Previdência Social

Carlos Eduardo Gabas
1

Secretário Executivo do Ministério da Previdência Social e Presidente do 
Conselho Administrativo da Dataprev, à época – 13/10/2005 a 31/03/2010
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A Previdência Social está dando passos largos rumo à modernização e à utilização 
cada vez mais expressiva das tecnologias de informação e comunicação. E, nessa 
jornada, o trabalho da Dataprev tem sido fundamental. 

Podemos afirmar que deixaremos como legado aos novos governantes uma nova 
Previdência, da qual podemos destacar iniciativas como o agendamento eletrônico, 
por meio da Central 135, e o uso dos dados do CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais) para o reconhecimento automático de direitos.

Estas e outras iniciativas têm se mostrado possíveis, não só porque existe um melhor 
planejamento de nossas ações, mas, sobretudo, porque a Dataprev trabalha sob a 
perspectiva da excelência na prestação de serviços públicos intermediados pelas 
tecnologias.

O avanço da Previdência tem nos feito ultrapassar barreiras, cruzar territórios. Fomos 
referência para a reconstrução do pilar solidário na previdência do Chile. Outra 
atuação que está crescendo é a dos Regimes Próprios de Previdência Social. 
Estamos prontos para atender a essa demanda de estados e municípios, bem como à 
Previc e aos fundos de pensão fiscalizados pela autarquia. Ou seja, temos avançado 
como empresa de prestação de serviços na área social.

O perfil da empresa tem sido alterado gradativamente. Com a implantação das 
Unidades de Desenvolvimento, mudamos a lógica da instituição, que concentrava 
seu potencial prioritariamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Essa estraté-
gia de descentralização do desenvolvimento de software tem surtido efeito: as 
pessoas têm-se mantido na empresa e a produtividade, melhorado.

Os recursos investidos, pelo governo, em pessoal têm possibilitado a recuperação 
tanto do poder de compra quanto da dignidade do servidor que passou anos sem 
reajuste salarial.

O corpo funcional da Dataprev continuará se aperfeiçoando para ser “do tamanho do 
Brasil”, configurando-se como essencial para a execução das políticas públicas 
brasileiras do setor previdenciário e, em especial, da área social. E será, sem dúvida, 
uma alternativa também para a área internacional.

1435 anos de tecnologia

1 É Ministro da Previdência Social. Foi Superintendente Estadual do INSS em São Paulo. Em 2005, foi nomeado para a Secretaria-
Executiva do Ministério da Previdência Social, cargo que ocupou até o dia 30 de março de 2010. 

Servidor de carreira do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Carlos Eduardo Gabas é pós-graduado em Gestão de Sistemas 
de Seguridade Social pela Universidade Federal de Madri Alcalá de Henares (Espanha).

Tem formação em Ciências Contábeis pela Faculdade Católica Salesiana de Araçatuba (SP), cidade onde nasceu, em 1965, e 
atuou como bancário e professor.  
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Trilhando novos caminhos para a consolidação do papel da Dataprev
Rodrigo Assumpção

1Presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev
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Fortalecendo pilares – gestão de pessoas

Investir em pessoas é fundamental, sobretudo para as empresas de tecnologia da 
informação e comunicação que lidam cotidianamente com inovação tecnológica. 
Além da contratação de novos empregados, por meio de concurso público, a empresa 
deve também promover ações de fortalecimento e crescimento de seus empregados 
– assim, poderá dar as respostas esperadas pelo mercado de tecnologia.

Nesse escopo, depois de quase uma década de estagnação, nos últimos três anos a 
companhia tem investido na promoção de concursos (2006, 2009 e o previsto para 
2010), e na implantação de um plano de cargos e salários; além de programar 
investimentos na gestão por competências. 

Sobre o plano de cargos e salários, ainda que esteja distante do que consideramos 
ideal, saudavelmente ele possibilitou aos empregados da Dataprev definirem uma 
carreira a seguir, e à área de TI a equiparação às empresas estatais.

