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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

 O tema do XXXVI foi os instrumentos de contratos à disposição da administração 
pública. Os painéis e debates contaram com representantes do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e das empresas de TI do Governo federal, a saber a Dataprev e o Serpro.

Este Caderno de Debates é resultado da 36º edição do Fórum de TIC da Dataprev, 
realizado no dia 23 de agosto de 2012, reunindo mais de 50 pessoas.

Durante a atividade, foram abordados temas como a melhoria contínua dos 
instrumentos contratuais, do controle, atividades de gestão, planejamento, 
coordenação, supervisão e auditoria nas empresas públicas, além de englobar 
experiências concretas nas empresas de TI do Governo Federal.

Boa leitura! 
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A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social, 
personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa. Todo o dinheiro da Dataprev vem do governo, não temos nenhum 
tipo de orçamento externo. A localização da sede é em Brasília. Temos Dataprev no 
Brasil inteiro. Nossa visão é ser o principal provedor de soluções de Tecnologia da 
Informação(TI) e de gestão de informações previdenciáriase e trabalhistas, que é um 
contrato recente de 2007, sociais e de registro civil da sociedade brasileira. Nossa 
missão é fornecer soluções de TI e comunicação para aprimoramento das políticas 
sociais do estado Brasileiro. Essa é uma das principais características das empresas 
públicas, o objetivo dela é a sociedade, os serviços públicos. Não há nenhum 
outro objetivo que não esse. Quais são os valores existenciais? Resultado, qualidade, 
inovação, integridade, transparência, conhecimento, flexibilidade, satisfação, 
profissionalismo e comprometimento. Como é que está dividida a organização 
Dataprev? Nós temos uma presidência, uma superintendência de atendimento, 
quatro diretorias. A minha coordenação é ligada a uma superintendência de 
relacionamento, meu superintendente está presente, e eu sou da coordenação de 
contratos com clientes, uma coordenação específica. A Dataprev tem um conselho 
fiscal e um conselho administrativo. Dessa forma aparecer uma das características 
interessantes das empresas públicas. Quem forma os conselhos que dão as 
definições estratégicas da empresa são justamente aqueles que nos contratam, ou 
seja, eles sentam-se à mesa como conselheiros, como donos da empresa, como 
acionistas e até como principais acionistas. Nós no conselho temos o 
superintendente, o subsecretário de planejamento. E, ao mesmo tempo ele senta no 
outro lado da mesa com o meu contratante, seguindo as normas do TCU, CGU. 
Mesmo assim temos que ter um lucro que garanta a continuidade da empresa e que 
garanta que não seja má administrada. Meu presidente também faz parte do 
Ministério do Planejamento. O objetivo da minha coordenação de acompanhar e 
controlar os contratos de prestação de serviços, acordos e convênios firmados pela 
Dataprev com os seus clientes.  Os principais clientes da Dataprev são o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), que também é o seu principal dono, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, o Ministério da Previdência Social e, dentro desse contrato 
do Ministério, temos ainda um contrato que é um acordo de cooperação técnica com 
a CGU, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e o 
Ministério do Trabalho e Emprego. A Dataprev possui clientes privados. Temos 68 
contratos ativos de serviço de empréstimos consignados. Que não é um contrato da 
Dataprev, na verdade, é um contrato tripartite. Assinam este contrato o INSS, a 
Dataprev e entidades financeiras que fazem um empréstimo para aposentados e 
pensionistas os chamados consignados. Fazemos o processamento desses paga-
mentos e o INSS é que gerencia a contratação, ou seja, a liberação para que essas 
entidades façam a contratação para fornecer o empréstimo. E temos outro serviço  é 

atingir 

¹ Coordenadora-geral de contratos com clientes (CGCC ) da Dataprev.
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de identificação de óbitos com 47 clientes, para instituições de previdência 
complementar e para órgãos públicos.  É um serviço de abatimento da folha de 
pagamento com o sistema de óbito da previdência, para saber se de pagamento não 
tem alguém morto e que ainda recebe. Os principais serviços de tickets desen-
volvidos pela Dataprev são o desenvolvimento de software, processamento de 
informações, gerenciamento de comunicação e de dados, sustentação operacional 
nacional. A Dataprev é uma empresa presente em 27 estados da federação. Temos 
um cadastro nacional de informações sociais; o sistema integral de benefício, que é 
um sistema que está sendo implantado no âmbito do INSS; o  Sistema Único de 
Benefícios (SUB), que é o nosso sistema que ainda está funcionando, o Projeto de 
Regionalização e de Informações e Sistemas (Prisma), o Sistema de Administração 
de Benefício por Incapacidade (SAB). Dentro do Ministério do Trabalho e Emprego 
temos os sistemas de seguro de desemprego, intermediação de mão de obra, o  
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Cadeg) e temos os serviços do 
empréstimo consignado que são específicos, e além do sistema de controle de obras 
que foram aqueles que mencionei que prestamos para o INSS e algumas empresas 
privadas. Quando a Dataprev fala em contrato, na verdade ela fala em fornecer 
serviço e basicamente em contribuição para melhoria da qualidade de vida do bem 
estar da população brasileira. Esse é o objetivo da empresa pública: fazer o 
desenvolvimento e melhorar as condições das políticas de governo para sociedade. 
Evoluir a prestação de serviços para o cliente. Quais são os principais resultados 
aferidos nos últimos 2 anos? Melhoria dos instrumentos de contrato, aliás, em 
relação a isso, é uma coisa que sou muito cobrada, os instrumentos precisam ser 
melhorados. São instrumentos antigos, com vários vícios. Estamos vindo de um 
processo de melhoria contínua para evoluir isso. A Dataprev evoluiu muito nos 
últimos tempos. A implantação de proposição de ferramenta de apoio e gestão 
comercial também foi uma evolução da empresa nos últimos anos. A Dataprev 
também está implantando uma ferramenta de gestão de demandas conectada com 
a ferramenta de gestão de contrato. Ou seja, oferecemos para o cliente uma 
ferramenta das suas demandas e necessidades atrelada a ferramenta que faz o 
controle financeiro orçamentário e gestacional do contrato como um todo.  A 
empresa pública tem algumas características própias  a primeira delas é a questão 
da segurança da informação. É muito raro ouvir falar de vazamento de informações 
dentro de uma empresa pública e tenho 27 anos de Dataprev. Existe uma garantia do 
gestor contratante de que essa informação estará segura. A outra questão é a 
continuidade do serviço. A Dataprev, o Serpro e outras empresas não vão abandonar 
um serviço. A Dataprev e o Serpro por vezes até absorvem contratos de empresas 
terceirizadas para dar continuidade ao serviço. Um dos nossos clientes está sem 
orçamento, isso não quer dizer que vamos abandonar o nosso serviço. É importante 
ressaltar que somos empresas públicas, vivemos daquilo que o governo pode nos 
oferecer. Se houver um corte de orçamento, automaticamente a contratação da 
empresa pública vai ter que se adequar àquele corte. Essa questão da continuidade 
independente das condições financeiras orçamentárias e até contratuais é inerente 
à empresa pública, pois a empresa pública não objetiva lucro. Dessa forma, entra 
uma nova discussão que é dicotômica: não objetiva lucro e a função final é 
governamental, portanto ela acaba levando as mesmas características de uma 
empresa privada, tem que garantir seus preços mais baixos e condições 
diferenciadas. Isso é praticamente impossível porque uma empresa privada 
contrata e descontrata na medida que lhe convém. A empresa privada às vezes 

Claudia Ferreira da Silva
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contrata sem pagar todos os impostos aos contratados, fazendo contratações por 
outros tipos de serviço. A Dataprev, não.  E também  não pode simplesmente demitir 
metade do quadro porque o orçamento diminuiu do cliente. A empresa privada tem 
um custo totalmente volúvel. Eles objetivam lucro. A empresa pública não objetiva 
lucro. E a questão mais fundamental que observo na contratação de empresa pública 
é o compromisso com o resultado, mais do que qualquer outra coisa. A empresa 
pública tem o compromisso de que aquele trabalho que está desenvolvendo dê um 
resultado especifico para sociedade, para o seu cliente. Hoje existem duas questões 
que me parecem fundamentais, a primeira delas é a questão de comparação de 
preço, comparar preços de empresa pública e o mercado privado é uma tarefa muito 
cruel porque é difícil até de você comparar o tipo de serviço, é difícil atribuir o valor a 
uma característica. É difícil atribuir valor a questão de segurança, ter certeza de que 
aquele sistema não vai vazar e que não vai ser objeto de venda no mercado. E a 
questão de demonstrativo de custos. Como faz um comparativo de custo da 
empresa em que os seus acionistas são o governo e que os seus gestores 
estratégicos e orçamentários fiscais são o próprio governo, o custo é o custo da 
empresa, é o custo da empresa púbica como um todo. Precisamos melhorar as 
gestões e, mais do que isso, oferecer aos nossos contratantes, que são os nossos 
donos, a garantia que eles precisam para não ter que prestar contas amanhã. Temos 
a preocupação de ser parceiro dos nossos contratantes. 

Claudia Ferreira da Silva
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Claudia Ferreira da Silva

elemento paralisante das normas. E essa para mim é Interlocutor não identificado: Dois pontos atrapa-
um pouco a discussão que acho que precisamos lhavam: O primeiro: as interpretações absurdas de que 
avançar, já que visivelmente estamos de acordo com cada solução exigia um contrato e que estava sendo 
quase tudo. O problema é equilibrar essas duas visto na cadeia de decisão a necessidade de multiplicar 
questões. A necessária indução, obviamente em um por vinte o contrato da Receita com o Serpro e por dez 
órgão de controle quase que de ultima instância, com o INSS. Por meio de conversas, isso poderia ser 
exceção da justiça, deve ser coercitiva, não vejo resolvido e não atrapalharia nossa vida. E o principio da 
problemas com esse principio. Agora, acredito que, no eficiência, pagar pela existência. Como essa neces-
caso específico dessas coisas o, TCU está deixando de sidade de pagar pela existência daquilo que não se sabe 
discutir o outro lado, o efeito paralisante dessa indu-se é necessário para a sociedade, que acredito que é 
ção, que é o que vocês também não desejam. real, garante a necessidade da constante busca da 

eficiência? Em não haver a degradação e acomodação Cláudio Cruz – TCU: Seria a negação do principio da que mata qualquer instituição? existência...
Cláudio Cruz – TCU: Redução de custo a qualquer Interlocutor não identificado: Total, atualmente mui-custo. tos gestores em cima desse arcabouço de legislação se 

sentem melhor não fazendo e são premiados ao não Interlocutor não identificado: Há momentos em que 
serem punidos por não fazerem. A forma de buscar seria perfeitamente adequado, legítimo e desejável 
comparação de preços e a discussão, ao exigir que se pagasse de maneira antecipada, se pagasse 
transparência do nosso overhead, é equivocada. O para criar processos e resultados.  Sem a devida trans-
nosso overhead, digamos que é no mínimo questio-parência e o mero acomodamento. Suporto vários 
nável, e penso que isso não é problema algum. Agora sistemas que não temos como medir e a solução não é 
colocar essa questão no contrato sem ter você do outro inventar um jeito de medi-los, a solução é substituí-los  
lado analisando essa colocação, não tem funcionado. E novos sistemas mensuráveis, auditáveis. Há também 
em seu relato absolutamente singelo de que o que é esse fator: às vezes você tem que simplesmente 
necessário é transparência e a justificação, não é de substituir o passado, seja sistema, seja processo. 
maneira alguma como a Instrução Normativa (IN04) 

Cláudio Cruz – TCU: E que não é simples. está sendo lida. O que a IN04 está sendo é o menor 
preço e ponto final. Em comparação ao mercado. E Interlocutor não identificado: Não é simples, mas o 
então é aquela história a Dataprev nunca irá oferecer sim absolutamente complexos. Como inserir isso em 
blade de servidor a um centavo como a Amazon está um contrato? Nós vivenciamos a inserção de um Termo 
fazendo agora para quebrar com todos os seus de Ajustamento de Conduta (TAC) e foi uma experiência 
concorrentes. Isso não irá acontecer em momento extremamente positiva e saudável para a empresa. 
algum e nem no momento em que a Dataprev atingir os Mas isso não estava nos contratos, estava em uma 
mais ousados sonhos de eficiência. Mas não irá acon-discussão com altas autoridades, do Ministério 
tecer não é porque é estatal, mas porque não é a nossa Público, do TCU. Como é trabalhar na vida real, onde 
missão. A nossa missão não é escolher apenas o filé essas exigências são colocadas em um pressuposto do 
mignon do processo e ganhar cada vez mais eficiência. envolvimento da alta direção e de grandes discussões 
Temos que suportar um banco de processo ineficiente, se essa separação até para você é difícil? O que é que 
de 15, 20 anos atrás que nós sabemos perfeitamente cabe numa discussão de TAC, em um planejamento da 
que deveriam estar nessa lista de prioridade e que empresa, no contrato com cliente específico e como 
oneram de maneira absurda! O maior problema da orquestrar tudo isso? Esse é o grande desafio. Dentro 
Dataprev não é o excesso de pessoal que temos mas, da nossa instituição  aprendemos e sabemos como 
sim, o excesso de tecnologias e sistemas. Isso é o que fazer. Agora ao exigir os reflexos de decisões 
onera. E esse processo não é enfrentado dentro disso. estratégicas da empresa presente no contrato com o 
Sinceramente, não sei se é possível enfrentá-lo dentro cliente, sabemos que será elaborado e estruturado por 
dos contratos, não sei se o espaço contratual compete pessoas que não fazem parte dessa discussão, 
essa questão. E como a IN04 tinha por ambição respeito muitíssimo o elemento indutor das normas, 
reestruturar a TI de governo, e ambição não só indutor exatamente desse avanço. O que mais temo, 
meritória como absolutamente necessária.mais do que o elemento indutor das normas, é o 

Engenharia de requisitos aplicada à Dataprev
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Petrobras. Paralisou? É a razão para tirar antes que o Claudia Ferreira da Silva – Dataprev: O que perce-
prejuízo causado por ela seja grande demais. Segunda bemos nos contratos: os gestores sentem dificuldade 
solução: soluções em paralelo. Às vezes o problema do de escrever exatamente o que você colo-cou. Como é 
não acordo é exatamente a dificuldade de encontrar que podemos melhorar esse aspecto para que os 
um parâmetro comum de entendimento, um entende a gestores percebam que não é para seguir a norma ao 
lei de um jeito e o outro entende de outro completa-pé da letra nessa situação? 
mente diferente. Essa tem sido uma das experiências 

