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"Os homens são criaturas terrestres, vivendo em 

comunidade, possuindo um senso comum, um senso 

de comunidade; eles não são autônomos, cada um 

necessita do outro, até para pensar." 
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2 



3 

AGRADECIMENTOS 

Esta pesquisa não foi uma obra solitária. Concepção, desenvolvimento e conclusão foram 

fases compartilhadas com professores, colegas, amigos e família. Eles ajudaram de todas 

as formas, com conhecimentos, idéias, referências, correções e incentivos, de tal modo que 

hoje posso dizer, com certeza, que sem seus generosos auxílios, o trabalho seria bem 

menos estimulante e completo. Cabe, porém, salientar aqueles que mais diretamente 

contribuíram para a realização desta tarefa. 

Na FGV-Rio, destaco o fundamental apoio recebido de minha orientadora, Prof'. Dr 

Fátima Bayma de Oliveira, por sua visão ampla e interesse abrangente pelos temas ligados 

à tecnologia da informação. No mesmo plano, Pro:F. Draa Valderez F. Fraga e Prof. Dr. 

Paulo Reis Vieira, dedicaram uma especial atenção aos detalhes do trabalho, 

principalmente à leitura comentada deste relatório de pesquisa, sempre em uma postura 

criticamente construtiva. 

Dentre os demais Professores dessa Instituição, saliento as valiosas contribuições da Pro:F 

Valéria, notadamente como professora de metodologia de pesquisa, Prof. Hermano 

Roberto Thiry-Cherques, Prof. Enrique Saravia e Prof. Dr. Paulo Roberto Motta. 

Não posso omitir a atenção que recebi, durante o período de pesquisa no SERPRO, por 

parte do Coordenador do Sistema de Informação, Jorge Fernando Moraes Ferreira, assim 

como de pessoas como o Dr. Darcy Gloss, ex-Diretor da instituição, e Sérgio Genaro, cujo 

cuidado com a minha pessoa chegou ao detalhamento de indicar a melhor forma de chegar 

ao SERPRO, em Brasília. 



4 

Finalmente, emocionado, agradeço o encorajamento e a paciência de minha esposa, Ginha, 

e toda a minha família. Sou grato também aos meus colegas de trabalho no Banco do 

Brasil, em especial ao meu colega e amigo Afonso, integrando comigo um pequeno grupo 

informal, que partilhou uma série de discussões sobre o presente trabalho. 



5 

APRESENTAÇÃO 

Este estudo foi motivado pela percepção da importância da aplicação dos Sistemas de 

Informação de apoio ao processo decisório no nível estratégico em órgãos do Governo, 

principalmente daqueles que dão suporte à proposta de Reforma do Aparelho do Estado. 

O objeto de estudo são os possíveis impactos ocorridos após a implantação do Sistema de 

Informação para apoiar o processo decisório estratégico do SERPRO. 

O estudo está estruturado em 10 capítulos. 

No Capítulo 1, são apresentados o problema, os objetivos, a delimitação e a relevância do 

estudo. 

O Capítulo 2 apresenta a metodologia empregada, o tipo de pesquisa, o universo e a 

amostra, sujeitos da pesquisa e limitações do estudo. 

O Capítulo 3 discute o conceito de Administração Pública segundo diversos autores. 

O Capítulo 4 analisa o conceito de Informação segundo diversos prismas. 

O Capítulo 5 conceitua e apresenta os diversos tipos de Sistemas de Informações. 

O Capítulo 6 introduz a discussão sobre decisão a partir de diversas correntes do 

pensamento. 

O Capítulo 7 aborda o conceito de decisão na perspectiva de um processo. 

O Capítulo 8 apresenta o SERPRO, sua estrutura organizacional, seu processo decisório 

em nível estratégico e o Sistema de Informações construído para apoiá-lo. 

O Capítulo 9 apresenta os resultados da pesquisa, bem como analisa as respostas ao 

questionário. 