Outra ação fundamental para a retomada da estima da empresa e de seus emprega-
dos foi o saldamento da Prevdata, ação em que houve uma colaboração significativa 
da Dataprev tanto no saldamento do passivo do fundo quanto no apoio à execução de 
um novo plano. 

Recuperação financeira

Nossa recuperação financeira iniciou-se com ações a um só tempo simples e óbvias, 
como a regularização do recebimento das faturas dos clientes. Assim, pudemos 
passar a não mais pagar milhões em multas e impostos por atraso em consequência 
de problemas relativos ao fluxo de caixa. 

Esse bom resultado pode também ser verificado em nossos processos de aquisições. 
Como passamos a ser compradores muito bem-quistos, e até desejados, os órgãos de 
controle vêm querendo discutir o porquê de a diferença entre os preços previstos e os 
praticados estar, em alguns casos, superando 90%. 

Aquisição de imóveis

Também em 2009, iniciamos um amplo plano de aquisição de imóveis, objetivando 
inicialmente a compra de 16 deles. Foram destinados R$ 103 milhões a essas 
aquisições. A propósito, até então a Dataprev contava apenas com duas sedes 
próprias. 

1535 anos de tecnologia

1 É Presidente da Dataprev. Atuou como educador no Instituto Cajamar , foi coordenador de Governo Eletrônico da Prefeitura de 
SantoAndré-SP e diretor das seguintes instituições sediadas na capital paulista: Instituto Florestan Fernandes e ONG Sampa.org , 
realizando projetos de Inclusão Digital.

Em 2003 assumiu o cargo de secretário-adjunto de Logística e Tecnologia da Informação, no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

Bacharel em História e Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), com dissertação sobre 
Inclusão Digital. 
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Modernização tecnológica

Está em curso na empresa um grande processo de 
mudança denominado de modernização tecnológica, 
que compreende, principalmente, a migração de 
dados e sistemas de mainframe para plataformas de 
código aberto; a modernização do Cadastro Nacional 
de Informações Sociais (CNIS) e o desenvolvimento da 
primeira fase do Sistema Integrado de Benefícios 
(Sibe 1).

As ações, desde o início, são acompanhadas pelos 
órgãos de controle. Mensalmente a empresa reúne-se 
com o Tribunal de Contas da União (TCU) para apresen-
tar o andamento do cronograma, que prevê a entrega 
de todas as plataformas de tecnologia proprietária até 
abril de 2010.

Sobre nossa modernização tecnológica, principalmen-
te a migração dos dados do sistema de mainframes 
para a plataforma de código aberto, e a modernização dos sistemas para operarem 
nas novas linguagens, temos: em torno de 7,2 milhões de linhas de código, cerca de 
70 sistemas sendo entregues e mais de R$ 80 milhões investidos; plano de alta 
disponibilidade e contingência, em que todos os sistemas cruciais para nossos 
clientes terão alta disponibilidade (Figura 1).

O futuro

Para alcançar nossa missão e superar nosso fator crítico de sucesso, temos que de 
imediato diminuir o tempo de inoperância dos sistemas, e até estar preparados para 
desastres – assim, garantiremos que o estado brasileiro continuará a contar, ocorra o 
que ocorrer, com as informações previdenciárias.

Atualmente, nossa missão é fornecer soluções de tecnologia da informação e da 
comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do estado 
brasileiro. E nossa visão, ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a 
gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da 
população brasileira. Como fator crítico de sucesso, devemos concluir a migração de 
processos e dados de maneira satisfatória.

Consolidação de dados

Contudo, se quisermos levar adiante nosso avanço, precisaremos olhar com carinho 
para a perspectiva de aumento de clientes, a redução de gastos e a nossa capacidade 
de executar mais tarefas com cada vez menos recursos. Além de fortalecer e consoli-
dar a gestão das informações da Previdência Social, com que temos uma relação 
inevitável. 