Cláudio Cruz – TCU: Quando fazemos uma análise mais gratificantes que o Sistema de Execução Fiscal 
sistemática, estamos falando de profissionais que são Trabalhista (SEFT) tem tido nos últimos dois, três anos, 
analistas de tecnologia da informação que estão mas especialmente nos últimos dois anos. Que é 
tentando entender como é que a lei ajuda a fazer TI bem receber os opostos, contratante e contratado, para 
feita. Percebemos que o arcabouço é muito interessante. uma conversa conjunta exatamente para fazer uma 
A probabilidade de sucesso cresce substancialmente, espécie de mediação no sentido de esclarecer o 
por quê? Porque as leis e as normas são um condensado significado correto da legislação. Em 100% dos casos 
da sabedoria acumulada ao longo dos anos, a indicação que passaram lá conosco, a mera mediação para 
de quais são os principais problemas, principais riscos e explicar o significado real da legislação e da jurispru-
assim por diante. Tem exceções, como por exemplo, dência levou as partes a encontrar o ponto de acordo e 
rubricar as páginas que já podiam passar. A lei na sua fazer o contrato de uma maneira operacional, 
maior parte é muito boa, nós é que a interpretamos de produtiva. Não quer dizer que ficou perfeito, avançou. 
uma maneira ruim. Ao fazermos o levantamento de Nós tivemos alguns casos muito interessantes. As 
governança de TI de 2010 e agora 2012, transpareceu pessoas ligam para nós até hoje agradecendo, quase 
isso e também que o alto comando das casas tenha uma que aos prantos dizendo "Estávamos em um impasse 
desconexão tão grande com o seu chão de fábrica, que a que não tinha a menor noção de como poderia ser 
situação paralisante é praticamente inevitável na resolvido". E então isto é importante e no meu modo de 
maioria dos casos. Muitas vezes não sabem nem do que entender esse é um papel das nossas acessórias 
se trata e a importância. Não existem metas nem jurídicas e dos nossos controles C, e as avaliações do 
diretrizes. Quem ocupa uma posição pouco favorável Tribunal de Contas se vocês observarem nos acórdãos 
não quer tomar decisão e quem ocupa uma posição mais estão começando a tocar fortemente também nesse 
privilegiada em relação a hierarquia também não se ponto. Com essas avaliações sistêmicas que o Tribunal 
sente seguro para tomar decisão. de Contas tem feito, o que ele está conseguindo é 

descobrir os vários pontos de gargalo e para cada um Cláudio Cruz – TCU: Mas no caso do mercado privado, a 
deles endereçar ações. Por exemplo, a responsa-falência de empresas que fecharam contratos com o 
bilidade do advogado que não era clara há dez anos poder público a ponto de ser comum você ouvir 
hoje é evident. Ele tem de se posicionar conclusi-pessoas do mercado dizendo "Eu nunca mais vou fazer 
vamente. Antigamente ele não via nada de contrato com o governo". Já pararam para pensar 
problemático e não dizia nem o que é que ele olhou. quantos bons fornecedores perdemos por que sub-
Depois quando dava qualquer problema, ele dizia, "Mas metemos esses bons fornecedores a uma situação 
isso não olhei..." E caía toda a bomba.incontestável? Isso é nossa responsabilidade. Então, 

concordo, o efeito paralisante existe, mas ele não Interlocutor não identificado: Só que agora os 
deriva da norma, ele deriva da interpretação que as advogados estão entrando na área técnica. Não está 
pessoas tem feito da norma e então, surgem algumas posicionando-se conclusivamente sobre a legalidade, 
soluções atendendo o seu pedido. Primeiramente, mas sim sobre a gestão.
precisamos entender, como estado e como governo, 

Cláudio Cruz – TCU: E isso tem sido mais paralisante. É que o que nós fazemos são acordos, são conversas, são 
aquela história do efeito pêndulo. Você está num entendimentos, coordenação de ações. Quando vamos 
extremo, então dá aquele empurrão, passa da conta. escolher pessoas para liderar as nossas áreas, 
Precisamos rapidamente chegar ao ponto de equilíbrio. precisamos escolher pessoas que saibam fazer 
Como é que fazemos isto? Com isto, entra a terceira acordos e conversar. É uma competência relativa-
questão.  Não sei em que medida a Dataprev mente rara. Nós precisamos trazer essas pessoas com 
eventualmente estimula o amadurecimento das esse tipo de capacidade para liderança das nossas 
pessoas. Por exemplo, um evento como este que estão  organizações no mais alto nível, intermediário e nos 
fazendo é o momento de nós todos amadurecermos. níveis importantes onde houver prioridade. Não 
"E então, o que conseguimos fazer de melhor?" podemos deixar pessoas que paralisam processos 
Conseguimos entrar no consenso de algumas coisas, nessas posições. Qual foi a empresa que você falou? A 

DEBATE
Claudia Ferreira da Silva 
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temos razoável certeza que da para melhorar. Ob- Delfino – SLTI: Foi uma mudança efetiva.
servo, por exemplo, a falta de mais eventos focados em 

Cláudio – Previc: Sim porque deu aquela destravada. preparar as pessoas para tomar boas decisões.
Muitas pessoas foram induzidas a que? A eventual 

Interlocutor não identificado: Nesse processo de ilegalidade. Já tivemos casos. O problema está 
implantação de sistemas de gestão, tanto financeira exatamente nessa questão: eventualmente, ele pode 
orçamentária comercial, há um processo muito argumentar que foi induzido ao erro, são algumas 
importante de envolvimento na gestão dos contratos. questões que precisamos tratar com muita cautela. 
Nesse sentido sim. Outro ponto mencionado, justificativa de preço: e 

solução encontrada. Comentamos aqui justificativa de Cláudio Cruz – TCU: Essa é uma ação efetiva, por quê? preço: a lei nunca disse que tem que ser o menor preço Por causa do problema que você já diagnosticou. Não é a possível. Não está na lei na parte que trata de dispensa lei e nem a norma o problema, é a interpretação. Se você ou inexigibilidade de licitação, 24 e 25. Está no 26, não interfere na perspectiva que os gestores tem a respeito cita deva ser o menor preço possível,  mas diz que tem da legislação você começa a destravar um monte de que ser um preço razoável, justificável. Razoável situações. Onde passa por dificuldade apela para o  significa que eu entendo o preço, que a lógica dele é irmão mais velho, apela para o seu controle interno, aceitável. Então, se eu estou em uma condição em que para a sua acessória jurídica, não funcionou? é impossível fazer melhor do que isso, eu devo declarar Eventualmente você pode chegar até ao Tribunal de o ocorrido. Ou seja, mostrar que eu estou realmente Contas da União para ter uma conversa. E estamos defeituoso e reconheço o fato que meu preço tem que absolutamente receptivos para ter essas conversas. ser aquele. Ao mesmo tempo declaro, estou também Isso que podemos dizer com bastante alegria não vou imbuído da vontade e tem um hold map, para tentar dizer orgulho, alegria, felicidade: 100% das conversas desmontar essas armadilhas que meu histórico trouxe. foram extremamente produtivas e destravaram estes Ruim é quando continuamos deixando os preços como efeitos paralisantes em algum ponto em que estavam estão e nenhum movimento é feito no sentido de acontecendo. Essa SLT vem desenvolvendo um progra- melhorar essa situação. Estamos deixando de ser fiel ma importantíssimo junto a Escola Nacional de Admi- ao cidadão que põe dinheirinho na nossa mão, por nistração Pública (Enap) no desenvolvimento de ges- causa do exagero. tores. Isso tem nos trazido melhorias significativas, 
embora provisoriamente, temporariamente, também Delfino – SLTI: Todo projeto de reforma, como por 
cause algumas paralisações porque tem colegas que exemplo, problemas de infraestrutura, se não conse-
passam por aquele curso de 152 horas e passam da guirmos renovar todos os três CPs da empresa que 
conta, fazendo absurdos. Faz parte do processo de atendem absolutamente tudo, não conseguiremos 
amadurecer. Precisamos criar mecanismos para que avançar o próximo passo. Não vejo sentido em colocar 
situações como esta não se tornem corriqueiras, que essa afirmação no contrato da Previc. Está perdendo o 
sejam a exceção. E há como fazer esse tipo de sentido do próprio INSS, que são 55% da nossa receita. 
mecanismo. Quarta forma: que as nossas normas São instrumentos distintos, claro que isso está no 
sejam cada vez melhores. As normas antigas eram planejamento, no conselho de administração, mas isso 
extremamente voltadas para advogado e não falavam no contrato não faz sentido.
nada com o operador da lei, o técnico. Se vocês obser-

Cláudio – Previc: É que o conceito é diferente. Primei-ro, varem cada vez mais as nossas normas, no nível 
preço não é questão de contrato; preço é questão de operacional, tem saído numa linguagem que o chão de 
política das casas envolvidas, das organizações fábrica entende e consegue praticar. Isto é funda-
envolvidas. Está no nível extremamente elevado, não mental. Agora, mais do que isto, a SLTI tem publicado 
deve ser feito em cada contrato. Na alta administração manuais de apoio, saiu o guia agora de Plano Diretor de 
dos dois órgãos você discute e define. Inclusive define Tecnologia de Informação (PDTI), saiu o guia de Grupo 
em termos o preço de hoje e o que eu quero realizar no de Trabalho Interministerial (GTI). Também está em 
futuro. Para onde que estamos rumando. Eu vou anda-mento, semana que vem tem uma reunião, dos 
encaminhar um projeto de lei. É algo que pode estar no comitês, o guia de construção. Instalação de comitês de 
plano. Isso tudo é aprovado formalmente pela casa e tecnologia da informação, que é importantíssimo que 
define uma estratégia de preço. Uma vez definida trata dessa questão paralisante. São várias as ações 
estratégia de preço, o contrato ó precisa fazer refe-que nós podemos e devemos fazer e elas são efetivas, 
rência a estratégia, porque só foi validado e assumido entendo que a mudança não foi a melhor forma, enten-
por todos os envolvidos e foi demonstrado junto as do a razão, mas acho que ela acabou passando da conta.
listas de controle que aquilo é o que de melhor se pode 
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fazer num dado momento. Não há sentido imaginar que do chão de fabrica. O alto comando se reúne e diz assim: 
o controle queira das pessoas que elas façam o podem dar um jeito de comparar e analisar a 
impossível. Isso seria fazer as pessoas ficarem razoabilidade desse preço. Os técnicos de posse dessa 
neuróticas a toa. O necessário seria dizer claramente missão fizeram um desmonte de cada uma das pecin-
qual é a situação, o que é possível no futuro. Uma vez has que poderiam compor aquele preço, fizeram uma 
declarado, dentro do conceito de razoabilidade, não quebra e, quando chegaram a átomos suficientemente 
precisa ser o menor preço, de jeito nenhum. Também comparáveis com o mercado, fizeram uma análise junto 
não quer dizer que não haja compromisso com preços ao mercado. Conseguiram por um método não preciso  
menores, obviamente, isso tem que estar claro na chegar a um número, inclusive  nos permitiu consultar o 
própria estratégia, e na própria legislação. Alteração da mercado sobre quanto poderia custar aquele mesmo 
lei do Serpro deixou isso claro, no sentido de que os serviço. O resultado é que a organização em questão 
grandes, os dirigentes dessas organizações precisam nos fez uma contraproposta que não foi a menor, mas 
definir esse método, precisam falar claramente sobre era compatível, estava flutuando junto com aqueles 
isso e assumir essa responsabilidade. Vejo, na verdade, preços que nós havíamos encontrado. Então, foi 
uma avenida de oportunidades, mas não fáceis. Vai possível celebrar o negócio. O que esse caso concreto 
exigir pessoas de pulso e de decisão, que não paralisem evidenciou? Que o método daquela organização 
o processo, que tenham coragem e que discutam as intrinsecamente era ruim, quando aplicamos um 
alternativas com os órgãos de controle sobre o que é método estruturado encontramos outro valor. Quando 
possível, chegando num consenso. É isso que dá para ele faz a mesma coisa, também encontra outro valor. O 
fazer, põe no plano. O que os órgãos de controle fazem é que é importante disso: é impossível medir. Mas que 
verificar se o plano é cumprido. Obviamente, tem que vou medir hoje para que no ano que vem seja possível 
fazer esse acompanhamento, justíssimo, mas não dá ter uma medida melhor; dentro de dois anos e daqui há 
para imaginar que os órgãos de controle exijam que você cinco anos seja alcançado alguma maturidade nesse 
faça perfeição porque isso não faz o menor sentido. trabalho. Estar nesse caminho é essencial: fazer algum 

tipo de mensuração. Jogue nos autos, essa é a sua prova 
Delfino – SLTI: Razoabilidade de preço, falamos muito da razoabilidade, sei que não é perfeito, sei que é em comparação com o mercado. Na comparação, impreciso, mas é o melhor que eu posso fazer nesse razoabilidade e a vantajosidade não quer dizer o menor horizonte de tempo que me foi dado para tomar essa preço? Os gestores tem que executar esse trabalho no decisão. Eu não posso postergar essa decisão.momento de contratar o menor preço e não no 
momento da razoabilidade. Temos que criar essa Delfino – SLTI: Seria comparar com você mesmo.
fundamentação e, principalmente, a habilidade para 

Cláudio – Previc: Eventualmente comparar com você fundamentar. Comparar com quem? Quando tem uma mesmo. Quando for possível comparar com o mercado, solução aderimos à identidade única. Supomos que compare com o mercado, quando não for possível com-seja uma grande aplicação. Uma grande solução. E você  nos autos o que é desenvolve essa solução na medida em que utiliza o possível.ponto de função. Quanto custa um ponto de função no 
mercado? Delfino – SLTI: Prefiro não falar com o mercado. Vou 

abordar muito isso assim que tiver a palavra e Cláudio – Previc: Excelente pergunta. tornamos referência para o mercado. O Serpro é 
Delfino – SLTI: Gostaria de seu esclarecimento em 
relação a esse assunto. Vou te dar um exemplo: vendi 

Cláudio – PREVIC: Não podemos olhar para o mercado um certificado digital, para um cliente: 25 unidades e dizendo que ele é o Deus, fonte da informação, até para outro 18.700 unidades. As 25 unidades quer porque sempre terá o comportamento de me dar uma pagar o preço das 18.000, só esse comparativo. informação falsa. Por quê? Não adianta olharmos para 
Cláudio – Previc: Permita-me nessa situação trazer um o mercado como sendo a fonte de uma informação 
exemplo à tona. O caso é real, não vou mencionar inequívoca e nem é isso que o Tribunal de Contas diz no 
nomes, mas enfrentei uma situação semelhante a esta, acórdão 371/2007, 1.917/2007. O Ministro Relator 
enquanto gestor. O desafio era exatamente justificar o diz: use uma cesta de preços, use o maior número 
preço, a organização em questão havia nos feito uma possível de informações que te permita tomar uma 
proposta de R$40.000.000,00 para um dado serviço, decisão abalizada. O que percebemos com bastante 
olhamos aquilo e dissemos: parece absurdo. Reunimos tristeza no coração, porque somos analistas de 
o alto comando da casa, que é quem toma essas sistemas, somos colega é que olhamos para os autos e 
decisões, não se pode deixar isso nas mãos do pessoal não vemos  fundamentação de coisa alguma. Fica difícil 

pare com você mesmo e mostre

exemplo de referência, inclusive de inovação.
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dizer se está certo, não tem como defender o colega, chão de fábrica porque eles se sentirão desamparados 
principalmente quando aparece alguma evidência de e as decisões não serão maduras, não terão conexões 
que o preço estava car. Então se você traz aos autos com as várias áreas da casa. E, finalmente, pagar pela 
uma justificativa, eu posso até não concordar, mas tá lá existência: o Estado tem esse pressuposto, o cidadão 
a justificativa, foi cumprido o pressuposto legal de ter está colocando dinheiro para que exista o Estado para 
razoabilidade. Investimos em mecanismos cada vez fazer o beneficio que é esperado, não estamos em 
melhores, a SLTI tem nos ajudado em trazer boas guerra e ele está lá, é para isso que serve. Esse conceito 
metodologias, podemos fazer isto e, finalmente, em tranquilo tem que ser assim mesmo, o erro está em 
cada solução, um contrato. Quero ressaltar que isso foi quando deixamos essas estruturas custarem qualquer 
dito num contexto, em 2003, quando a maioria das preço, aí o que acontece com o nosso orçamento? O 
contratações do setor público era realizada para o nosso orçamento não para de crescer e os cidadãos 
mercado privado na forma de um único contrato que brasileiros e toda a mídia olham para o Estado atual. 
fazia tudo de TI, terceirização completa. Confesso a vocês que eu não consigo negar que o 

Estado não seja realmente eficiente. Temos 
Delfino – SLTI: Gostaria de ouvir sobre a questão da oportunidades, muitas oportunidades de melhoria e renovação somente no período de 12 meses. que resultariam em benefício maior para população. 