O último capítulo consolida as conclusões do estudo e apresenta algumas sugestões para 

uma agenda de futuros estudos sobre o tema. 
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RESUMO 

o estudo objetivou verificar os impactos da implantação do sistema de informações sobre 

o processo decisório estratégico do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de 

Dados. Considera-se que as entrevistas realizadas com a Diretoria, bem como os resultados 

da pesquisa aplicada aos Superintendentes e Coordenadores da Unidade de Processos 

Corporativos da referida empresa, se constituem nos suportes de argumentação deste 

trabalho. Foram também analisados os documentos oficiais da organização e realizadas 

entrevistas com antigos administradores. Os resultados mostram que os maiores impactos 

da implantação na organização foram o desvelamento do processo decisório estratégico, a 

agilização dessas decisões estratégicas e urna potencialização do uso dos diversos sistemas 

de informações por parte de todos os usuários do Sistema de Informação para o processo 

decisório. 

ABSTRACT 

The main objective of the study was to verify the impacts of the implementation of the 

Information System designed upon the decision-taking process at SERPRO strategic leveI. 

The interviews carried out with the Board of Directors, as well as the results of the 

interviews with Superintendents and Coordinators of the above mentioned company were 

used to support the study. Official documents of the Organisation were also analysed and 

the results of the questionnaires and interviews with employees of the tactical levels, as 

well as with former senior administrators, have also been used. The results show that the 

main impacts ofthe implementation ofthe Information System were mainly as follows: the 

clear information about the decision-taking process, the possibility not only of making 
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these strategic decisions more dynamic but also of allowing more confidence on the part of 

High Administration decision-takers and a greater facility for employees in general to use 

the several information systems already implemented. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

1. O PROBLEMA 

" Control ofthe sources ofinfonnation 
is the essence of all managerial power." 

Paul Strassmann I 
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Em um mundo globalizado, com crescente grau de competitividade, a tecnologia e o 

gerenciamento das informações como apoio às decisões estratégicas desempenham papel 

crucial no processo decisório das empresas, sejam elas públicas ou privadas. 

Existe estreita ligação entre Tecnologia da Informação(TI)2 e uma moderna Reforma do 

Aparelho do Estado, como proposta pelo Governo. Os impactos da tecnologia no dia-a-dia 

de nossos trabalhos, seja de um simples cidadão, político, profissional ou em nível das 

empresas, são hoj e realidade incontestável. 

O modelo organizacional de processamento de dados surgiu nas empresas públicas na 

década de 60, e possuía uma concepção centralizadora que visava a redução de custos e se 

baseava no monopólio das empresas públicas em suas respectivas áreas. 

1 STRASSMAN, Paul A. The Politics of Information Management - Policy Guidelines. New York: The Infonnation 
Economics Press, 1995. 

2 Por tecnologia da infonnação entende-se o conjunto fonnado pelos computadores (a microeletrânica), as 
telecomunicações e a automação de escritórios, confonne conceito de uso corrente. 
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1. O PROBLEMA 

Os Sistemas de Infonnações ao longo da história da Administração Pública objetivavam 

atender às necessidades do usuário pertencente à burocracia do Estado, e não ao cidadão 

comum. A Sociedade não era a dona do Sistema. 

A última onda tecnológica surgiu na década de 70 com a disseminação generalizada dos 

computadores pessoais (pes). A revolução do microcomputador modificou o panorama da 

computação e a relação pública centralizadora com seu usuário. Ocorreu a pulverização 

dos fornecedores, ampliação da consciência dos cidadãos quanto aos seus direitos, redução 

dos preços das máquinas de infonnática, maior acesso à infonnação. 

A moderna refonna do Aparelho do Estado pressupõe a utilização de novas fonnas de 

gerenciamento, com base em Sistemas de Infonnações capazes de atender às novas 

demandas do cidadão, que também é usuário do Sistema, daí a importância de se refletir 

sobre a utilização desses Sistemas no âmbito governamental e os seus impactos não 

somente para o público em geral, mas para os usuários internos. 