Buscar clientes que possam, também, agregar valor à Previdência, porque o batimen-
to de dados em dois bancos distintos beneficia ambos, é uma diretriz; assim como 
adotar, cada vez mais, padrões tecnológicos não proprietários, para que nossos 
dados estejam preparados para sistemas que ainda nem conhecemos, e não corra-
mos o risco de estar ligados a empresas que podem simplesmente desaparecer. 

Desenvolver e colocar no mercado produtos tais como a checagem de empresas que 
contratam serviços terceirizados, no que diz respeito ao cumprimento das condições 
contratuais, é algo a ser levado em consideração.

1635 anos de tecnologia

Figura 1
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Fundamentalmente, a visão e a missão atuais da empresa são ampliações da visão e 
da missão anteriores que norteavam a Dataprev.

É claro que, ao lado de uma missão que diga respeito às próximas décadas, há que 
existir um plano com horizonte mais restrito, como o que temos para 2015, de sermos 
o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações previ-
denciárias, trabalhistas, sociais e de registro civil da população brasileira, contando 
com a inevitável consolidação de todos esses dados, uma vez que não são mais 
toleráveis a confusão, a redundância e a falta de informações.

Torna-se, então, indispensável virar as páginas da migração e da relação com o nosso 
principal fornecedor tecnológico, para que possamos discutir o que está adiante e 
que é absolutamente imprescindível. Não é mais aceitável termos uma demanda 
premente que precisa estar inserida na realidade política de uma gestão e dizermos 
que talvez daqui a quatro anos estejamos preparados para realizá-la – esse é o ritmo 
do passado, não o atual. 

Assim teremos flexibilidade para crescer, e poderemos contar com a entrada de 
pessoas, e com um banco de reserva de pessoas mais amplo ainda, para que, uma 
vez definidos os rumos da empresa, em qualquer lugar do país consigamos crescer e 
enfrentar todos os desafios.

A Dataprev precisa ser, e será, vista como solução. E esse salto acontecerá ainda em 
2010, ano em que uma página arrastada será virada com propriedade e capacidade. 
Mudaremos a forma com a qual a empresa se posiciona e é vista pelo governo e, 
principalmente, pelo estado brasileiro. 

DEBATE

MPS:

USP:

 Acredito com segurança que o momento seja 
bom, ainda que haja dificuldades. Passamos por 
períodos sem desafios, sem demandas, no esqueci-
mento; e empresas nessas condições quase que 
invariavelmente fecham as portas. Felizmente, não 
vivemos isso. Somos cobrados, temos que cumprir 
prazos, metas, manter o sistema no ar etc. Decerto, até 
31 de dezembro de 2010 teremos um projeto de estado 
na área de tecnologia da informação que não dependa 
da vontade de governos – quaisquer que sejam eles.

 Com relação tanto aos acordos internacionais 
quantos aos regimes próprios de previdência social, há 
muito que ser feito; e a Dataprev pode sem dúvida 
construir um caminho, com todos os entes federativos, 
para o desenvolvimento de produtos para os regimes 
próprios.

O país inteiro já está na era digital, vivendo processo de 
transição, assim, novos produtos terão que ser inventa-
dos para fazer frente a essa demanda inédita da 
sociedade brasileira. 

Nos próximos anos, é praticamente inevitável que a 
empresa detenha todo o potencial tecnológico dessas 
novas tecnologias, como é o caso da TV digital e as 
possibilidades de interação nos diversos sistemas de 
comunicação que ela traz. Há também o aspecto da 
biometria despontando, uma vez que a partir de 2014 
teremos eleições com o uso da biometria. E ainda a 
questão da interligação de banco de dados, da qual o 
CNIS é um excelente exemplo. 

Dessa forma, creio que devam ser feitas as seguintes 
indagações: que estrutura de empresa a Dataprev vai 
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querer para daqui a dois ou três anos? Que estrutura 
de pessoal será necessária? Que tipo de profissional? 
Quais capacidades técnicas deverão ser construídas 
para enfrentar as novas demandas?