Nós precisamos persegui. Existimos para satisfazer Cláudio – PREVIC: O que ocorria naquela época, quan-
essa necessidade, não estamos aqui defendendo o do olhamos e lemos os autos de hoje: os gestores 
Tribunal de Contas da União ou a Dataprev, ou o diziam que não havia jeito melhor do que este, não 
Ministério ou a SLTI. Nós não estamos defendendo as tinha como ser diferente. Até vou dizer que em certa 
nossas casas, nós somos contratados para defender o medida eles tinham razão, porque o mundo era mais 
cidadão. Para isso que nós existimos, essa é uma complicado, não tínhamos a quantidade de informação 
mudança de mente importante.que disponibilizamos atualmente em relação a como 

contratar.  Era muito ruim, essa questão de ter um Lucília – Dataprev: É só a questão da composição de contrato para cada solução, foi uma concepção custos, que é uma das questões que é muito colocada. percebida naquela época por conta daquela condição. A composição de custos que precisa ser apresentada Penso que, como regra geral, ela ainda continua sendo precisa também especificar custo por custo. Isso é uma uma regra interessante, mas para tratar no contexto de situação muito complicada para uma administração uma análise de risco, e não para tratar como a verdade pública, pois vou gastar três pessoas e cinco máquinas absoluta, então a sua equipe faz a análise de risco, você e, aí, a pessoa que contratou começa a achar que aquilo pergunta, quais são as alternativas? Contratar num só que foi composição de custo ele tem que controlar. Mas pacote, contratar em vários pacotes, contratar por você disse na sua composição de custo que eram cinco consorcio, contratar por subcontratação, tem um máquinas, eu quero ir no seu CP verificar se realmente milhão de alternativas de modelo de contratação. Faça as cinco máquinas são minhas ou se você está análise de risco, a lei já mandava fazer isso e a SLTI nos vendendo para uma outra pessoa e eu estou pagando mostrou um caminho tecnicamente procedimental uma coisa que não devia.para fazer isso. Faça a análise de risco e chegue à 
conclusão de vantagens e desvantagens de cada Cláudio – Previc: E quem faz isso é o gestor, não é o 
alternativa. Fundamente, coloque nos autos, o Tribunal chão de fábrica, não é o dirigente máximo.
de Contas da União pode até não concordar, mas estará 

Lucília – Dataprev: Quem está assinando a fatura...fundamentado, estará justificado, então ele vai dizer, 
não faça da próxima vez que você perdeu em Cláudio – PREVIC: Claro, porque ele pensa que o CPF 
determinado aspecto, não considerou tal item. Mas a dele está em risco...
fundamentação estava lá, e cada vez que nos juntamos 

Lucília – Dataprev: Exatamente.à mesa de discussão é uma tremenda oportunidade de 
aprendizagem organizacional. Hoje, defendemos que Cláudio – PREVIC: E ele tem razão. Procura se essa é a única forma de fazer. Claro que pode existir um proteger na medida em que não recebe proteção de ou outro setor para o que essa seja a melhor forma, não quem está no comando, o dirigente máximo da organi-a única, mas a melhor. Tudo depende da análise de risco zação e do alto comando, que precisa criar uma estru-que você vai empreender. Seus riscos são muito mais tura de governança que dê segurança aos gestores e baixos e lembre-se: quem toma essa decisão não é o fiscais dos contratos. Senão ele vai paralisar. Ele não fiscal, não é o gestor do contrato, não é o chefe de TI, tem alternativa porque o CPF dele aparecerá para o quem toma decisões deste nível é o alto comando da Tribunal de Contas da União e vai para CGU.casa. Não deixe essas decisões serem tomadas pelo 
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contrato do tipo projeto de 5 anos, por que razão ela Lucília – Dataprev: E como fica essa questão de 
não admitiria um contrato de serviço continuado de 5 compressão?
anos? Qual o risco que eu tenho que mitigar? O risco de 

Cláudio – Previc: Devemos fazer acordos entre os altos que o contrato não esteja sadio. Eu não tenho 
comandos das casas, no sentido de estabelecer qual é a mecanismos para cancelar o contrato, esse é o risco, 
metodologia de definição do custo que é aceitável para então se eu proponho o mecanismo necessário para 
um dado momento. Feche um acordo e coloque isso na descontinuar o contrato, suficientemente seguro, não 
estratégia combinada entre os órgãos, isso gasta vejo razão pela qual os contratos devam necessa-
muito tempo para fazer? Não, não gasta, porque são as riamente ser de 12 meses e prorrogáveis assim 
áreas técnicas que produzem propostas alternativas. sucessivamente. Você poder fazer tranquilamente um 
Discutam numa tarde ou duas com os altos comandos contrato de 5 anos, de 60 meses diretamente. Já tive 
envolvidos, fechem o documento, assinem, publiquem, conversas com advogados nesse sentido que veem 
eventualmente. Chame até o pessoal do controle para toda a tranquilidade. Acredito que essa é, novamente, 
estar junto para ver se eles não estão visualizando uma inovação da prática, não da lei, porque a lei admite. 
algum risco não tratado, não conveniente. O Tribunal de Agora, alguém vai questionar? Vai. Por que aumenta 
Contas obviamente atenderá ao convite para fazer riscos? Sim, então nós temos que ser sábios para não 
esse tipo de participação que não é consultoria e nem é perder o instrumento. Temos que entregar o serviço 
avaliação prévia. Obviamente, não é uma avaliação completo, entrega com análise de risco e com todos os 
prévia e não é consultoria, mas da para dizer assim, mecanismos para garantir que, se o serviço estiver 
estou vendo aqui um risco não tratado: vocês não ruim, algo vai acontecer, ou destrato ou sanções ou 
acham que seria interessante cuidar desse risco algum mecanismo de trazer o contrato de volta. Quero 
também? Coloquem tudo isso no documento e aquilo aproveitar esse ponto para fazer um reforço. Muitas 
será a verdade por um ano, isto resolve muito o pessoas acreditam que o planejamento é a fase mais 
problema 12 meses para renovação contratual, não importante. Discordo, a gestão do contrato é a fase em 
tem cabimento, novamente tudo é analise de risco. que você obtém o resultado, onde nasce o resultado 
Gosto de dizer que a lei 866 e toda sua adjacência é um efetivo, é a fase mais importante. Se tivesse que 
parque de diversões para quem sabe usá-la, porque ela escolher entre as duas fases, escolheria a gestão do 
coloca para nós uma cerquinha do lado direito, depois contrato. Se tenho um mau planejamento, um bom 
da qual está tudo errado: coloca outra cerquinha do gestor ainda me salva em muitas questões. Mas se 
lado esquerdo, depois da qual também está tudo tiver um perfeito planejamento e um péssimo gestor 
errado: mas a avenida que está no meio dá uma flexi- de contrato, não tem salvação, porque ele não sabe o 
bilidade para praticamente todas as situações que que receber, não sabe como conversar, não sabe como 
enfrentamos. Não tive oportunidade de ver uma conduzir as situações. O que quero reforçar é o: o 
situação, uma que não seja adequadamente tratado comportamento médio dos fiscais e gestores que nós 
pela legislação como ela está hoje. O que pode ser feito temos auditado. Atualmente, apresentam problemas, 
então? Entender o comando do artigo 56, no sentido de reclamam com pessoas no restaurante, na mesa do 
que você faz uma contratação de serviço continuado cafezinho, com o chefe, e isso ocorre mês a mês. Essa 
por até 60 meses, com o propósito de obter o menor não é uma forma de amadurecer o gerenciamento de 
preço possível. Nesse caso, não é muito comum isso contratos. Uma boa gerencia de contrato nos termos 
nas leis mais antigas, mas nesse caso a lei diz qual a do artigo 66, 67 e 68 da lei 866 é aquela em que há um 
razão; o propósito é obter o menor preço possível, as ponto de divergência, de anormalidade. Vamos tratar 
condições mais vantajosas possíveis, por quê? Porque isso com toda seriedade nesse instante, por quê? 
se alguém sabe exatamente como vai funcionar a Porque quanto mais cedo tratar, menos consequências 
receita durante um período de tempo, ele pode reduzir ruins temos daquela normalidade. Com isso escapa-
o seu preç. Ele tem o elemento da segurança, o seu mos das sanções, e conquistamos uma situação positi-
risco baixou. Os doutrinadores, obviamente, divergem va se possível.
em relação a isso, mas, na realidade, o artigo não quer 