Nesse contexto de modernização do Aparelho do Estado, o SERPRO (Serviço Federal de 

Processamento de Dados), empresa pública do Ministério da Fazenda, criada em dezembro 

de 1964, tem desempenhado o papel de fornecedor de soluções baseadas em Tecnologia da 

Infonnação para o processo decisório na Administração Pública. 
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1. O PROBLEMA 

° presente trabalho se propõe a identificar os impactos da implantação do Sistema de 

Informações sobre o processo decisório estratégico do SERPRO, em Brasília, no período 

de 30/11/98 a 04/12/98, escolhido por sua importância para compreensão do uso de um 

sistema de informação em nível de decisão estratégica na empresa pública no Brasil. 
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1. O PROBLEMA 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo final 

° objetivo final deste estudo foi identificar os impactos da implantação do Sistema de 

Informações sobre o processo decisório estratégico do SERPRO - Serviço Federal de 

Processamento de Dados, no período de 30/11/98 a 04/12/98. 

1.2.2 Objetivos intermediários: 

Identificar as principais características da estrutura organizacional do SERPRO, do seu 

processo decisório estratégico e o Sistema de Informações construído para apoio a esse 

processo decisório. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

° presente estudo foi realizado junto à Diretoria do SERPRO, Superintendentes, 

Coordenadores da Unidade de Processos Corporativos e Consultor Jurídico, em Brasília, 

no período de 30/11/98 a 04/12/98. 
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1. O PROBLEMA 

A ênfase do trabalho recaiu nos aspectos do processo decisório em nível estratégico, suas 

características, inter-relações com a organização e o impacto do Sistema de Informações 

nesse processo. Os aspectos técnicos do Sistema de Informações, em si, foram 

considerados apenas na medida em que forneceram subsídios ao estudo, evitando-se 

excessiva valorização do técnico, apesar da sedução que a tecnologia apresenta na 

atualidade. 

A seleção da bibliografia procurou privilegiar as discussões sobre processo decisório à luz 

das teorias organizacionais e administrativas. 



1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
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1. O PROBLEMA 

" A little rebellion now and then is a good thing" 
Thomas Jefferson, 1787 

o mundo de hoje a cada dia que passa, graças ao avanço tecnológico sobretudo das 

telecomunicações, está mais interligado, mais próximo e mais acessível. Os satélites 

interligam milhões de computadores, e as informações cruzam o espaço desconhecendo 

barreiras. Praticamente não existem lugares na Terra, onde não esteja disponível pelo 

menos um fax para efetuar-se pagamentos bancários de qualquer ponto do Planeta pela 

modalidade de crédito instantâneo. 

Desmoronam-se as barreiras que separam os povos, a globalização dos mercados é uma 

realidade, o consumidor adquire poderes, quando a facilidade de obter informação e de 

escolher entre várias opções, passa a ser sem sombra de dúvidas, a sua maior arma. Diante 

da globalização da economia e do acirramento da competitividade, faz-se necessário 

estabelecer nova forma de enfocar as empresas, talvez de até mesmo redefini-Ias. 

Pode ser dificil entender uma revolução, quando se está no meio dela, nesse caso, porém, é 

possível ter certeza de que vive-se hoje enorme revolução no que diz respeito à divisão do 

trabalho nas organizações. 
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1. O PROBLEMA 

É possível vislumbrar a empresa do futuro funcionando como uma ampla rede de 

computadores e sistemas de bancos de dados interagindo. Consequentemente, nesse 

contexto será impossível gerenciar sem alguma forma de informação automatizada. Em 

quase todos os negócios, qualquer gerente que não esteja pelo menos aprendendo algo 

sobre inteligência artificial, engenharia da informação, e tentando entrar aos poucos nesse 

mundo, estará simplesmente desatualizado. O planejamento do uso de tecnologia da 

informação deixa de ser uma preocupação técnica para assumir importância estratégica, 

passando a ser responsável por grande parte do sucesso empresarial. A corporação do 

futuro será uma empresa altamente computadorizada, cuja competitividade e sobrevivência 

dependerão de como efetivamente ela usará a automação. As redes estão mudando os 

fluxos de informações e as interações entre partes afastadas da empresa. As informações 

podem fluir por todo o mundo em segundos. Os dados do mundo inteiro podem estar 

disponíveis na mesa de qualquer um que possua ferramentas para processá-los. 