 Com a redução de custos, seria interessante 
se pudéssemos fazer novos investimentos. E importan-
te também seria a contratação diferenciada para, por 
exemplo, os turnos sete por vinte e quatro, sem o custo 
da hora extra, principalmente para a área de monitora-
ção que tem crescido bastante. 

 O processo de migração está em que fase? 

Atualmente, estamos na fase de implanta-
ção do novo CNIS. Como estamos no limite temos que 
encurtar o tempo de migração dos dados do modelo 
antigo para o modelo novo. 

Com relação aos turnos nos CPs, o próximo concurso 
público vem para resolver essa situação. Inclusive, a 
monitoração dos sistemas está errada: não é relevante 
para o cliente saber se a máquina está ligada ou 

Dataprev:

Dataprev:

Dataprev: 

desligada, se o sistema está ou não funcionando. O que 
é relevante é saber se a informação de que ele precisa 
está chegando à sua mesa. 

Devemos inverter a lógica – em primeiro lugar, monito-
rar com foco no cliente. E só em um segundo momento 
levar em consideração se a máquina está de pé: porque 
isto é o fim do processo, e não o início. 

Espaço para novos investimentos certamente há. As 
demandas da Dataprev ainda não serão nem de longe 
sanadas. Conseguiremos preencher alguns buracos, 
porém haverá muito espaço. 

Preocupa-nos um pouco a dependência gigantesca que 
temos de um único cliente, que, apesar de ser bom 
pagador, está sujeito a controles externos e a orçamen-
tos. 

Para crescer em termos de investimento, de segurança 
e de remuneração, precisamos crescer no que diz 
respeito a cliente, produtividade e atividades. É tarefa 
da empresa: enfrentar esses atores e discutir o que é 
melhor para si.

DEBATE
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Da ciência que sonha ao verso que investiga: inovação, tecnologia e desenvolvimento
Glauco Arbix
Professor do Departamento de Sociologia da USP, coordenador geral do Observatório da Inovação do 

1Instituto de Estudos Avançados e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
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Nosso país precisa, com extrema urgência, elevar o 
padrão de sua estrutura produtiva e de serviços para 
gerar empregos de qualidade e competir no mundo 
globalizado, assim evoluirá tornando sua economia 
mais amigável, facilitando e impulsionando a inova-
ção, não só em termos de produtos, mas também em 
processo, em logística e na forma como é oferecido à 
sociedade o que é produzido. Por sua vez, a empresa 
tem que ser o lugar em que as ideias adquirem 
substância e se transformam em elementos com 
impacto exatamente na economia.

Lewis Carroll em Alice no País da Maravilhas mostra 
que sempre pode haver uma profusão de lógicas – o 
que é lógico para um não é para outro. De maneira 
semelhante, existe um conjunto de lógicas que nem 
sempre conseguem se harmonizar ou se equilibrar 
nas organizações, públicas ou não. Quem acredita em 
um estado linearmente organizado, sem sobreposi-
ções, disputas de poder, competição e coordenação está, de fato, prestes a assumir 
um posto no mundo surreal.

Sempre que vamos reestruturar ou reorganizar uma instituição devemos considerar 
lógicas distintas, como a do programador que apresenta um programa com uma 
lógica, para ele, óbvia, e a do usuário do mesmo programa, que não consegue 
entender aquilo que é lógico para o programador – ainda que o programa carregue a 
marca de ser lógico.

O conflito das lógicas é o que deve ser discutido por uma instituição que quer avançar. 
E quando pensamos em inovação, a questão do conflito é peça-chave. Na universida-
de, inovação é o produto final de um movimento que começa na parte mais nobre. 
Mas o que é nobre? É a pesquisa desinteressada que procura elaborar um conheci-
mento absolutamente novo, passando por várias fases até chegar àquilo que é 
chamado de menos nobre, ou seja, o que diz respeito a ganhos materiais ou que 
envolve dinheiro, que é a parte relacionada ao mercado.

1935 anos de tecnologia

Figura 1

1 Professor Livre-Docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). Membro do Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (CCT) e Coordenador Geral do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos 
Avançados da USP. 