Delfino – STLI: É possível corrigir os problemas oriun-dizer que temos que fazer contratos de 12 meses, não 
dos da contratação e, sem dúvida, a mais importante. está escrito, o que está é o seguinte: o contrato pode 
Mas devemos refletir também que estamos dentro de ser prorrogado por sucessivos períodos de igual 
um contexto. Os maiores problemas na aplicação da tamanho. Podemos fazer um contrato de dois anos? 
norma 4 ou de treinarmos os gestores para governança Um contrato de construção de uma usina hidroelétrica 
de TI não estão dentro de conhecimento técnico ou é um contrato de, vou chutar um número, 14 anos, 
dentro de especialização em TI, mas sim na de dependendo do tamanho; 5 anos, então, a lei me 
governança de gestão como um todo. A nossa maior admite um contrato de 5 anos, se a lei admite um 
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carência é o alinhamento estratégico do negócio. Obter mos, sim, atenuar o principio da estrita eficiência 
de nossas áreas o planejamento estratégico e econômica, senão não vamos atingir todo esse 
institucional muitas vezes é o maior desafio. Devemos conjunto de maneiras de vermos a licitação com esse 
olhar sobre todo esse contexto e entendermos novo paradigma. Se lá no passado pensamos em 
também as vantagens e desvantagens, limitações e comprar mais rápido pelo menor custo, essas novas 
melhoras práticas. Por isso trouxemos uma reflexão políticas levam a um novo paradigma, que é 
sobre as contratações como um todo. Principalmente o exatamente a eficiência e mais o uso do poder de 
que devemos e como devemos refletir sobre o próprio compra do Estado como políticas de Estado. Temos 
poder de compra. Em breve resgatarei a IN4 e ver como diversos instrumentos e várias normas que vieram e 
ela se situa nesse contexto que sem dúvida, é muito que estão integrando este arcabouço regulatório de 
mais amplo. Vou falar um pouquinho da atividade compras. Não podemos refletir somente com a IN4 que 
passada, que é a licitação, apenas como atividade para é específico da administração pública federal. Muitas 
suprir as necessidades específicas de consumo e de vezes essas reflexões nos trazem um pouco da falta de 
existência do Estado. Vamos refletir sobre a função visão em relação a esse espectro completo do que é 
social da licitação como instrumento de política compra e do que é a gestão do orçamento público.  Isso 
pública? Para levar a melhoria da qualidade de vida ao é o que nos leva a ser tão rigorosos com a letra da 
cidadão falaremos aqui sobre o programa de norma, com a letra da própria IN4. É por isso que estou 
agricultura familiar, de cadastrarmos famílias que trazendo uma reflexão um pouco mais ampliada. A lei 
vendem para prefeituras para alimentação escolar complementar 123 é uma revolução? Talvez não, mas 
como um instrumento do poder de compra gerido por ela é um instrumento eficiente de política de Estado: 
Ministérios como o Ministério do Desenvolvimento estabeleceu que micro, pequenas e médias empresas 
Agrário (MDA), como o Ministério do Desenvol- passarão a ter preferência e prioridade. Serão 
vimento Social (MDS). São outras formas de olharmos reconhecidas de maneira especial nas compras 
o que é a definição das compras públicas, que está públicas e, com isso, ficou estabelecido licitação 
como desenvolvimento econômico sustentável, como exclusiva para elas, até R$ 80.000, permitindo assim a 
geração de emprego e renda, como erradicação da subcontratação por grandes contratos, grandes 
pobreza. É muito importante que TI também se insira empresas podendo também subcontratar micros e 
nesse contexto. Falaremos também da margem de pequenas empresas. Estabelecemos cotas para todos 
preferência, do futuro regime diferenciado de os setores das compras públicas, desde os 
contratações que está chegando. Imaginem a Dataprev suprimentos, serviços, TI inclusive. Estabelecemos um 
precisando de uma nova unidade e chamar um percentual que tem que ser direcionado a elas. A 
parceiro, Oracle ou TOTVS, pelo regime diferenciado. habilitação para estas empresas é diferenciada. Com 
Atenção, preciso de um data center novo, quero que ele isto, simplificamos muito a parte de habilitação e elas 
rode tais e tais plataformas, quero isso de Storage e tem preferência com critério de desempate,  se tiver 
com o RDC eu posso receber a chave, prontinho, dentro de uma margem de 10% do preço final, ela tem 
povoado, instalado pronto para uso. É o que a nova lei direito de dar o ultimo lance e cobrir o vencedor. 
de licitações do Brasil permite, será que alguém irá Estamos acompanhando desde a regulamentação da 
fazer? Vamos aguardar. Quero com isso chamar lei que foi em 2007, o crescimento da participação das 
atenção que, o tema é atraente, a norma como m i c r o e m p r e s a s  n a s  c o m p r a s  p ú b l i c a s ,  a  
instrumento de gestão. Até a IN4 é um marco, é regionalização, as contratações que são feitas nos 
importante refletir sobre ela, pois provocou mudança, e mesmos locais. Fizemos em conjunto com o Serviço 
no momento precisamos somente da IN4, então re- Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
fletiremos sobre isso juntos, ok? Assim, se olharmos o (sebrae), um acordo de cooperação no qual ofere-
poder de compra ele pode se manifestar de várias cemos a capacitação para os empresários que, com 
maneiras, dessa forma acaba sendo uma maneira de isso, também estão mais  participativos. Nós saímos 
fortalecer o mercado, a competição. Isso melhora o de algo em torno de R$ 900.000.000,00, em 2007,  ano 
nosso mercado, capacita os nossos fornecedores. de participação das micro e pequenas empresas, para 
Temos sempre que lembrar que a isonomia é o principio algo em torno de  R$ 9.000.000.000,00 em 2011, em 
da lei, então a abrangência, o motivo de estabele- termos  de percentuais é assim, sai de 9% para 27,5% ou 
cermos o pregão como o instrumento principal das algo mais. Por que este procedimento é importante do 
contas públicas veio porque chegou a abrangência ponto de vista da norma? A lei é de 2002 e adormecida. 
nacional, conseguindo envolver todo mercado,  A lei que estabeleceu a preferência para as micro e 
Portanto,  devemos sim, pensar no fomento, na função pequenas empresas já existia. A lei complementar 
social, como  já exemplifiquei algumas vezes. Precisa- estabelecida em 2006 e em 2007, a prática na 
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administração pública federal. Como é uma lei uma margem adicional quando agreguei um índice 
complementar, para ser implantado nos municípios e bastante alto dos componentes produzido aqui. Então, 
nos estados, depende de uma regulamentação local, haverá espaço para composição de produtos que, 
então, o movimento que se iniciou nas compras muitas vezes, são por natureza, multinacionais, 
púb l i cas  federa is  fo i  de  reconhecer  essa  utilizados em todo mundo, mas que podem ter valores 
regulamentação e aplicar, orientando e convencendo agregados aqui. A intenção é gradativamente 
estados e municípios a adotarem também. Vejam formarmos uma cultura de reconhecer o valor de 
como o principio da lei, o principio da matização, é agregação do produto nacional. A língua portuguesa, 
importante. Temos que adotar, temos que aderir, tem por exemplo. Há pouco tempo ter um software em 
que ter o patrocínio. Transforma-se numa política língua portuguesa muitas vezes era motivo de 
pública, que não acontecerá somente porque o desqual i f i cação.  Já  desc lass i f ique i  muitos  
Congresso Nacional votou uma lei que foi sancionada fornecedores porque não tinham a versão no nosso 
pelo Presidente da República. Isso por si isso não idioma. Esses mecanismos são reconhecidos na 
vigora, se não tivermos uma política, se não tivermos organização mundial do comércio, qualquer país pode 
complementação, orientação que muitas vezes pode estabelecê-los. Nós estamos, inclusive reconhecendo 
acontecer através da norma. Sempre digo que a melhor os mecanismos comuns para aplicarmos no âmbito do 
norma é aquela que você publicou, submeteu a uma Mercosul, privilegiando produtos desenvolvidos e 
consulta pública, teve muita contribuição. Quando construídos dentro dos países que integram o 
publicada é uma adesão e não obrigatoriedade, nem Mercosul, como também estabelecendo mecanismos 
sempre acontece essa eficiência. Outro princípio  que comuns de exigências, para que o mundo forneça para 
estabeleceu a polít ica de compras voltada estes países formando essa força do bloco. Isto é a 
especificamente para TI, passarei rapidamente porque política de compras públicas. Os decretos presidenciais 
isso é de conhecimento de todos vocês, é 5.504 e o 5.450, onde tornamos o pregão como a 
estabelecimento do Processo de Produção Básica modalidade preferencial, quando começamos a 
(PPB), para reconhecer o produto fabricado no Brasil, rediscutir o conceito de bens, serviços e comuns (que já 
gerar emprego aqui, preservar a nossa balança vinha dentro do espírito da lei) diferenciou a própria 
comercial, está na lei 8.387/91. Outro decreto técnica e preço com viés muito forte voltado para área 
interessantíssimo e muito recente porque está voltado de engenharia, então, hoje temos essa limitação de 
para área de TI, é o 7.174. Que define que, para obrigatoriedade de uso da técnica e preço para 
equipamentos de informática, podemos utilizar, compras de engenharia. Obrigatoriedade e a carac-
observem, novamente se manifesta o poder de terização para que se use o pregão tem que vir 
compra, licitação exclusiva, critérios de desempate. precedida de uma classificação de bens e usos de 
Vejam que é recente, ainda tem pouca prática, posso serviços comuns, ainda sim uma limitação até 
oferecer para empresa que se qualificou como fabri- R$5.000.000,00. São questões ainda que permeiem a 
cante nacional e tecnologia nacional o último lance, a lei, mas que com o tempo. A nossa expectativa em 
preferência para contratação de fornecedores de bens relação ao regime diferenciado de compras, nascido 
e serviços com tecnologias desenvolvida no país. O recentemente para uso exclusivo dos grandes eventos, 
outro instrumento que estamos colocando, 12.149, com apelo muito grande para obras e engenharia, traz 
que estabeleceu a margem de preferências. São dois fortes inovações. Dessa forma são inovações que 
instrumentos que estamos trabalhando em conjunto realmente representam um salto na lei de licitações, 
como MCTI e com o MDIC no sentido de que ainda estão regulamentadas como lei somente 
reconhecermos. Recentemente, o Ministério da Ciência numa situação diferenciada. Por isso está denominado 
e Tecnologia lançou o programa TI maior, que vai ser regime diferenciado de contratações. Recentemente, 
submetido a uma consulta pública, referência para nós em julho, através de uma decisão já sancionada pela 
qualificarmos o software brasileiro, reconhecer o Presidenta Dilma, o Regime Diferenciado de 
software com tecnologia nacional, a empresa, o serviço Contratações Públicas (RDC) foi estendido para as 
prestado produzido aqui. Poderemos, inclusive, obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 
submeter estas licitações, oferecendo uma margem de Estamos acelerando o processo para colocar o 
preferência com preço superior quando a tecnologia for ComprasNet em eficiência completa para suportar 
brasileira. É a lei 12.149. Tenho na verdade duas mais esse novo regime. É a lei 8666, é outro regime 
margens, uma é para aquela que me apresenta um completamente diferente, com novos princípios, ainda 
PPB. Já tenho valor agregado, quando monto o sem jurisprudência. O princípio da eficiência é evocado 
equipamento, apesar dos componentes serem a todo tempo com essa simplificação dos processos 
importados, trabalho ele e monto aqui mesmo. Tenho que o RDC estabelece. O ComprasNet, é um processo 
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eficiente. Sem dúvida, temos muito que evoluir, porém Em cinco de junho de 2012, foi editado o decreto 7746, 
já temos alguns pontos, inclusive, de obsolescência que definiu, regulamentou o artigo terceiro da lei e 
tecnológica dentro do processo. Mas coloco como um estabeleceu os critérios e práticas de sustentabilidade. 
dos processos mais maduros dentro dos sistemas Criou uma comissão interministerial e certamente, 
estruturais que temos na União hoje. Em 2010 foi ampliou muito essas políticas a partir desse momento 
editada a IN1 buscando incentivar as contas susten- que deu uma garantia, uma legalidade reconhecida. 
táveis.  Não tínhamos uma lei para referenciar.  Não era Dentro do bojo também da IN1, estabelecemos os 
possível se publicar como norma, pois corria riscos critérios para as compras verdes, pois já era uma 
sérios, mas o que evocava? Uma cultura de mercado, o prática de mercado. Isso contribuiu muito também para 
alto interesse público em cima dessa prática, a formação desse conceito e dessa cultura. Aqui está a 
relevância do patrocínio de algumas áreas referência da lei 12349, que estabeleceu a loja de 
governamentais que apoiavam a iniciativa,  preferência já mencionada e que chamo atenção de um 
principalmente o Ministério do Meio Ambiente, o aspecto que não está normatizado, que são as compras 
Ministério de Minas e Energia e alguns institutos conjuntas. Lógico que temos cobertura legal. O registro 
ligados à área ambiental dentro do governo. O de preço permite. Temos algumas vantagens em 
resultado é que essa norma teve a vigência em 2010, utilizar as compras compartilhadas entre vários órgãos 
2011, 2012 e tivemos uma massa crítica muito grande. e induzimos essa cultura. Não vimos ainda a 
São mais de 800 produtos catalogados na tabela de necessidade de norma, não temos nenhuma 
materiais do ComprasNet, são cerca de 1500 certames obrigatoriedade, mas vem se tornando uma prática 
licitatórios realizados evocando essa norma e nenhum, interessante.  São  federais no Rio de Janeiro, 
absolutamente nenhum questionamento jurídico. eles conversam e desenvolvem modelos de compras 
Hoje, está regulamentada. O ComprasNet administra conjuntas espontaneamente. Temos apoiado, 
54 bilhões por ano. As compras públicas brasileiras, patrocinado e participado de fóruns com os órgãos, 
considerando estados e municípios,  é algo em torno de instituições representativas. Temos no Rio o Instituto 
10% do PIB brasileiro. Compramos com esses 700 Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
produtos e é algo em torno de R$50.000.000,00. (Inmetro), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto 
Adesão espontânea gerou a confiança do legislador, a Jardim Botânico, algumas agências e a Agência 
confiança da administração e tivemos um decreto Nacional do Cinema (ANCINE) que praticam e não 
assinado por ocasião do evento Rio +20 no Brasil, precisam de normas. Talvez esse seja outro aspecto 
regulamentando um artigo da lei 8666, formalizando que precisamos refletir. Ter mais facilidade para 
as compras públicas sustentáveis. A norma aqui teve o planejamento, mais padronização, muitas vezes temos 
efeito de dar segurança, de promover certa adesão conseguido, por exemplo, comprar equipamentos mais 
espontânea, patrocínio. Sempre cito o exemplo do sofisticados. A questão aqui não é preço, a questão é 
Instituto Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que conta que, muitas vezes, um órgão menor, com uma equipe 
em sua equipe, com pessoas voltadas para a menor, teria maior probabilidade de apresentar 
sustentabilidade, estudiosos do tema e que dificuldade em gerenciar esse processo de compras de 
proporcionaram compras conjuntas entre os órgãos do alta sofisticação, alto rigor na sua especificação. nas 
Rio de Janeiro utilizando esse recurso. O que o trouxe de compras conjuntas podemos suprir isso,  de ter 
aprendizado a edição dessa norma? Que se tivermos um ganho de escala dependendo do produto. Por 
bom senso, apoio, adesão espontânea, patrocínio, exemplo: se for um produto comoditizado, vale a pena a 
podemos, sim estar construindo. Acabaram-se os escala? São práticas bem interessantes, temos em 
regulatórios, que induzem a política e trazem do a mente que não há necessidade de normatizar. Já 
insegurança jurídica, promovendo a disseminação de fizemos para desktops, notebook e os tokens 
conhecimento, domínio para as melhores práticas. criptográficos e estamos tentando, em fase final, para 
Essa é a lição que aprendemos. O marco regulatório que possamos ainda este ano, publicar: temos uma 
nasceu para toda a administração direta autarquias e necessidade de retirar algumas obsolescências neste 
fundações. Nos deu certa segurança jurídica, campo do uso, principalmente da Infovia e a conexão de 
administrativa para gestão e, em seguida, acabou. Isto todos os órgãos. É uma licitação que, na sua análise 
é um aspecto importante, estendendo para as prévia, teve o maior índice de órgãos aderentes. Hoje, 
transferências voluntárias do Sistema de Informações são mais de 70.  Está saindo uma licitação bem grande, 
Contábeis e Fiscais (Siconfi) e para contratos de de equipamentos padronizados. Realizarmos a análise 
financiamento e recurso de terceiros com aval da de mercado e estamos com expectativa boa de 
União. Começamos a ter uma abrangência muito publicarmos ainda este ano outro grande sucesso da 
grande, que na prática se tornou uma jurisprudência. compra conjunta de telefonia. Já são dois pregões e 
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tivemos boa facilidade tanto para compra de telefonia é: vamos simplificar. Até R$ 80.000,00 não iremos 
fixa quanto móvel, com essa contratação colegiada de aplicar, não é necessário fazer rito. Estabelecer 
vários órgãos. O que visualizamos, no caso de ordenadores, gerentes, instruir. Os princípios estão lá, 
contratações de TI, colocamos no nosso planejamento são práticas universais, mas ao impor a aplicação da IN 
estratégico institucional. É uma meta da SLTI incentivar levo junto um monte de outras coisas. E estávamos 
e trazer os órgãos, incentivando, oferecendo apoio, ferindo outras omissões do nível estratégico. Existe a 
consultoria, unindo os melhores conhecimentos. E o necessidade de definições de sistemas estratégicos, 
objetivo do planejamento estratégico da secretaria é de políticas em termos de governança, muitas vezes 
fortalecer as políticas governamentais de uso prevendo portaria ministerial que não estão editadas e 
estratégico do poder de compra do Estado. Estamos que estávamos legislando via In4. Estava com uma 
contribuindo, muitas vezes com o próprio mercado, carga muito grande e retiramos. É o primeiro ano no 
com as políticas públicas. A referendar ou justificar os novo modelo e vamos ano a ano refletir. Acredito que a 
nossos preços, estou usando o poder de compra do norma precisa ser aderente, ela pode até induzir uma 
Estado. Estou levando um serviço essencial para o prática, mas não pode provocar um maior peso do 
cidadão. Não tem similar no mercado, então, o preço é controle, porque senão estaremos corrigindo, 
diferenciado, porque preciso induzir, preciso formar travando. O equilíbrio precisa ser buscado. O princípio 
cultura. É por isso que estou trabalhando com este que temos dentro da IN4 é exatamente o planejamento 
conceito, com essa dimensão. A existência de da contratação, a seleção do fornecedor e o 
planejamento é decisiva, instituir planos estabelecer gerenciamento da IN4. Esse tripé não necessariamente 
comitês e planejamento estratégico. Debatemos muito precisa ser aplicado. No momento procuramos 
em conjunto essa questão com a própria Secretaria de estabelecer as melhores práticas. Dessa forma, 
Gestão Pública e com outros integrantes dentro do estamos enriquecendo muito o portão do CISP. 
Ministério do Planejamento. A TI não caminha sozinha. Oferecemos modelos, orientamos para que os planos 
Colocamos isso dentro de um contexto muito mais diretores de TI sejam formados, para que tenhamos as 
ampliado de capacitação para o planejamento. disciplinas evidenciadas da gestão da segurança, da 
Atualmente, temos uma maturidade maior do que há 5 conformidade, da gestão de contrato e da metodologia 
anos. Todo esse conjunto de ações levou a que do processo de software. Na verdade, o que buscamos é 
atingíssemos essa maturidade. Atualmente, também isso. Há outras formas de se atingir esses três 
temos um portal do Software Público, uma solução princípios básicos. A IN4 é um direcionador e, em 
madura, passível de uso, passível de utilização para alguns aspectos se ela ganhou o peso de obrigato-
gestão dos planos estratégicos. Se precisarmos riedade é por conta das auditorias do próprio órgão de 
estruturar os nossos projetos como uma ferramenta controle, que passou a exigir como força de lei. O 
de gerenciamento temos também o GP-Web disponível. motivo da nossa flexibilização foi estatística do 
As práticas estão se disseminando, o forte do portal do ComprasNet. Retiramos o certame, observamos onde 
Software Público não é somente ter o download da ele estava pegando, tinha um ônus muito grande, foi 
ferramenta gratuita. É o grupo de usuários se incontestável. Não caímos em nenhum confronto 
encontrarem e debaterem as melhores práticas e quando mostramos os números. Estou simplificando, 
trocarem experiências e  que sejam porque isso está muito caro e não estou oferecendo 
apresentadas as melhores práticas, inclusive risco financeiro ou risco maior paro o administrador ou 
consultorias e preparação de pessoas e formação de para a aplicação do recurso público. Porque inclusive 
conhecimento que é inerente à administração pública.. estamos entrando no preceito da lei e aqui trago um 
A norma se coloca a frente do tempo como indutor da número para vocês, as compras por dispensa de 
cultura. Prefiro fazer isso como no caso da IN1 da licitações, que são aquelas até R$8.000,00, dos 
sustentabilidade, não para oferecer instrumentos para R$54.000.000.000,00 somam R$10.000.000.000,00. 
o órgão de controle, (muitas vezes a IN4 se prestou a Estou aplicando o mesmo princípio da IN4 que é o 
isso), temos que fazer essa reflexão. O exercício mesmo que a própria lei 8666 traz; caracterizar esses 
orçamentário indica os números  80% das compras de serviços como obras de engenharia, como serviços 
TI são até R$ 80.000,00 O que nós estamos comuns. Suprimentos comoditizados, você não 
observando é que, a IN4 está exigindo um rito. Estou precisa, e principalmente na nossa área. Quanto era o 
instruindo processos com uma centena de páginas e preço de um pen drive e quanto é hoje? Quanto era o 
tenho que aplicar essa regra para comprar dez pen preço de um tera de armazenamento há 5 anos atrás e 
drivers ou dez tera de storage. Isso não está legal, quanto é  hoje?  Prec isamos pensar  nessa 
estamos gastando muito, está muito complexo. Além comoditização e que a área de TI passe a refletir isso 
do tempo, a burocracia é muito grande. Nosso princípio nas nossas normas. Foi esse o princípio que utilizamos 
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para simplificar. Aqui alguns benefícios que proposta. Outro diferencial é que ele define o que você 
contabilizamos: diria que o principal é a melhoria na contrata. Ele é muito voltado para obras, então como é 
comunicação. Ter parâmetros padrões. A questão do hoje a contra-tação de obras de engenharia? Não as 
planejamento penso que não é TI. Não adianta obras que estão em serviços comuns, às obras mesmo, 
tentarmos influenciar todo o órgão, toda a nossa área tem que licitar um projeto, dar os parâmetros do 
de negócios somente com a área de TI. Em algumas projeto base e uma empresa te entrega o projeto e, em 
atividades elas são mais intensas, em outras a cima desse projeto você publica a licitação. O vencedor 
influência é bem menor. Não dá para imaginar que por oferece o menor preço para executar aquele processo 
agora IN4, um órgão, um ministério inteiro passou a ter que, na prática, ativações, não entrega, 
mais planejamento. A melhoria dos gastos é sem porque o projeto não tem todas as previsões. 
dúvida um dos pontos essenciais. Nós só precisamos Estabelece todas as regras necessárias. Se vão 
cuidar para que o peso da auditoria, com a explicitação construir uma ponte, o momento que se faz o alicerce, a 
tão ampla desses processos, não venha também localização, se estava previsto dez metros de alicerce 
colocar os entraves. O equilíbrio precisa ser precisa fazer 50. Enfim, tem uma série de situações que 
encontrado. Espero que todos participem da estratégia faz com que o princípio do RDC seja o seguinte: vou 
geral de TI. A IGTI está na segunda versão. Nós construir a ponte, ela tem 300 metros, precisa ter 3 
consideramos a versão atual muito madura. Estamos faixas de rolamento de ida e vinda, precisa ter um vão 
fazendo uma atualização 2013-2015 com o maior zelo. de tanto, porque vai passar barco, enfim, especificação 
A busca de 2013-2015 é para equalizá-la com o Plano básica e mais nada. O fornecedor vai desenhar o 
Plurianual (PPA) que mudou, ganhou uma nova projeto. O fornecedor apresenta e diz construo a ponte 
conformação e está efetivamente acompanhando por 500 milhões. Ótimo. Você ganhou, vamos abrir o 
políticas de governo. Colocamos a IGTI, a estratégia seu projeto. A proposta foi inovadora, pois havia 
geral de TI. Já fizemos 5 oficinas na ENAP,  fomos com propostas de construir uma ponte mais leve, uma 
uma participação bastante interessante. São 25 ponte pênsil onde ninguém pensou e isso será 
órgãos, principalmente dos ministérios que estão construído e entregue. O projeto é seu. Terá que ser 
integrando esse grupo. Estamos desenvolvendo visão entregue para inaugurar. Não importa, você terá os 500 
de como queremos governar a TI, quais são os pontos milhões e vai entregar para inaugurar. Esse é o 
essenciais que devemos nos preocupar na estrutura de princípio. Estou simplificando, mas esse é o princípio. 
governança e na prática de gestão, na aplicação de todo As outras propostas não serão abertas, pois não tem 
esse arcabouço regulatório na estratégia da TI, visando como recorrer ou dizer que a outra proposta era melhor. 
a sua inserção dentro do seguimento da administração É por empreitada. Quando contratamos um prédio de 
pública como uma área essencial. escritórios e recebo a chave, se definir que vai ter 