O domínio das informações através do computador será útil às decisões não somente para 

os executivos, como para os demais profissionais. A rede de dados corporativos, como o 

sistema nervoso de uma pessoa, percorrerá todas as partes do organismo. As redes ligarão 

os fornecedores diretamente aos produtores, e os produtores aos seus clientes. Os 
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1. O PROBLEMA 

computadores de uma empresa enviarão informações diretamente aos computadores de 

outras empresas. Aliás, tudo isso já é presente, se não para todos, pelo menos para grandes 

segmentos populacionais. 

Os últimos anos do Século XX trouxeram desafios e oportunidades de grande 

responsabilidade. Um dos desafios está em encontrar novas formas de recursos naturais, 

que são consumidos a uma velocidade jamais imaginada. Uma oportunidade reside na 

Revolução da Informação, que pode ampliar a utilização do conhecimento humano. O 

conhecimento se tomou o mais importante fato da vida econômica, elemento de compra e 

venda, matéria-prima a se trabalhar. Nessa nova economia, o capital intelectual tomou-se o 

maior valor das corporações. 

O Gerenciamento do Conhecimento é um processo que busca a combinação sinérgica de 

dados e informações com a capacidade criativa dos seres humanos. Como observou Robert 

S. Kaplan,3 "The ability of a company to mobilize and exploit its intangible or 

invisible assets has become far more decisive than investing and managing physical, 

tangible assets". Os profissionais responsáveis pelo Gerenciamento do Conhecimento que 

tiverem uma estação de trabalho de fácil utilização serão capazes de interrogar os bancos 

de dados em qualquer lugar. A vasta infra-estrutura construída por um mundo obsoleto de 

papéis desordenados não será mais necessária. Para ganhar produtividade são necessárias 

novas formas de trabalho e as estruturas organizacionais 

3 The 8alanced Scorecard: Translating Strategic into Action. Boston: 
Harvard Business School Press, p.74, 1996. 
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1. O PROBLEMA 

passam a ser mais cooperativas aumentando os inter-relacionamentos intra-empresa, bem 

como desta com o mundo. 

Por si mesma, uma empresa excede a soma de atividades isoladas. No entanto, o 

entendimento da empresa como sistema leva quase inevitavelmente ao abandono de 

posturas conservadoras para substituí-las por comportamentos de mudança. Enfocar a 

empresa como sistema, por um lado, impede análises simplificadoras e, por outro, introduz 

certa complexidade nos raciocínios. 

Diante dessa realidade surgem algumas questões: qual o papel dos Sistemas de 

Informações no ambiente das empresas ? Qual o grau de integração e os impactos desses 

sistemas nas empresas ? As transformações tecnológicas no campo das telecomunicações 

associadas ao progresso da informática têm proporcionado substancial influência nos 

Sistemas de Informações e conseqüentemente no ambiente das empresas? 

Neste cenário existem outras indagações, tais como: qual é e como está sendo utilizada a 

tecnologia da informação nas empresas públicas? Quais os reflexos do uso dessa 

tecnologia? 

Mais do que qualquer outro agente de mudança, a Tecnologia da Informação está 

transformando a forma de trabalhar com significativas repercussões nas relações entre as 

pessoas e as empresas, reestruturando formas de organização e gerando novas necessidades 
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de infonnação. Surge nesse contexto a necessidade de entender o papel do processo 

decisório e, especificamente, no caso desta pesquisa, o processo decisório no âmbito de 

um detenninado segmento da Administração Pública, levando-se em 

consideração o instrumento da infonnação na prática gerencial do Aparelho do Estado. A 

partir de visão sistêmica, em que infonnação, decisão e organização se relacionam , é de 

fundamental importância a avaliação das repercussões entre si, as repercussões do uso da 

Tecnologia da Infonnação nas empresas públicas e, conseqüentemente no processo 

decisório. Os resultados de uma empresa podem ser otimizados através da inovação a partir 

do aproveitamento de uma oportunidade, em um período de condições ambientais 

favoráveis ou não. O Sistema de Infonnações pode exercer papel fundamental nesse 

processo. 