Foi Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2003 2006), Coordenador Geral do Núcleo de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (NAE, 2003-2006) e membro do Group of Advisers do United Nations Development 
Programme (PNUD-ONU, 2006-2009). Professor do Departamento de Ciência Política da UNICAMP (1996-1997) e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-SP, 1995). 

Realizou estudos de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, MIT (EUA, 1999 e 2010), na Universidade de 
Columbia (EUA, 2007 e 2009), na Universidade da California - Berkeley (EUA, 2008) e na London School of Economics (Reino 
Unido, 2002).
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Aliás, esse mecanismo que vai do mais nobre ao menos 
nobre marcou a história de muitos países. Nos Estados 
Unidos foi chamado de modelo linear de produção da 
inovação, em especial da inovação tecnológica; e 
marcou grande parte das instituições mundo afora. 
Caracterizado pela ideia de que todos os recursos 
públicos devem se voltar para a pesquisa básica, sem a 
qual não haverá inovação, muito menos sociedade 
inovadora.

É uma visão que identifica inovação à tecnologia, mais 
especificamente à alta tecnologia. Mas, desse ponto de 
vista, só uma grande empresa, intensiva em capital, 
com mão-de-obra qualificada, seria capaz de gerar 
conhecimento novo. Infelizmente, quase a totalidade 
das micro e pequenas empresas não tem condições de 
ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento.

Porém, em vários países que têm economias altamente 
inovadoras, as pequenas empresas não dispõem de 
laboratórios dirigidos a pesquisas. Então, é possível 
enxergar uma diferença entre inovação e tecnologia, 
ainda que ambas possam ocorrer simultaneamente. 
Contudo, nem sempre a inovação é tecnológica, como a 
'no tech'. 

Se inovação pode não dizer respeito a conhecimento 
novo, mas ao já existente, estão abertas, então, 
possibilidades diferentes no que se refere ao desenvol-
vimento. E três palavras estão na base de qualquer 
processo de inovação: imaginação, tolerância e talento.

O Google, por exemplo, financia projetos interessantes 
de seus funcionários, o que é sem dúvida um aproveita-
mento da capacidade individual e um estímulo para 
que todos ampliem suas possibilidades. O processo é 
novo, mas já rende frutos. Se quisermos uma institui-
ção que inove, teremos que pensar no que é a essência 
da inovação: as pessoas.

Diferentemente de uma simples ideia nova que não foi 
licenciada, ainda que tenha patente – aliás, esta na 
maior parte dos casos só serve para engordar currícu-
los –, a inovação diz respeito a uma ideia nova que 
consegue chegar ao mercado e movimentar a econo-
mia; sendo chave para desenvolver o país, evoluir o 
patamar da indústria, dos serviços, do comércio, da 
agricultura etc.

Quando a câmera digital foi inventada, contrariou a 
Kodak que detinha ¾ do mercado internacional de 
papel fotográfico. Em um primeiro momento, houve 
muitas restrições: ver na televisão? E o armazenamen-
to? Sem álbum para guardar as fotos de momentos 

Figura 2

Figura 3
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especiais? E o mais interessante foi quando pediram para o inventor não divulgar seu 
invento.

Muitas vezes, pessoas lucram com inventos de terceiros. Por exemplo, o laser foi 
descoberto dentro dos laboratórios Bell, porém o jurídico da empresa impediu o 
patenteamento do raio laser porque o laboratório estava concentrado em comunica-
ção, e, erroneamente, para eles laser não tinha nada a ver com comunicação. 

Além da falta de visão, e do desequilíbrio tecnológico, há a questão da tolerância – 
estar aberto a ideias novas. De maneira geral, as instituições são conservadoras. A já 
citada Kodak foi revolucionária ao inventar a câmera fotográfica, mas, conservadora 
quando quis manter o mundo que precisava do papel fotográfico.