cabeamento estruturado, fibras óticas estações de 
Gilmar Queiroz – Dataprev: Gostaria de ouvir mais a trabalho, telefonia, receberei a chave para começar a respeito do regime RDC. trabalhar naquele prazo. É muito inovador. Nem 

pensamos ainda do impacto disso. Algumas licitações Delfino – SLTI: O Regime Diferenciado de Contratações 
que já ocorreram na Empresa Brasileira de (RDC) é uma novidade. Sua primeira aprovação foi no 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero): obras de final de 2010. Durante 2011 refletimos sobre 
engenharia, estacionamentos. O DNIT já fez licitação regularização, e oportunidade de implantação. É uma 
presencial, contratou algumas obras de manutenção nova lei paralela, inclusive no próprio ComprasNet, 
de estradas com esse princípio. Imagina contratar estamos construindo um ambiente totalmente à parte, 
manutenção de estradas sem precisar contratar o só estamos aproveitando a tabela de materiais, tabelas 
projeto que envolve mapeamento local. Sendo assim de fornecedores. Fora isso é outro ambiente e estabe-
existe uma empresa que já conhece, porque já prestou lece novas formas de contratação. Assim como a lei 
serviço ou tem outros meios para conhecer e fazer a 8666, ele também tem o eletrônico, o presencial tem 
proposta. Dessa forma existem inovações já "contratações especiais" para notória especialização. 
acontecendo. Estamos empenhados. Isso foi um Não me recordo com precisão, acredito que sejam cinco 
desafio muito grande para as nossas equipes junto com itens. O princípio dele é a unificação de fases. Por 
o Sepro, a equipe do Serpro que dá a manutenção no exemplo, você tem uma única judicialização, você faz 
ComprasNet é de Curitiba. Exigiu muito  de nossos uma qualificação dos fornecedores e elege aquele que 
esforços do ponto de vista da definição de requisitos, oferece o menor preço. Você só olha a documentação 
porque é algo completamente novo que ninguém dele. Se ele ganhar acabou, você não analisa os demais. 
praticou. Uma coisa foi colocar o pregão no ar? Quando Todo mundo só tem chance de fazer um recurso e numa 
saiu o decreto 5450, tínhamos jurisprudência, única fase. Não tem fase de habilitação, de aceite de 
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melhores práticas, um monte de pregoeiros, um monte vou trabalhar com a equipe, vou orientar a equipe e falo 
de pessoas que já conheciam, sabiam onde estavam as "olha, isso não pode ter parâmetro." Não é? Você não 
áreas de areia movediça. Imagine começar um concorda comigo? Agora, há clientes e clientes. Também 
processo novo do zero. Inicialmente, ficamos uns três acredito que devemos ter essa estratégia empresarial de 
meses imaginando que daria para adaptar o próprio o que atender para os nossos clientes, sei que o Serpro 
pregão atual. O primeiro estudo foi em cima disso. A não vai negar nenhum serviço para a receita federal, mas 
partir daí construímos requisitos, definimos o projeto, essa exceção não pode ser estendida 100% dos clientes. 
começaremos a entregar agora colocaremos o primeiro Então, há casos e casos. Temos que saber até onde 
módulo no ar. Estamos montando uma equipe para conseguimos respirar. Mas continuo afirmando que 
iniciar a construção de editais. Estamos trabalhando existe serviço que devemos negar. Isso só irá valorizar a 
junto com o Ministério dos Transportes, com o DENIT. empresa, vai valorizar o prestador de serviço, o cliente 

também precisa ter um momento.  Ele irá usar o poder 
Jaime Borges – Departamento de Soluções de TI pra dele de escalar, de colocar no institucional e, no 
uso interno: Vou voltar ao tema relacionado a momento que chega ao institucional, pelo menos vai cair justificativa de preço. No presente momento quero por terra a questão da comparação de preço. Acredito saber a opinião do Ministério do Planejamento em que o desafio é de gestão, posso estar sendo muito relação da como adotar, como comparativo, os preços incisivo. Como sei que, na prática, não é assim, se praticados pelas empresas que estão no mercado da pudesse ficaria o tempo todo levando para treinamento. Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que tem Mas na prática preciso de soluções.critérios de transparência e critérios de governança tão 
rígidos quanto os aplicados a área federal. Glória: Penso que a utilização da metodologia de ponto 

de função, para desenvolvimento e principalmente nas 
Delfino – SLTI: Costumo refletir muito sobre uma questões de manutenção de sistemas seja algo definição de serviços comuns. Percebo que estamos interessante. Como é que a SLTI está tratando isso?  incluídos em uma situação da cadeia de TI com maior Como é que a SLTI entende essa ques-tão do ponto de sofisticação. Então, a preocupação é com o que função, das metodologias que estão sendo usadas comparar. Dentro do nosso conceito, lidamos com uma para melhoria dessas contagens?miscelânea de necessidades dos usuários e não 
conseguimos diferenciar. Os nossos gestores nos veem Delfino – SLTI: Homem hora é parte do pensamento do 
como provedor total de toda demanda. Então, a palavra raciocínio humano. Mas tem que ficar longe de qualquer 
é qualificação. Não podemos menosprezar os nossos contrato porque ganhou má fama ligada a questão da 
clientes e dizer que nunca teremos clientes capacitados regularidade das contratações. Portanto, quando você 
ou clientes sofisticados. Penso que é menosprezar um fala homem hora você induz a locação de mão de obra. 
pouco. Vejo tantas ilhas de excelência dentro da Então use e abuse, reflita sobre isso, faça as contas com 
administração pública. O que precisamos saber isso, mas jamais explicite nem em contrato e nem em 
exatamente não é qualificar o nosso cliente, mas, sim, prestação de contas. É um parâmetro excelente, só que 
definir claramente quem é o nosso cliente. E é ele quem quando colocado se transforma em um indicador que 
vai nos patrocinar. É ele que vai saber valorizar o que denigre nós gestores, para quem está contratando. 
entregamos. Penso que nosso desafio não seja e Temos que usar abusar sem estressar os números, 
comparar preço, é como comparar, porque precisamos sempre trabalhar com ele, mas jamais utilizar 
qualificar a nossa prestação de serviço. Levamos meses formalmente nem como indicador e nem como regra de 
para especificar o novo RDC. O que é que o Serpro contrato. É um parâmetro. Não temos como ficar sem 
faturou nesse período relacionado a esse estudo? Zero. ele, e através dessas medições, transforma naquilo em 
Não vou considerar isso como componente? Qual que é o um serviço, inclusive quando está atestando e quando 
custo da inovação? Inovação é fundo perdido não dá para você está definindo o escopo do que irá contratar, tanto 
justificar o preço. É uma imposição legal, só que, para na consultoria, quanto em outras formas que utiliza. 
atender a lei, tenho que ser criativo e usar o melhor Não cabe caracterizar locação de mão de obra, não cabe 
especialista. Tenho que utilizar método e não contrato, você ficar administrando recurso que a empresa está 
desenho de requisito, porque não sei nem o que vou usando na casa dela. O primeiro indicador que fazemos 
contratar. É preciso definir qual cliente iremos atender. E quando tem número de horas no tempo do projeto é 
muitas vezes temos que rejeitar negócio.  Penso que é dividir tanto o preço, para saber quanto que deu aquilo e 
um desperdício termos o Serpro para fazer o nosso o  para validar cronograma. 
service desk e dar manutenção as nossas estações de Para dizer se é impossível fazer. "Olha, isso aqui vai 
trabalho. Considero que precisamos levar isso em precisar de 200 pessoas ou esticar o prazo" não tem 
consideração. Não me venha pedir para justificar o preço, jeito, o nosso raciocínio é esse, só não podemos 

custo da hora que dividir
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caracterizar o faturamento unicamente com esse fator, nos especializamos, ele não será bem aplicado se levar 
mas temos que raciocinar, não dá para fugir dele. E em consideração somente isso como métrica para 
ponto de função passa pela mesma analogia, por isso fazer a prestação de contas e o pagamento do contrato. 
que falei primeiro, que o ponto de função é a melhor Vimos essa excelente prática que o STJ fez, lembrando 
métrica ou a única, e sempre quando sou listado a falar que a grande inovação ali foi estabelecer uma métrica 
sobre ele digo, mando essa mensagem, ok? Não tenho na qual o ponto de função absolutamente não se aplica, 
como me desvencilhar, porque não surgiu outra que é o gerenciamento de infraestrutura. Toda a 
métrica. Agora, o que acontece é que a saída da teoria infraestrutura, os seus vícios para operar 24 por 7 e 
dos livros para prática tornou isso uma situação que considerando todas as disciplinas. Então, nós estamos 
não é objetiva, mas interpretativa e varia muito com o falando de segurança, estamos falando de ambiente de 
analisador, então fica muito dependente das pessoas, homologação, ambiente de teste, teste de stress, 
da que tem. É natural até para nós profissionais de TI disponibilidades, customizações, suportes, interven-
sermos mais especialistas em determinadas ções em incidentes, toda essa gama da disciplina que é 
disciplinas. Ninguém conhece tudo. Ou a pessoa é um gerenciar a infraestrutura. O STJ criou uma metodo-
generalista ou ele conhece bem o desenvolvimento ou logia e aplicou em um processo licitatório. O contrato já 
conhece bem infraestrutura. Mesmo dentro da está no seu terceiro ou quarto ano e ele tem tido um 
infraestrutura tem gente que é fera em sistema grande sucesso. Eles criaram uma unidade que 
operacional, o outro já conhece mais rede. É uma denominam métrica pra aferir cada uma dessas 
aplicação exata da medição ou da métrica ou da disciplinas que descrevi e fazer o faturamento com base 
metodologia do ponto de função e está muito ligado ao naquilo. Depende do processo. É muito intenso, para 
julgador. Haverá diferenças, é por isso que existem criação, para customização de ambiente, chegar a um 
pessoas que realizam mais de uma medição, pessoas equilíbrio bom. 
diferentes, com visões diferentes. Outro grande 