A essência do planejamento e do controle é a tomada de decisões. Esta por sua vez 

depende de infonnações oportunas, de conteúdo adequado e confiável. Toma-se evidente 

que a chave do êxito do ciclo planejamento, direção e controle repousa num Sistema de 

Infonnações adequado às necessidades dos processos decisórios. É necessário apreender 

quais as necessidades de infonnação que, por seu turno, exigem a compreensão dos 

processos decisórios praticados pela empresa. Nesse ponto, a moderna Tecnologia da 

Infonnação se apresenta como a fornecedora de infonnações precisas, por excelência. 

Há dois diferentes níveis de decisões a serem tomadas: o operacional e o estratégico. No 

primeiro caso, as decisões são tomadas no local do problema ou, pelo menos, o mais 
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aproximadamente possível dele. No segundo caso, exigirão envolvimento da alta 

administração, devido ao seu caráter estratégico, com possíveis impactos profundos, 

abrangentes e com repercussões a médio e a longo prazo. 

o processo de globalização, a mudança contínua e cada vez mais rápida das variáveis que 

norteiam nossas vidas, o questionamento do papel do Estado e a importância da 

informação em nossos dias e, nesse contexto, a Reforma do Aparelho do Estado nos 

mostram a necessidade de estudos contínuos sobre o papel dos Sistemas de Informações no 

processo decisório na Administração Pública. 

A escolha do SERPRO como campo de pesquisa para o tema deste trabalho se justifica 

plenamente, pelo papel central de suporte tecnológico que tem desempenhado na proposta 

do Governo de Reforma do Aparelho do Estado. 

Seria impossível omitir a significância deste trabalho no contexto da minha vida 

profissional. Formado nas áreas Humanas e Tecnológicas, trabalhando há longo tempo 

com o gerenciamento de informações, ressalto que a ação investigativa faz parte do meu 

desenvolvimento profissional e acadêmico, da minha postura em relação ao mundo. Este 

trabalho espera poder contribuir para a discussão sobre uma melhor utilização de Sistemas 

de Informações na Administração Pública. 

Durante o processo de reflexão sobre o problema central do meu trabalho de dissertação, 

algumas questões éticas se apresentaram de forma clara, exigindo de minha parte 

ilillLIOH:.GA MAHiü H'cNRiOut. SINOR" 
fUIlDACAO GETUUO VARGAS 
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posicionamento igualmente claro não somente perante os que teriam acesso à pesquisa, 

frente aos que participaram comigo de forma direta ou indiretamente, mas, antes de tudo, 

com1go mesmo. 

Não poderia deixar de registrar o meu apreço e assumir a influência sofrida durante os 

debates acadêmicos que ocorreram no Mestrado na FGV, que me levaram a tomar a 

decisão final de explicitar o meu posicionamento ético não somente em relação a esse 

trabalho, mas em relação à vida. 

Primeiramente, precisamos definir o termo ética neste trabalho, o qual não se confunde 

com o termo moral. Ética é um saber que considera a singularidade, que não tem por 

objeto as idéias morais justificadas, enquanto Moral é cultural, com base em tradições, 

costumes e valores consolidados pela sociedade e oficialmente aceitos ou não. Embora 

freqüentemente tomados como sinônimos ou confundidos na literatura, são empregados 

neste estudo como de naturezas distintas, posto que Ética seria de origem filosófica em 

contraste com a origem cultural da Moral: a primeira considerando as particularidades e, a 

segunda, considerando as singularidades. 

o poder devastador da moderna tecnologia se estende hoje por todos os lugares. Muitos 

guiam e controlam as decisões sobre o uso desse poder. Uma boa decisão pode beneficiar 

milhões e uma que não seja ética pode impedir até que se tenha um futuro digno. 
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Há centenas de anos atrás, a humanidade tinha menos poder de destruição. Os desastres 

estavam restritos ao mundo fisico, como vulcões ou terremotos. Neste século, julgamentos 

éticos têm produzido devastação como a que ocorreu com o cargueiro Valdez da Exxon ou 

a liberação de radioatividade em Chemobyl, ou ainda a cumplicidade de todo um povo no 

genocídio inflingido aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Não estão envolvidos 

apenas líderes nacionais, mas pessoas em todos os níveis, que detêm, hoje, algum tipo de 

poder, que nos impacta direta ou indiretamente. 