Em verdade, como pensar em talento é pensar em cooperação, a ênfase na ideia do 
saber ouvir faz sentido. Foi-se o tempo em que uma invenção era fruto do gênio 
heróico. Inovação é ouvir, juntar, somar, cooperar. 

O Steve Jobs acertou quando disse, em Nova Iorque, que a Apple não tinha inventado 
o iPod, apenas combinado elementos já descobertos de maneira inteligente. A ideia 
de que uma inovação não necessariamente trabalhe com conhecimento novo é 
fundamental, porque para trabalhar com conhecimento novo devem-se procurar 
especialistas. Inovação tem a ver com conhecimento já disponível. 

Não adianta o Brasil insistir em ser um grande competidor em commodities se o 
mundo caminha para áreas mais intensivas em conhecimento, é mais sábio colocar 
o foco nas áreas mais intensivas para elevar o padrão da indústria, dos serviços e da 
qualidade das exportações. E para tanto, deverá investir nas pessoas.

A combinação de conhecimentos expande o universo da criatividade, e o diálogo 
entre especialidades distintas dinamiza as instituições. Assim, temos que aprender a 
conviver com a adversidade, a quebrar preconceitos, a estimular a aprendizagem, a 
nos conectar com talentos externos e internos. Infelizmente, muitas vezes o setor 
público é prepotente, querendo fazer tudo com seu próprio pessoal. 

Ou misturamos competências ou vivemos a estagnação.
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Temos trabalhado insistentemente no desenvolvimento de software livre, de ferra-
mentas abertas que possam ser compartilhadas.

Santos Dumont quando voou usou o que já havia na época. Para fazer a volta na Torre 
Eiffel em 30 minutos, usou no pulso a adaptação feita pelo amigo Cartier de um 
relógio. Após o voo dos irmãos Wright – catapultado, a bem da verdade –, os france-
ses chamaram o Dumont e incumbiram-no de realizar o mais pesado que o ar que 
voasse sem usar catapulta.

Depois de uma ano de trabalho, ele voou com o 14 BIS. E, de fato, o que ele fez? 
Juntou tecnologias disponíveis na época, como a desenvolvida pelos Wright para 
fazer curva, chamada de aileron. Em seguida, aperfeiçoou o invento dando-lhe ares 
de uma libélula, e os franceses o apelidaram de Demoiselle.

O governo francês quis, então, patentear o invento. Mas Santos Dumont publicou nas 
revistas técnicas da época toda a especificação do Demoiselle, escrevendo o seguin-
te: “É possível copiar, é possível alterar, porém não é possível patentear. Isto é um 
bem da humanidade”. Dumont fez, portanto, a primeira licença GPL (General Public 
License) de que se tem notícia. E é por esse motivo que nossa ferramenta ganhou o 
nome de Demoiselle. 

Há o tempo das pessoas, o das organizações e o da justiça. As pessoas pensam algo 
muito rapidamente, mas as organizações o rejeitam ou levam muito tempo para o 
assimilar. E há ainda o aspecto legal, que chega mais tardiamente.

A telefonia com imagem já existia em 1980, porém achava-se invasivo atender o 
telefone e ter a imagem transmitida. Hoje em dia, a inovação utiliza abundantemente 
o reuso de conhecimento, agregação de conhecimento em cima daquilo que já existe. 
Este é o cerne do processo evolutivo. A Microsoft, com o Windows 2000, o XP, o Vista e 
o Seven, precisou voltar algumas vezes  de um sistema para outro para fazer evolu-
ções de alguns deles. 

Dentre as realizações importantes, ressalto o Expresso como um belíssimo exemplo. 
Que começou com 5 pessoas, e hoje, se contarmos só as do Serpro, são 45 dedica-
das a ele full-time. Mas, no total, são aproximadamente 400 pessoas desenvolvendo 
código para o Expresso. Através da cooperação, aperfeiçoaremos o produto chegan-
do a um nível que jamais alcançaríamos sozinhos. 