Delfino – SLTI: Ouvi de uma executiva do  World Wide desafio, no ponto de função é você caracterizar aquilo Web Consortium (W3C) empresa de padrões de que você está contratando com o que você está navegação de web, de governança da web sobre as medindo. Ele considera que você sai de um requisito de melhores práticas, acessibilidade. Ela disse que estava negócio estruturado e entrega a aplicação rodando. É na hora do Brasil não ser somente seguidor de padrões isso que é medir ponto de função. Só que na prática, os e, sim, propor padrões. Disse que vale a pena fornecedores que concorrem, começam a escrever em refletirmos, ao invés de ficarmos a mercê de suas propostas e cobram só a codificação e aquilo é comparação de preço de mercado, se está caro ou está ponto de função. Dessa maneira nunca iremos chegar barato. Se nós nos colocarmos, as instituições federais, nesse ponto de equilíbrio. Penso que ponto de função é principalmente as estatais federais de processamento excelente para análise e para gerenciamento de projeto, de dados, como indutores de inovação de melhores para qualificar bem a fase que você está, para medir, práticas iremos amenizar o poder de compra. O para fazer cronograma, para gerenciar o projeto. Agora, princípio exclusivo da eficiência econômica. Está na para pagar, para precificar é péssimo. Não foi pensado hora de propormos padrões. Quem sabe um modelo para isso. Quem inseriu isso fomos nós, digo nós porque desse não se torne real. Vamos contratar academia, tenho 30 anos como gestor de TI em estatal, em serviço envolver um instituto de pesquisa, transformar isso em público. Temos dificuldade de caracterizar a métrica, um método, publicar e praticarmos. O uso é que faz o mas ele não foi feito para isso. Se refletirmos assim, que padrão ser aceito. Porque é que essa executiva W3C não foi feito para isso, o que tenho que fazer é uma falou isso? O Brasil estourou o terceiro em usuários soma de fatores e pensar um pouco como órgão de únicos da internet no mundo. Estamos atrás de Japão e controle. Não existe outra forma, tem que ser plano de Estados Unidos. Então está na hora de inovarmos e de função. Mas vou fazer a continha também de hora em propormos aquilo que temos em melhores práticas. hora, conta do cronograma, conta de todo o projeto Desafio vocês a pensarmos como gestores de TI como ele está aplicar o que chamam de razoabilidade, e estratégico de governo a buscar essa eficiência.pagar o plano de função, mas olhando todo o resto. 
Porque nunca será preciso ter uma equipe de Ivo - Serpro: Além da questão do ponto de função, que 
consultoria lá dentro, trabalhamos muito junto com o é um drama que vivo todos os dias, surgiu algo novo. 
Serpro, promovemos os treinamentos, incentivamos. Devemos estudar um novo parâmetro, uma nova 
Não existe outra forma de realizarmos o gerenciamento métrica. Acredito que poderíamos mergulhar nisso na 
de projeto. E um dos itens do gerenciamento de projeto metodologia ágil. Quando passamos para metodologia 
são cronogramas de pagamentos. A melhor forma que de desenvolvimento ágil você perde totalmente a 
temos é através do ponto de função, mas por mais que gestão, você tem ponto de fusão. É ponto ágil, ponto de 
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função cascata, você tem homem hora, você tem hora 
de consultoria, você tem hora de gestão. Mistura tudo e 
você não tem como cobrar. A UST nós já estamos 
pesquisando, nós temos uma equipe trabalhando 
sobre método de desenvolvimento, mas penso em algo 
com a Unidade de Serviço de Desenvolvimento Ágil 
(USDA), acredito que dessa forma teríamos um ma-
nancial de pesquisa muito grande, um ágil ele tem se 
demonstrado prefeito de eficiência e resultado muito 
bom, mas efeito de custo e resultado um desastre para 
quem presta serviços de TI. Acredito que é um campo 
muito interessante para nós.

Delfino SLTI: Precisamos começar a pensar em 
certificar. Buscar esse trabalho que o MCTI começou 
não vai acabar. É um trabalho para uma década de 
reconhecimento do software nacional. O Centro de 
Treinamento da Informação (CTI) de Campinas está se 
propondo a certificar as empresas. E só vai ter massa 
crítica quando tiver volume, quando tiver comparação, 
quando tiver prática de mercado. Por que eles nos 
procuraram tanto? Porque o poder de uso nas compras 
públicas pode não ser significativo do ponto de vista do 
PIB (Produto Interno Bruto) ou do mercado que o Brasil 
que é de bilhões, um dos grandes mercados mundiais. 
O Brasil é a sexta economia e está se destacando em 
alguns setores como terceiro e quarto. Mas quando 
apresentamos as compras públicas e torna o processo 
público, tem massa crítica, ainda que não seja tão 
significativo, faz total diferença. Se tivermos inovações 
que possamos através do poder de compra colocar em 
prática, vamos fazer.
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É importante dizer que não somos concorrentes, somos parceiros de várias 
experiências, somos empresas públicas de Governo, temos um objetivo comum  que 
é o cidadão e devemos buscar a sustentabilidade das organizações das quais 
representamos. Somos empresas públicas e vivemos das nossas próprias receitas 
oriundas das prestações de serviços  de Tecnologia da Informação (TI). Quando se 
pensa em contrato de TI, entendemos seja o documento principal de qualquer 
empresa e também das empresas públicas. Sabemos que, se não materializarmos 
aqueles serviços que estão firmados em contrato, não receberemos pelos serviços, 
gerando consequências naturais em nossas renumerações, dos nossos 
fornecedores. Temos um grande compromisso, tanto com o cliente quanto com 
aqueles colaboradores que fazem parte da nossa equipe e também com os nossos 
fornecedores de todos os segmentos da organização. Demonstraremos as soluções, 
os clientes, os serviços, Como o  Serpro estruturou o processo de seu negócio. Temos 
uma vasta gama de clientes, um conjunto de mais de quinhentos contatos. É um 
grande volume de clientes. Cada área se relaciona com seu cliente e estabelece o seu 
fluxo, seus contratos, suas formas de negociação, seus níveis de serviço, suas 
características. Isso rendeu centenas de contratos beneficiados, que não eram 
comuns entre em si. Desde então, a empresa procurou estruturar um processo único 
de negócios, para que desse uma padronização. Buscamos organizar os contratos, 
os termos aditivos, as propostas comerciais, o armazenamento. Hoje, temos um 
padrão estruturado no PNS (Piso Nacional de Salários). Falaremos sobre as normas 
de receita que o Serpro também desenvolveu, um trabalho muito estruturado, 
consultando toda a legislação, consultando as boas práticas, consultando aquilo que 
é fluente, que funciona com apoio da área jurídica de controle. Temos uma orientação 
interna, política de preços. Temos também todo um processo que envolve as áreas 
de infraestrutura, as áreas de serviço, a área jurídica. Realizamos várias simulações 
para que, a partir do dia primeiro de janeiro, tenhamos a política em vigor, sempre 
respeitando o que está no contrato, as variações. O que está composto no contrato 
são algumas características cujos desafios iremos verificar. Os desafios são 
semelhantes, por quê? Porque a realidade é a mesma. A grande maioria dessas 
soluções conhecemos como ComprasNnet (site de compras utilizado por órgãos 
públicos). Trabalho no SERPRO numa área comercial, o SERPRO tem a área de 
infraestrutura, na qual temos unidades de produtos e serviços e tem as áreas 
comerciais, que chamamos de Unidade de Relações com o Cliente (URC). Nós temos 
quatro grandes URCs. Uma que atende especificamente a Receita Federal, uma que 
atende o Tesouro Nacional, da qual fazemos parte, uma que atende a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a (Escola de Administração Fazendária (ESAF), o 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Fazemos a comercialização, 
com todo o segmento da Secretaria Executiva de Assuntos Fundiários(SEAF), do 
Câmara da Indústria e Comércio (CIC) e outros sistemas. O Sotera também é uma 
aplicação e solução de Governo. Temos grandes soluções para atender interesses do 
Governo e do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) que sempre está presente 

Contratos deTIC: importância e suas 
especialidades
 Ivo Torres  ¹
 (S )Serviço Federal de Processamentos de Dados erpro

¹Serviço Federal de Processamento de Dados –  Serpro.

Fórum de TIC Dataprev Contratos 24



com a Dataprev nos serviços e soluções. Quais são os principais clientes? Enumerei 
alguns, temos 574 contratos ao todo. Vale lembrar que temos um conjunto de 
contratos menores, como o da Infovia (rede de comunicação de dados). Temos um 
conjunto muito grande de certificação digital e nas extrações. São produtos padrões, 
que chamamos de serviço padrão, comercializamos um padrão para bancos, para 
todos os clientes e especialmente para órgãos estaduais. Temos nossos grandes 
clientes grandes contratos: a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, a 
Receita, o Tesouro, a Procuradoria, o Planejamento e Gestão.O próprio ComprasNet 
é do Planejamento e Gestão. É um cliente grande, tem contratos complexos e difíceis 
de serem geridos. O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), o  
Ministério Público, Governos estaduais e municipais, alguns com algumas soluções 
específicas, a Polícia Federal, Departamento Nacional de Trânsito. A Polícia Federal 
tem a parte do passaporte. Temos o  Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
e a Polícia Rodoviária. Estamos representados em todos os estados da federação, 
que são os nossos pontos de distribuição e entrega de serviço. Normalmente as 
pessoas falam em rede de comunicação. Claro que temos em cada região um 
escritório, regional e depende da importância e da necessidade tanto dos nosso s 
clientes quanto da nossa empresa os principais serviços. Desenvolvimento de 
soluções é o primeiro dos nossos problemas e a primeira das nossas soluções, 
porque se não tivermos desenvolvimento na parte inteligente, não temos 
processamento, não temos o restante. Esse é o nosso maior desafio, iremos 
trabalhar mais adiante, mas é necessário trabalhar a nossa inteligência. Deixei para o 
segundo momento o Serviço de informação e Segurança, hoje  um dos principais e a 
cada dia mais Data Center, Consultoria Especializada em TI, soluções utilizando 
serviços móveis e, redes sociais fazem parte do dia a dia de nossos trabalhos. 
Estamos conjugando, integrando, pesquisando, viabilizando soluções com essas 
características, serviço em Nuvem, que já é uma realidade, Modelagem e 
Administração de Dados, Portais Web, Correio Eletrônico Expresso. São soluções 
abertas, Integração e Interioridade, Gerenciamento e Monitorização de Serviços. 
Sabemos que o importante é gerir, ter indicadores, evidências dos livres serviços, das 
características. É o cliente visualizar e ter uma resposta mais rápida, uma 
recuperação rápida de qualquer incidente. Isso é vital para a gestão de serviços de 
natureza e informação. A parte de gerenciamento toma dimensionamento, uma 
importância muito grande. O nosso grande problema chama-se legado. Temos um 
legado de soluções de software em funcionamento rodando, que precisa de um 
investimento muito grande para a sua atualização. Essa atualização tem que partir 
dos nossos clientes, tem que ter desejo, necessidade e vontade também de arcar 
com isso. Muitas vezes no exige um gerenciamento 24h por 7 dias, com tantos 
indicadores automáticos, só que aplicação não foi desenvolvida para isso, a solução 
não oferece as condições e muitas vezes, só podemos gerenciar incidentes. Ter 
atualmente infraestrutura como serviço é uma realidade em todas as partes. Dessa 
forma muitas vezes o cliente deseja (e sempre demonstra esse desejo) armazenar a 
sua solução. Mas ele quer ter acesso, quer atualizar, quer manter, é necessário 
oferecer. E aqui está o Processo Serpro de Negócios, fruto de todas as nossas 
dificuldades e da necessidade de padronização. Quando uma empresa cresce, ela 
necessita ter controle sobre os seus processos. O Serpro trabalhou intensivamente e 
desenvolveu o seu Processo de Negócios. Inicialmente, reuniu todas as Unidades de 
Relacionamento com o cliente, verificou a realidade que tinha com cada cliente e 
posteriormente, verificou todas as exigências normativas e legais. A partir de então, 
estruturou o Processo de Negócios do Serpro. Começamos a exercitar isso há um 
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ano e meio. Realmente isso está trazendo um benefício muito grande. Temos agora 
um responsável por estar presente e vincular esse processo e demais processos da 
empresa. Ele não está vinculado, está integrado. Isso facilita muito o nosso 
funcionamento. Temos o Processo Serpro de Gerenciamento Integrado e Serviço, 
todos os nossos ativos de redes, o Data Center, parte da segurança de rede. Temos 
ainda o Processo de Gerenciamento de Estratégia e Projetos, onde definimos 
estratégias para as empresas, os objetivos, visão, missão, fatores de sucesso, 
valores e gestão de projetos. O Serpro estruturou muito bem a gestão de projetos e 
do outro lado temos a nossa metodologia de desenvolvimento e sistemas e 
soluções. Atendemos clientes, gerimos demandas, gerimos contrato, melhoras 
contínua, garantimos a qualidade do negócio, armazenamos documentos, medimos 
a gestão do desempenho. 