Devemos nos perguntar se compreendemos que a ética tem conseqüências e que nossas 

ações impactam muito além do horizonte que nossos olhos podem alcançar. As decisões 

éticas se baseiam nos mais altos valores morais? Ou são simplesmente movidas por auto

interesse? Os seres humanos precisam agir eticamente, isto é, de forma responsável, 

considerando não somente resultados, mas conseqüências. Estamos enredados no mundo, 

estamos misturados nele. O Sujeito e o Objeto não podem ser pensados de forma 

dissociada. Diferentemente do método para a ciência, que seria o caminho a se seguir para 

atingir um objetivo, para a Fenomenologia seria a não-intervenção no acontecer, que nos 

exige uma postura engajada, a intencionalidade se realiza na reflexão. 

Essa postura de ser situado revela minha identificação com a Fenomenologia, o que 

contribuiu para refletir sobre as questões éticas no presente trabalho. A palavra 

"fenomenologia" (Phanomenologie) tomou-se conhecida como termo que assinala uma 

postura filosófica preconizada por Edmund Husserl (1859-1938). A Fenomenologia é um 

movimento deste século e se dedica a descrever as estruturas da experiência como se 
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apresentam à consciência, sem o recurso da teoria, dedução ou pressupostos de outras 

disciplinas. 

Compreende-se a concepção fenomenológica de Husserl como tentativa de resgatar o 

significado original da filosofia que, em determinado período na Grécia, definiu sua tarefa 

dentro da dicotomia opinião (doxa) e verdade (episteme). O ser humano, em sua vida pré

filosófica, possui conhecimentos. Ele sabe de uma ou outra forma das coisas, porém 

determinado por uma perspectiva específica do contexto em que vive e guiado pelos fins 

úteis que persegue. Este conhecimento limitado pelas circunstâncias e pelos interesses 

momentâneos é "opinião (doxa)" . A filosofia, não como uma teoria mas como um estilo de 

vida, começa a aparecer quando a preocupação da filosofia atenta para suas limitações 

pelas circunstâncias e se abre para uma investigação imparcial daquilo que aparece 

(fenômeno). O que interessa agora não é mais o objeto em relação a esta ou àquela 

circunstância, e tampouco em relação a este ou àquele interesse particular, mas SIm o 

fenômeno (das Erscheinende) enquanto fenômeno (ais Erscheinendes). 

A razão para transgredir a esfera da limitação dos interesses limitados, e elevar-se a uma 

forma abrangente de ver as coisas é a decisão de assumir responsabilidade em relação à 

vida como um todo, e não apenas para com os interesses da vida ou da ciência em dado 

momento concreto, ou seja, o "logon didonai". Assim, o homem se põe a procurar as 

verdadeiras razões daquilo que é, assumindo definitivamente a responsabilidade 
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(Letztverantwortung) para com a sua existência, como diz Husserl. Fenomenologia é, 

portanto, a intenção de transgredir constantemente a doxa para chegar a episteme. 

Ao procurar uma resposta para o problema desta dissertação estarei abordando o ponto 

crucial da vida humana, que é o Decidir, cujos reflexos são inimagináveis para a vida de 

todos nós. As implicações dos impactos sobre o processo decisório podem ser de ordem 

política, social, psicológica, econômica e filosófica, mas jamais serão de escopo apenas 

administrativo, entendido como mera burocracia e, muito menos apenas tecnológico. 

N essa perspectiva, a resposta à questão sobre se o resultado da pesquisa deveria ser ou não 

dado a conhecer aos participantes da pesquisa, independentemente do resultado, do nível 

hierárquico, ou se deveria ficar restrito ao meio acadêmico, já está respondida. Nosso 

posicionamento ético assumido exige responsabilidade não somente por nossos atos, mas 

pelas conseqüências de nossas ações. Somos parte do mundo. Construímos o mundo 

participando com ele e não fora dele. O pesquisador deve ser responsável perante os 

partícipes do projeto, perante os que de forma direta ou indiretamente são impactados por 

este. 
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2.1 TIPO DE PESQUISA 

Tendo em vista os objetivos já expostos, a pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e 

aos meios da seguinte forma: 

2.1.1 quanto aos fins: 

Pesquisa descritiva: exposição das principais características da estrutura 

organizacional, do processo decisório em nível estratégico e do Sistema de 

Informações construído para esse processo ; 

Pesquisa explicativa: análise dos impactos ocorridos no processo decisório 

estratégico a partir da implantação do Sistema de Informações como apoio a esse 

processo decisório no SERPRO. 