Ainda que em várias organizações haja uma tradição de décadas e de vários suces-
sos oferecendo resistência e proteção, as cooperações também contam com um 
processo importante de proteção. Portanto, para implementar inovações dentro 

2235 anos de tecnologia

1 É formado em Administração de Empresas, pós- graduado em Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas e em 
Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Comandava, desde 2003, a empresa estadual de informática 
do Paraná (Celepar).

Antes de atuar na Celepar, Marcos Mazoni trabalhou na presidência da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do 
Sul (Procergs), de 1999 a 2002. Atuou, durante 20 anos, na Companhia Riograndense de Telecomunicações, onde foi gerente de 
planejamento operacional (1990-1991); de 1990 a 1992, fez parte do gabinete de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre; 
ocupou o cargo de diretor-técnico e administrativo da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) no 
período de 1993 a 1998; presidiu, também, a Associação Brasileira de Entidades Municipais de Informática (ASBEMI) de 1997 a 
1998 e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) de 2003 a 2004.
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desse contexto, temos que quebrar algumas barreiras que dizem respeito ao mundo 
da filosofia, e não ao da tecnologia. 

Temos que verdadeiramente mudar a maneira como enxergamos o trabalho nesse 
novo mundo em que a cooperação é elemento-chave, e Wikipedia, Google e Youtube 
são exemplos. O Linux, que é outro exemplo, tem cerca de um milhão de desenvolve-
dores, sendo cem mil os que estão autorizados a conceber uma alteração no código, 
que percebem o que de fato qualifica o produto – uma rede de colaboração completa-
mente fora da indústria. 

Os maiores desenvolvedores do Linux estão na indústria cinematográfica, na auto-
mobilística e na de hardware, porque são elas que fazem adaptações para seus 
produtos. Foi assim quando a Ferrari contratou o Schumacher e precisou alterar o 
Linux – único a aceitar melhorias – para que seu tubo de vento altamente especializa-
do funcionasse. De forma muito semelhante, fez a DreamWorks para rodar o Sherek 
2. Também a NASA trabalha no desenvolvimento do Linux.

Essas situações nos levam a questões de padrão, uma vez que para fazer reaprovei-
tamento temos que ter códigos e convenções permitindo que uma peça se encaixe na 
outra, que uma tecnologia se aproveite da outra. Estamos inevitavelmente indo para 
um mundo de padronização. 

Adaptação é a palavra que as organizações devem perseguir, e para tanto precisam 
se mexer. A IBM investe no Apache, por quê? Porque sabe que colocando 10 desen-
volvedores no projeto pode contar com outros mil desenvolvedores voluntários.

Mas apesar da convergência tecnológica, vivemos um contrassenso: a um só tempo 
existem os infindáveis benefícios da tecnologia e o empobrecimento de muitas nações; 
pessoas que nem sequer conhecerão a tecnologia em plena era da cooperação. 

As organizações precisam ter espaço para o erro, porque sem o risco do errar não há 
criatividade. Em geral, os ambientes devem propiciar mais errar que se esconder. À 
proporção que aceitamos que é possível errar corremos mais riscos, e consequente-
mente valorizamos esses mesmos riscos.

Precisamos ter a coragem de mudar processos tradicionais, correndo o risco de os 
estragar, mas objetivando melhorá-los. Torna-se imprescindível, então, um ambiente 
positivo, em que haja o reconhecimento do outro, que em última análise é a base da 
cooperação.

Quando lançamos o Demoiselle, sabíamos dos defeitos, mas tínhamos a certeza de 
que juntos poderíamos aperfeiçoá-lo. Nunca imaginamos o Demoiselle 100% pronto 
para o lançamento. Só precisamos ter a capacidade de aceitar que o outro faça algo 
importante, e ter ainda a expectativa de jamais desistir. 

Atualmente, estamos divulgando em todas as unidades do Serpro a norma do projeto 
cooperado interno, com a meta de flexibilizar a organização como um todo. Assim, 
elencamos cinco projetos estratégicos para a empresa – Demoiselle, Expresso, 
Requisite, Debian e Pentarro. Para eles, temos funcionários definidos como comita-
dores que dedicam 100% do seu tempo, e abertura para que todos possam colaborar 
em diferentes níveis, por exemplo, traduzindo, documentando, codificando etc.