Como estamos falando em contratos, focamos em gerir contratos, para atender 
demandas e administrá-las, temos que ter um contrato firmado. O nosso processo fala 
sobre propostas comerciais, sobre documentação contratual, execução do contrato, 
equilíbrio econômico, sustentabilidade da empresa. Atestar serviços é outro desafio. 
Verificaremos que não é tão trivial, principalmente naqueles serviços mais complexos, 
o controle de faturamento e o acompanhamento da relação em custo. Claro que temos 
que verificar se conjuntos de contratos e de receitas estão sendo suficientes para 
sustentar a organização. Observe que estamos falando do arcabouço interno da 
organização, da sua estruturação para garantir que possamos exercitar o nosso papel 
comercial dentro de um padrão. Realizamos um trabalho muito grande: trabalhamos a 
proposta comercial, as elaborações de contrato definimos os papeis, 
responsabilidades, definimos o que é necessário em cada contrato, o que é 
imprescindível. Não podemos deixar de fazer o que é necessário ter como pontos 
principais, os termos aditivos, e o que é necessário, quando termina um contrato. Tem 
todas as orientações sobre o distrato, processo contratual o que, para que, quem dá um 
parecer, tipo de parecer, análise de viabilidade econômica. Em análise de viabilidade 
econômica, quando você tem um novo projeto, uma solução totalmente diferente que 
tem que comprar  software, entra como projeto e tem que analisar a viabilidade do 
projeto. Se vai estabelecer o preço não basta apenas fazer o contrato e depois verificar 
se ele é sustentável. Tem os pareceres da Diretoria, da Consultoria Jurídica, da 
Consultoria Técnica. Todos os interessados para que isso realmente se viabilize até 
realizar o contrato.  Temos toda uma orientação básica interna da organização. O 
Serpro tem todo um trabalho para definir isso. A sistemática para se estabelecer o 
preço é definida para a empresa como um todo. Você levanta os seus recursos, toda a 
sua capacidade produtiva, de cada item em serviço, separa por item, tabelas de custos 
para compor o serviço. Seu cliente pede a solução você contrata: "Eu quero desenvolver 
e produzir o software "X, Y, Z". Começa-se a vislumbrar na parte de desenvolvimento de 
visão. Você constrói, mas tem que saber quais são os requisitos não funcionais, qual 
arquitetura será necessária para essa solução, para esse software, qual a arquitetura 
para o serviço em si, qual o desempenho esperado disso. Muitas vezes temos que fazer 
os testes, requisitos funcionais,  para ver se funciona. 
Utilizamos inicialmente insumos para compor o serviço. Se usa armazenamento, usa 
processamento, usa segurança, usa processadores de vários tipos,  usa especialistas 
de vários tipos e material, tudo isso tem que compor o preço do serviço. Inicialmente, 
vai usando insumos até chegar. Vamos fazendo orçamento técnico com esses insumos 
até chegar à formação do preço para que possa conversar e negociar com seu cliente. A 
política de preço já traz tudo isso formatado e o custo de cada item de serviço, os custos 
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indiretos, o overhead, custo de carregamento, a previsão para impostos? Tudo isso já 
está estabelecido. Quando termina de fazer o orçamento, damos a solução daquele 
serviço que será prestado. Você tem uma noção clara de quanto irá custar, qual é o 
preço dele e, a partir daí, você pode apresentar uma proposta comercial ao cliente, 
especificando tudo que compõe. As vezes o cliente chega e diz: "Eu quero que você me 
apresente os seus custos". O que é custo para o nosso cliente é preço para nós. O que 
temos que apresentar para o nosso cliente é o registro de informação do preço. Isso é 
custo para ele e normalmente exigem que você apresente: "Eu quero dois analistas, um 
servidor, certificação digital, tantos metros quadrados de área para armazenar, tanto de 
energia elétrica". Não é nada disso. Porque quando  apresentamos isso para o cliente, o 
que acontece? O foco dele se modifica, ao invés de ficar no preço do serviço, acaba 
querendo interferir na administração da sua empresa: "Não, seu custo indireto é muito 
alto".; "Não, esse servidor aqui no mercado é mais barato". Dessa forma, foge o foco do 
negócio e da relação. É importante entendermos isso. Temos que dar registro, preço de 
infraestrutura, de comunicação, de gerenciamento. Se você coloca dez analistas ele diz, 
"É muito caro! Coloque cinco". E aí começa a interferir na gestão da minha empresa e 
entra num impasse. O foco principal, que é o serviço que está sendo comercializado sai 
do rumo. Nossos técnicos e especialistas da área financeira contabilizaram os tributos, 
pois como entregamos para todo o país temos o imposto sobre o serviço e outros tipos 
de impostos. Então, para fechar negócio vai dizer assim: "para o estado A é tanto, para o 
estado B é tanto". Impossível. Temos uma média e a média é muito próxima da 
realidade. Atribuímos um percentual para todos, em termo de previsão.  Temos uma 
tabela de preço de serviço que já tem o preço final. Não entra preço de insumo,  não 
entra na composição, já entra com um preço, "um certificado A3 custa X (para o cliente), 
o custo dele é X". O preço é padrão, não de custo. Tem serviço que já tem o seu preço 
padrão, que já é conhecido no mercado, não discutimos. No final dessa política de preço, 
para que a diretoria-conselho aprove, vem um demonstrativo do equilíbrio econômico 
financeiro apresentado para o ano seguinte, onde é demonstrado as previsões 
de cada área comercial junto de seus clientes (qual é a receita, qual é o custo, qual é o 
resultado final da empresa). E com base nesse demonstrativo, a diretoria-conselho 
aprova isso. O orçamento técnico é realizado, a simulação dos orçamentos para chegar 
à informação do preço, que era um serviço novo, e em produção. Temos também área 
de gestão de serviço, que é a área de monitoração e gerenciamento; temos a área do 
Data Center,  temos a área de tecnologia e desenvolvimento. São áreas distintas com 
seu foco. As URCs, que são Unidades de Relacionamento com o Cliente, fazem acordos 
com essas áreas para que elas garantam os níveis de serviços que firmamos com os 
nossos clientes por meio de contratos, porque não posso dizer para o cliente que vou 
dar 97% de disponibilidade sem ter a garantia da área de infraestrutura Fazemos um 
acordo para que eles o garantam. 

Estamos investindo muito na monitoração automatizada. Isso exige também uma 
velocidade maior para efeito de recuperação de incidentes. Para que possamos 
garantir em serviço, quer dizer, quando algum ativo caí; quando o sistema fica 
indisponível, quando os variantes não acessam, automaticamente isso ativa um LED 
(luz), ativa da também no cliente. Ele começa a acompanhar, e começa a contar, a 
partir de então, o cumprimento desse serviço. Isso exige o quê? Um tempo de 
resposta na recuperação muito mais rápido. Portanto, temos que ter muito mais 
velocidade na recuperação dos incidentes. No corpo do nosso contrato temos as 
cláusulas pétreas, temos também as cláusulas básicas e algumas específicas que 
enumeram e que remetem para os anexos, para o detalhamento dos preços dos 
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serviços. Temos uma cláusula, que fala dos valores, compromissos, 
responsabilidades, penalidades, aquilo que é exigido, basicamente, onde devemos 
entregar o serviço e remete para descrição dos serviços, das características do 
registro e para os anexos. É no anexo que detalhamos profundamente isso, senão 
ficamos com o contrato dormente. Peguei o exemplo do contrato do Tesouro 
Nacional, mas temos conhecimento dos demais contratos, com a Receita Federal 
também, temos acesso ao contrato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), do Ministério do Planejamento. Fazemos a descrição do serviço, as 
atividades executadas, nesse serviço, as características. Funcionam em um horário 
distinto, tem uma política de segurança distinta, um sistema de backup diferenciado, 
a disponibilidade deles é maior ou menor. Enfim, cada órgão funciona de seu jeito.

Temos todo o detalhamento, serviço a serviço, o contrato com o Tesouro é um 
conjunto muito grande de serviço. Não temos vários contratos, temos dois contratos 
com o Tesouro: um para o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF). 
Operacional (todos os serviços de TI) e o outro gerencial. O novo SIAFI 
desenvolvimento propriamente dito, já está concluído. Temos os indicadores livre de 
serviço e o elemento faturável. Trabalhamos apenas os elementos faturáveis. A 
descrição do nível de servidor é elemento faturável, o valor unitário total, porque 
temos um anexo que trata exclusivamente isso. Temos certas obrigações e 
requisitos que essa solução, tem que oferecer ao cliente. A qualquer momento o 
cliente pode exigir a comprovação e pode me penalizar caso não atenda nenhuma 
dessas obrigações. Porém, não é necessário provar o horário do serviço 
mensalmente. Isso é um padrão, está disponível, eventualmente quando sentir que 
isso não está adequado, quer uma comprovação, evidência, podendo pedir a 
qualquer momento. Na hora de prestação de contas, não preciso dizer que o sistema 
funciona nesse horário, tem outras formas de confirmação. Se não, a parte de 
prestação de conta vira um processo tão burocrático, que inviabiliza. Temos prazos 
muito curtos, tem a questão do regime de competência, temos que prestar a conta 
em um mês e ele aceitar no mês para faturar. Tudo isso é levado em consideração. 
Quantidade máxima de usuários simultâneos depende do serviço, da quantidade de 
horas que deseja, do condicionamento que tivemos. Há um custo de 
armazenamento, gestão, recuperação. Tem que fazer parte do serviço e tem que 
considerar na hora da precificação. E, muitas vezes, esquecemos o backup. Depois 
vem na propagação o custo. Não podemos esquecer de considerar a segurança 
lógica, relatórios estatísticos, suporte 24 por 7, porque existem serviços que não 
podemos garantir nesse ritmo. Se for um serviço altamente especializado, você tem 
dois elementos só na empresa e não usa 24h por 7. Portanto, por que comprar tantas 
horas? Por que assumir se não vai cumprir? Você tem que assumir e estabelecer 
aquilo que você pode cumprir. Coloquei no relatório de precisão mensal, pois temos 
conjunto de extrações de dados. Muitas vezes colocamos algumas características 
diariamente, semanalmente ou mensalmente, pois depende da forma do contrato e 
como o cliente deseja. Alguns contratos têm quatro páginas de características. 
Temos o com exemplo o grau de exigência de clientes, como o Banco Central. Se uma 
mensagem é presa por segundos temos que tomar providências, porque as vezes 
uma mensagem daquelas representa bilhões de reais. Talvez uma mensagem 
daquelas representa o pagamento da Dívida Externa, uma mensagem daquela 
representa o salário do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou seja, é uma 
mensagem de conteúdo extraordinário, de importância vital e que exige uma alta 
disponibilidade, velocidade e desempenho máximo. Visitamos a Bolsa de 
Mercadorias & Futuros (BMF) e também outras bolsas de valores para construir e 
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atender a exigência do Tesouro Nacional. São empresas que possuem níveis 
diferenciados. Esse serviço pode ser cobrado como outro qualquer? Não. Tudo isso 
porque podemos comparar com o sistema comum que roda aqui no mercado "O seu 
está mais caro ou está mais barato?" São valores agregados que devemos 
considerar na composição do preço não tem como comparar, são soluções 
personalizadas para atender necessidades específicas. Tem que ser renumeradas, 
segundo a exigência de serviços. O conteúdo tem que ser duplicado em um ambiente 
fora da empresa, um backup. Tudo isso tem um custo extraordinário. O importante é 
que os nossos clientes entendam que cada exigência tem uma qualidade e um preço. 
Qualquer situação no ambiente, no processamento interfere no tempo de resposta. 
O serviço não diz respeito apenas ao data center, tem todo um conjunto, definimos 
hora, disponibilidade e temos praticado dessa maneira a gestão com a estação de 
trabalho, certificação, extração e carga incremental. Ainda sobre a precificação, as 
empresas públicas tem que praticar um preço igual para todos. A empresa privada 
não precisa. É a comparação dos desiguais de forma igual. Essa é a minha 
preocupação, pois muitas vezes cobra-se menos no serviço, mas está 
desenvolvendo uma grande solução para o cliente, não tem condições de pagar 
naquele momento. É um investimento para o futuro. Na empresa privada podemos 
fazer isso, na empresa pública temos uma série de restrições. Por isso, somos 
desiguais, o custo da empresa pública é mais elevado. Essa é uma realidade que 
vivemos. Nossa velocidade da contratação de recursos é mais lenta, porque temos 
que cumprir uma série de ritos que estão definidos, no concurso público. E quando, 
por exemplo, o projeto é descontinuado? Quando o Governo diz: "não, não vou fazer 
mais essa obrigação". Você tem 100 pessoas alocadas, dá para desmobilizar isso 
rapidamente? Você reutiliza e transforma esse resultado? Não. Tudo isso tem que 
estar previsto na formação de preço, pois essa desmobilização é uma prática muito 
comum. Muitas vezes coloca-se analista sênior para discutir em nível de projeto 
estratégico de governo e de solução. Isso tem um valor agregado muito caro e não é 
considerado na hora do comparativo, pois temos outros desafios como o 
desenvolvimento de software e a questão da maturidade. Acontece que, na nossa 
cultura, especialmente na licença pública (é um pouco diferente do que temos fora do 
país) quando vamos fazer a especificação (não sei se é um caso específico do Serpro, 
talvez não) agendo a especificação.  nesse trabalho e o cliente 
tem que dispor do seu especialista, o conhecedor dessa área. Nós colocamos em 
média 13 pessoas nesse trabalho. O cliente tem 10 dias de crédito, mas não está 
presente, porém estará na semana seguinte, portanto, continuamos dando 
andamento e alocando pessoas, reservando tempo. O que era para ser feito em 250 
horas acaba virando 500 horas de bônus para a empresa. Isso é renumerado? Não. 
Por quê? Por conta do ponto de função, ele cobre tudo, o ponto de função é uma 
medida de esforço. Nós estamos usando ele para precificação. Outra questão é 
garantir o fluxo de caixa de entrega e recebimento. Enquanto ele não implantar, 
enquanto não homologar o software, não pode faturar. Tem alguns mecanismos que 
podem ser feitos, pagar 80% na entrega de um A, B ou C, ou 50% e o restante no final. 
Criamos mecanismos com o cliente, combinando para manter. Mas a grande 
dificuldade é garantir o fluxo de caixa, porque o nosso gestor do contrato no cliente 
tem que ter algo tangível para chegar para o órgão de controle e dizer que recebeu. 
Quer uma evidência de que você entregou porque, ele pode argumentar que não foi 
homologado, não sabe se está bom. Portanto, não pode pagar, nesses casos. O 
prestador de serviço tem que se manter, tem que financiar os seus recursos, tem que 
pagar a sua folha, plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, todos os seus 
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custos. De onde vem o dinheiro para manter a sua estrutura? Se a produtividade é 
muito grande, conseguimos pelo menos equilibrar os custos. Algumas empresas 
chegam a considerar 70% ou 80% sobre o desenvolvimento do produto final. 
Queremos dividir criatividade, competência, inteligência e produção. Necessitamos 
de aprimoramento, mesmo assim estamos evoluindo bastante. Os níveis de 
serviços garantem desempenho, a qualidade e a entrega e temos que apresentar 
evidências para que o gestor também tenha segurança de aceitar e ficar coberto.  O 
contratante quer o quê? Alta qualidade e preço baixo. O vendedor quer preço alto e 
qualidade baixa. Esse meio termo fica confuso. Para materializar um contrato, toda a 
burocracia, o termo de referência, o projeto, instrumentalização, o parecer das áreas 
jurídicas, a demora, mais a demanda. Pergunto se há contrato firmado com a 
Fazenda. Se a Dataprev firmou contrato com o Ministério da Fazenda. Quanto tempo 
leva para fazer o contrato dessa nova firmação? E quando irá começar a 
desenvolver? Hoje. Esse é um desafio que temos. Quantia de engessamento, corte e 
falta de orçamento. Não pode ser responsabilidade nossa quando o governo 
promete que vai dar uma quantia de orçamento, é firmado um contrato, tem 
garantia, mas na prática, isso não acontece. O orçamento é aprovado, o Ministério da 
Fazenda ou da Previdência assina o contrato conosco e quando chega janeiro, 
fevereiro, março o que acontece? Contingência do orçamento. Ficamos dois ou três 
meses sem receber. Vai viver de quê? Ele libera o orçamento, mas não libera o capital, 
emitimos a fatura de entrega, mas não paga. Isso ocorre por aproximadamente três 
meses. Essa é a nossa realidade, é o desafio, não tem para onde correr. Isso nos afeta 
profundamente. Isso é base porque vivemos das nossas próprias receitas. Temos o 
desafio da harmonização da regulamentação em Vigor. Nós temos que tomar o 
cuidado de cumprir e harmonizar tudo aquilo que está estabelecido com o 
entendimento e a interpretação de que o nosso cliente tem, as mesmas normas que 
estamos visualizando. Então esse é o nosso grande desafio, acredito que 
atualmente é o que nos afeta. 
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N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