2.1.2 quanto aos meios: 

Pesquisa bibliográfica: ampla consulta ao material publicado relacionado com o 

tema em questão. 

Pesquisa documental: consulta a documentos sobre o SERPRO, 

principalmente sobre os componentes do nível estratégico, em Brasília, 

que foi foco do presente trabalho. 
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Pesquisa de campo: levantamento dos impactos do sistema de infonnação 

no processo decisório estratégico junto aos Diretores, Consultor Jurídico, 

Superintendentes das Unidades de Negócios e Infra-estrutura e Coordenadores 

da Unidade Corporativa do SERPRO. 

Trata-se de estudo de caso, já que a pesquisa circunscreveu-se ao processo 

decisório estratégico do SERPRO. 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

o universo da amostra está referido aos grupos diretamente ligados ao processo decisório 

em nível estratégico do SERPRO. 

o tipo de amostragem foi não probabilística e por tipicidade. A amostra constituiu-se dos 

elementos que o pesquisador acredita serem representativos da população-alvo. 

2.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os Sujeitos da pesquisa de campo foram os seis Diretores, entre eles o Presidente, o 

Consultor Jurídico, os Superintendentes das Unidades de Negócios e Infra-estrutura e os 

Coordenadores da Unidade de Processos Corporativos do SERPRO. 
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2.4 COLETA DE DADOS 

Na pesquisa bibliográfica, foram utilizados basicamente como insumos: livros, revistas, 

jornais, teses, dissertações e material disponibilizado na INTERNET sobre Administração 

e Informática, bem como publicações oficiais da Administração Pública. 

Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas estruturadas com seis Diretores e o 

Consultor Jurídico e aplicados questionários duplos (abertos e fechados) para o grupo de 

17 Superintendentes e nove Coordenadores da Unidade de Processos Corporativos do 

SERPRO. 

A opção pela pesquisa junto ao corpo de Diretores, Consultor Jurídico, Superintendentes e 

Coordenadores da Unidade Corporativa deveu-se ao fato de o Sistema de Informações 

ter sido concebido para o processo decisório em nível estratégico da referida organização. 

Remeteu-se para o SERPRO e disponibilizou-se para a empresa, através da sua rede 

interna de computadores, carta (conforme Anexo) explicando os obj etivos do trabalho e 

assumindo o compromisso de divulgação dos resultados da pesquisa para todos os 

funcionários. 

Além do conteúdo esperado com a pesquisa estruturada e enfocada, o convívio curto, 

porém intenso com os entrevistados, possibilitou captar expectativas e aspirações em 
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relação ao SERPRO, ao Sistema de Informações foco deste trabalho, e às suas vidas tanto 

no âmbito profissional quanto pessoal. Foi dada atenção ao discurso dos entrevistados, bem 

como sobre sua expressão corporal, gestos, tonalidade da voz e ênfase em determinadas 

palavras ou expressões. 

Procurou-se compreender o ponto de vista dos entrevistados, suas percepções, como 

interpretam o Sistema de Informações implantado para o seu processo decisório, qual o 

seu sistema de valores, quais os seus problemas e preocupações, e apreender qual a sua 

lógica. 

Os entrevistados foram encorajados a entrar em detalhes, expressar crenças e relatar 

experiências passadas sobre o sistema decisório estratégico e o Sistema de Informações do 

SERPRO. Antes das entrevistas, detalharam-se ao entrevistado o objetivo e a relevância da 

pesquisa e a importância de sua colaboração. 

As entrevistas foram realizadas tomando como referência um roteiro, agendando vários 

pontos que foram explorados com os entrevistados. Foram gravadas, transcritas e 

submetidas à aprovação dos entrevistados para confirmação ou realização de alterações 

que julgassem necessárias. 
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Antes da aplicação do questionário, realizou-se seu pré-teste, com alguns funcionários do 

nível estratégico, para avaliá-lo. As avaliações dos respondentes foram incorporadas, 

permitindo a formatação final do instrumento. 