Nosso objetivo é aperfeiçoar o processo e conseguir uma integração com a Dataprev, 
como também com outros órgãos de governo e da sociedade de maneira geral. 

Vivemos sob a lógica da cooperação. E esta, por sua vez, acelera a inovação. Decerto, 
atenderemos mais rapidamente as demandas dos clientes, realizando projetos 
internamente compartilhados.
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Dataprev:

Serpro:

 Como está sendo vista a necessidade de 
interligação de serviços e de infraestrutura? 

 Quais as formas de disponibilização da 
gestão da informação, da gestão da qualidade do dado, 
da gestão da acessibilidade da informação como 
mecanismo de apoio ao sistema estratégico de deci-
são?

 Em organizações complexas, como a nossa, 
quem resiste ao processo de mudança é a camada da 
gerência intermediária. O Serpro, quando implantou o 
saudável processo de comitês de software livre, ajudou 
também a criar algumas resistências porque criou 
planos de trabalho nos comitês que não combinam 
com as necessidades da organização. 

É verdade que nem sempre os trabalhos de cooperação 
internos foram de benefício para o Serpro ou para 
quem tem que cumprir prazos. Por essa razão, resolve-
mos fazer uma implementação em cima de projetos 
visíveis, que resolvam problemas efetivos, e criamos 
um processo com possibilidade de veto por todos. 

O funcionário pode negar a sua participação ou o chefe 
pode negar a participação de seu funcionário. Como é 
possível que pessoas se candidatem a trabalhar só 
para ocupar o tempo com nada, existe a responsabiliza-
ção em rede no processo.

A lógica do nosso trabalho de cooperação está se 
iniciando. Fizemos reuniões com todo o quadro funcio-
nal das onze regionais e temos encontros com a equipe 
e o comitê de software livre, para que o quadro gerenci-
al possa entender essa mudança de estratégia, como, 
por exemplo, o poder de veto. 

DEBATE

Se unificássemos alguns projetos de rede e tivéssemos 
uma estrutura única e centralizada, poderíamos 
otimizar nossas estruturas de rede. Com a entrada da 
empresa pública forçosamente essa unificação 
acontecerá, então, teremos muitas estruturas de 
infraestrutura sendo compartilhadas, e vamos traba-
lhar com a lógica de nuvem.

Gostaria de ressaltar que o importante trabalho 
da Dataprev, dando suporte ao sistema de Previdência 
Social, é um dos esteios para a construção da credibili-
dade do sistema de previdência das políticas públicas 
no Brasil. 

 Há que se deixar registrado que todos os 
nossos fóruns, nossos debates, foram realizados com a 
colaboração e a participação de parceiros, internos e 
externos, que se dispuseram a debater e registrar suas 
opiniões. Porém, a grande utilidade dos fóruns está em 
fazer com que cada um pense no que foi dito e aperfei-
çoe algo em seu processo de trabalho, ou, até, em sua 
vida.

Existe um texto do uruguaio Eduardo Galeano em que 
um grande mestre ceramista de uma tribo de índios 
norte-americanos, quando decide não mais se dedicar 
ao trabalho, passa a um aprendiz seu melhor pote. O 
iniciante, por sua vez, quebra esse pote transformando 
a obra-prima do mestre em pó, para em seguida 
misturá-lo ao seu barro novo de principiante. Assim, o 
infante passa a ter um barro que contém a obra do seu 
mestre, para construir os seus próprios potes que, 
então, jamais serão de aprendiz, mas de mestre. 

Como na história, os sistemas, as redes, as gestões, as 
finanças etc., são os potes. E o ideal é que todos levem 
às suas equipes e às pessoas com quem trabalham o 
que aqui foi dito e visto. 

MPS: 

Dataprev:
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Ministério da
Previdência Social

Governo Federal
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