DEBATE

que ele quer, apresento uma proposta comercial e Interlocutor não identificado: Gostaria de saber um 
então começam as nossas negociações.pouco mais sobre a questão da informação de preços 

praticados dentro dos seus contratos. Interlocutor não identificado: A Dataprev e o Serpro, 
como empresas públicas, ao fazer um instrumento de Serpro: O cliente deseja desenvolver uma solução. 
contrato tem como objetivo final oferecer segurança, Então, começamos de imediato a negociar e a firmar 
inclusive para que o cliente não venha a receber esse contrato. Interagimos e discutimos o que ele 
nenhum tipo de controle ou de apontamento deseja, verificamos a necessidade, demanda, fazemos 
equivocado. Existe um interesse mútuo. Quando uma estimativa de quantidade de ponto função, de 
fazemos um contrato com um órgão de Governo, não quanto vai desenvolver: apresentamos os prazos e 
existe interesse unilateral. O interesse da empresa cronogramas. Se for uma aplicação pequena, não nos 
pública é de atender a sociedade e se manter. Não tem preocupamos com requisitos não funcionais, já 
objetivo final de lucro. Então, nesse ínterim, sabemos que faz parte do processo. Nós sabemos o 
verificamos uma preocupação com o cliente, mesmo preço médio dos insumos, conseguimos fazer um 
porque muitas das vezes somos parceiros de longa orçamento técnico com base nisso. Será uma solução 
data, muitas vezes trabalhamos juntos há muitos anos. totalmente nova, que fará parte de um projeto. Esse 
No caso da Dataprev e INSS, Dataprev e Previdência. projeto tem que ser prospectado na tecnologia que vai 
Não há interesse da parte da empresa pública em utilizar, o desejo de desempenho que se espera dele, 
causar nenhum tipo de desconforto ao nosso além do dimensionamento do desenvolvimento de 
contratante, porque sabemos que esse apontamento software ,  o que mais necessitaríamos para 
do contratante hoje é o apontamento da contratada de desenvolver, produzir essa solução, tudo isso é alçado, 
amanhã. Um dos fatores que mais suscita a discussão é feito um estudo de viabilidade interna. Visto os 
justamente essa relação meio dicotômica. É uma pareceres das áreas, em seguida apresentamos para o 
relação bastante difícil de lidar quando o gestor da cliente e firmamos um contrato. O novo Serpro passou 
empresa pública é o governo. Ela quem estabelece as por esse novo contrato, então essa negociação não é 
normas de lucro, de ganhos. Não podemos comparar rápida. Grandes projetos demandam grandes 
um instrumento público com um instrumento privado. negociações, muitas vezes grandes pesquisas no 
Quando a empresa pública  tem lucro, os dividendos do mercado, soluções que ainda nem existem, 
lucro vão para o seu dono. Seu dono é o Governo, quer ferramentas que discutimos com os fornecedores 
dizer, é tirar de um bolso e colocar no outro. Não é demandam um tempo. Há uma indecisão muito grande 
interesse da empresa pública que nós ganhemos mais e em seguida temos também que incluir o quê? O 
nada com isso. Nem é interesse como cidadão de tirar e ambiente de homologação e ambiente de produção. A 
onerar, inclusive com pagamentos de impostos. O ideal parte de testes funcionais é obrigação do prestador de 
é que todos nós tenhamos condições de fazer um serviço, porém, ele pode homologar no Serpro ou onde 
instrumento cada vez melhor, instrumento que nos desejar. Existe até a possibilidade de disponibilizar um 
dêem garantias e seguranças e que sejam confortáveis ambiente, ficar à disposição dele no horário agendado. 
para todos. A melhor metodologia de fazer isso é nos É feito um contrato temporário de homologação para 
aproximarnos dos órgãos de controle, oferecermos ele, mas não podemos esquecer de que cada item e 
novas oportunidades, novas metodologias. Os órgãos insumo tem que constar no processo, insumos que já 
de controle desse país deixaram de ser meramente fazem parte do meu portfólio para produzir outras 
auditores de aferição de contrato. soluções. Tenho o custo básico e o custo do meu 

insumo dentro da minha política de preço. Então como Jaime Costa - Departamento de Soluções de Usos tenho um sistema de orçamento técnico, alimento as Internos: Importante lembrarmos a dificuldade que é quantidades, depois de todo o estudo, da definição, do definir o produto TI. Quando esse produto TI está bom? condicionamento que preciso. Chego a um preço final Quando o usuário final vai assinar um requisito. Foi de serviço. E separamos desenvolvimento e produção, bastante comentado aqui a questão "chão de fábrica". As apresentamos e negociamos. Muitas vezes ele me vezes temos a alta encomenda de um produto de TI para contrata para o desenvolvimento da homologação e o "chão de fábrica" usar. E quem assina? Quem define? deixa a produção para quando o sistema ficar 
concluído. Cada situação é específica, mas eles seguem Serpro: Importante também definir quem é seu cliente. 
um rito dessa natureza. Quando chego à conclusão do Quem especificou e quem está lhe contratando. Se o 
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cliente especifica uma solução, desenvolvemos, Dataprev: Nós, da Dataprev, nos preocupamos com a 
segundo a demanda do cliente. Não podemos questão orçamentária. Há falta de orçamento. No 
desenvolver algo que não atenda às suas decorrer do ano, passamos um tempo sem receber e 
necessidades. Então, esse cliente que contratou e que recebemos logo depois. Como colocar maior tempo-
definiu é quem tem que atestar. Porque senão nunca ralidade nessa questão dos contratos assinados?
irá entregar ou deixá-lo satisfeito. O próprio gestor 

Interlocutor não identificado: O contrato assinado, público, antes de demandar, tem que consultar e saber 
não é garantia de orçamento, porque, na verdade o o que o cliente pretende e o que necessita. Se não for 
orçamento é anual. Então mesmo que tenhamos um dessa forma, nunca concluirá a entrega do seu serviço. 
contrato assinado com uma previsão orçamentária, no Se eu vendo para um cliente e esse só me aceita se 
outro ano pode acontecer como aconteceu conosco, todos aceitarem, primeiramente tenho que saber o que 
um dos nossos clientes ficou sem orçamento. A todos estão desejando. Em seguida devo mapear e me 
questão de fazer contratos maiores é muito mais apresentar para saber se atendo a lista deles ou não. O 
econômico e muito mais racional. Um contrato importante é saber quem é o seu cliente. É o cliente do 
estagnado não é bom para nenhuma das partes. Não é cliente? A partir de então, quando você define o seu 
bom para os órgãos contratantes e muito menos para cliente, o seu cliente tem que saber quais são os 
os contratados porque a tendência é a estagnação requisitos da solução, do serviço desejado. Porque o 
mesmo. Então, fazer esses contratos mais longos é contrato vai ser firmado é com esse cliente e é quem vai 
algo que temos feito. Sugerimos fazer um contrato estabelecer quais são os requisitos que devem ser 
maior, mesmo porque um contrato extenso não precisa atendidos pela solução contratada.
ser grande. Hoje em dia para um contrato ser feito não 

Interlocutor não identificado: No caso da Dataprev, leva menos de 6 meses. Sendo assim, não é 
temos feito um trabalho muito próximo às áreas de interessante trabalhar oito meses em um instrumento 
tecnologia dos órgãos que nos contratam. Temos que vai ter vigor de 12 meses. O ideal realmente é que 
contrato único com o INSS, mas não um contrato com se faça um instrumento que tenha uma vigência maior, 
cada órgão do INSS. Realizamos um trabalho de é mais econômico, é menos desgastante na relação. 
aproximar a gestão do contrato à área técnica desse Inclusive, construir um instrumento cada vez mais 
cliente como um todo, que, em teoria, faz esse inter- robusto colocando ou oferecendo ferramentas de 
câmbio com as áreas que necessita do produto para evolução. No entanto, isso tudo não é garantia de que 
intermediar. Então tem que ter alguém para gerenciar. irá receber aquele dinheiro. 
Sempre esperamos algo e isso é muito comum na área 

Dataprev: O orçamento é só uma das questões. O de TI. É a área técnica do cliente que deve fazer isso?
orçamento é 12 meses. Fazemos um contrato em abril 

Serpro: É importante termos um cliente. Quando de 12 meses que vai acabar em março do ano seguinte. 
temos um cliente exigente, competente, que domina, é Dizer, de repente em janeiro do ano seguinte, a questão 
fácil trabalhar. Estou fazendo uma referência ao orçamentária não teve retorno, ficamos sem 
Tesouro Nacional. Eles tem uma equipe extremamente orçamento e ainda temos um contrato assinado, uma 
competente. Existem pessoas que conhecem as peça de instrumento assinada que, em teoria, nos 
metodologias, conhecem contagem ponto função, são permite cobrar por aquilo, foi instada a prestar o 
abertos as discussões. Discutimos antes de definir os serviço. Mas não tem orçamento para fazer frente e 
contratos e estabelecer regras. Isso facilita. E nas dessa forma, entra a característica da empresa pública. 
situações diferenciadas, buscamos amparo, Quer dizer, mesmo que não tenha orçamento, 
alternativas e, agora, estamos estudando as métricas prestamos o serviço nas mesmas características e nas 
de desenvolvimento. É fundamental entender que mesmas condições do que está acordado,  
quando o cliente está bem aparelhado, ele exige muito independente de qualquer coisa. Até porque ninguém 
mais de você. Temos que buscar alternativas, porque que represente a empresa pública quer aparecer no 
ele vai lhe fazer perguntas, vamos buscar respostas e Jornal Nacional dizendo que tem uma agência da 
todos crescem. Mas, em compensação, também, ele é Previdência fechada, porque o sistema não está 
muito racional na resposta, quando questionado, ele funcionando. Ninguém em sã consciência quer isso. O 
aceita e isso ajuda muito. Estamos trabalhando na que precisamos fazer realmente seria começar a 
administração de dados, nosso escritório de projeto discutir sobre o trabalho, melhorar os instrumentos, 
conversa com o cliente e nós acompanhamos a trabalhar melhor as contratações e trabalhar melhor as 
evolução do projeto. A cada mês temos uma reunião formas. A questão de tempo e orçamento. 
para enviar a evolução dos projetos em conjunto. 

Dataprev: Existem alguns contratos que são o ministro 
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quem assina. Então, o ministro não quer assinar o não chegue ao ponto final de uma sanção. Ou na falta 
contrato, não fica definido quem vai assinar? Se de execução.  A inexecução é algo negativo para 
chegarmos próximo do vencimento será um sufoco qualquer um. Quais as dificuldades da gestão? 
danado. Então, nós estamos começando a conversar a 

Interlocutor não identificado - Ministério do Trabalho questão do reajuste, a correção é pelo Índice Nacional 
e Emprego (MTE): Um dos aspectos que a IN inovou de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No último nesse sentido: separou essa questão do gestor do contrato, conseguimos colocar isso. Dessa forma, contrato. Antigamente ficava tudo para o gestor e, posso colocar contratos maiores com condições de agora, você tem a figura do gestor técnico, do gestor parar de renegociar, de modificar ao longo dele. Se nada requisitante e do gestor administrativo. É um processo se modificar esse reajuste continua. Enquanto isso novo. Estamos tentando adaptar isso. Para isso, ganhamos mais tempo para gerir o contrato e trabalhar precisamos do auxílio da Dataprev, porque é difícil até novas frentes, pois, quando começamos o processo de para o pessoal que é mais experiente e que já está renovação temos que focar nisso e isso consome muito acostumado com o modelo usado antes. É um processo tempo. Tem um custo enorme. Nós que trabalhamos na de amadurecimento, mas estamos caminhando.área sabemos o quanto custa isso. Envolve a alta 

liderança, a área jurídica, a área financeira, a área de Maicon - Gestor de Contratos do INSS:Também penso 
auditoria, a  Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que essa questão da IN seja um processo de renovação 
(PGFN), o ministro, tantas pessoas que, se pudes- do contrato do INSS com a Dataprev. A Dataprev deve 
semos economizar isso, ganharíamos muito no final. não seguir a IN? E o que é a IN? Nada mais que um 

conjunto de boas práticas. Então, vamos utilizar essas Interlocutor não identificado: O que caracteriza o boas práticas. Não somos obrigados a seguir, mas se sucesso ou o fracasso de um contrato é a gestão do seguirmos, melhor. Por que ir pela contramão se todo contrato. Você pode ter um contrato lindamente mundo está indo por esse caminho? Vejo que planejado, pessimamente gerenciado - gerido e ser delimitando melhor os papeis e dando mais clareza ao mesmo um fracasso. O que pensam sobre essa gestor em saber efetivamente o seu papel é até que questão? Gerir vai desde o momento em que você está ponto ele tem a sua responsabilidade definida se torna acompanhando a empresa prestadora, verificando as mais fácil e seguro para o gestor executar sua função. dificuldades e tentando sanar as dificuldades, para que 
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