A aplicação de questionários para os grupamentos de Superintendentes e Coordenadores da 

Unidade de Processos Corporativos, em que os pesquisados não se identificaram, permitiu, 

segundo o pesquisador, maior grau de liberdade de expressão dos sujeitos. 

2.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As limitações do estudo referem-se à coleta e ao tratamento dos dados. 

Quanto à coleta, na pesquisa de campo, a limitação reside, principalmente, na subjetividade 

que existe nas informações colhidas junto aos entrevistados, mesmo utilizando-se 

entrevista estruturada. 

Quanto ao tratamento dos dados, exigiu-se do pesquisador a capacidade de interpretação e 

reflexão para análise dos dados coletados, assim como objetividade para chegar às 

conclusões. As crenças, suposições, paradigmas e valores estão presentes no pesquisador 

quando trata do fenômeno, quando busca o significado real das coisas, quando busca a 

compreensão, a tradução e sua interpretação. 
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"É preciso aparelhar o governo para que controle os governados; 
o passo seguinte é fazê-lo controlar-se a si mesmo." 

James Madison, Federalist, 51 

Em primeiro lugar, deve-se dar ênfase à palavra. Se grafada em minúsculas (administração 

pública), indica atividade administrativa ou função administrativa; se registrada em 

maiúsculas (Administração Pública), significa Estado. Paralelamente a isto, os autores têm 

acolhido os mais variados critérios para definir a expressão. Desses critérios,4 sobressaem-

se o negativista, o formal e o material. 

Pelo critério negativista, a Administração Pública é toda atividade do Estado que não seja 

Legislativa ou Judiciária. Isso não satisfaz: uma definição deve dizer o que uma coisa é e 

não o que ela não é. Pelo critério formal - também chamado de orgânico ou subjetivo -, a 

Administração Pública é um complexo de órgãos responsáveis por funções administrativas. 

Na verdade, esta definição enquadra a Administração Pública dentro do conceito de 

Estado. 

Pelo critério material, a Administração Pública é um complexo de atividades concretas e 

imediatas, desempenhadas pelo Estado, visando o atendimento das necessidades coletivas. 

4 MElRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 173
• edição, 1987. 
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Com esta definição, o conceito aproxima-se do sinônimo de atividade administrativa 

(administração pública). 

A nossa Constituição se utiliza destes últimos critérios ao se referir à Administração 

Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, e, também, ao se referir à submissão da atividade administrativa aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da licitação e os de 

organização do pessoal administrativo. No seu sentido mais amplo, Administração 

Pública é o Governo.5 Normalmente, esse conceito está relacionado com as atividades 

executivas dos governos nacionais, estaduais ou locais, conforme Herbert Simon.6 

A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do exército 

prussiano, foi implantada nos principais países europeus no final do século passado; nos 

Estados Unidos, no começo deste século; no Brasil, em 1936, com a reforma 

administrativa promovida por Maurício N abuco e Luís Simões Lopes. 

A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração 

patrimonialista, na qual se confundiam o patrimônio público e privado. Esse tipo 

de administração se revelou incompatível com o capitalismo industrial e as democracias 

parlamentares emergentes no século XIX. O capitalismo precisava da separação entre 

5 AMA TO, Pedro Muno. Introdução à Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, 1958. 
6 SIMON, Herbert A, Smithburg W. Dona1d, Thompson, Victor. A Administración Pública, Puerto 

Rico: Universidad de Puerto Rico, 1956 
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Estado e o Mercado, e a democracia só existiria com uma sociedade civil formada por 

cidadãos. Surge então a administração burocrática moderna, racional-legal. 

Embora a administração pública burocrática clássica tenha evoluído em relação à 

administração patrimonialista,7 não se revelou eficiente no momento em que o pequeno 

Estado liberal do século XIX deu lugar ao Estado social e econômico do século xx. 

Nesse momento da história da administração pública, estamos presenciando o início da 

utilização dos recursos da informática com vistas a disponibilizar a informação 

governamental da forma mais rápida, precisa, transparente e abrangente possível. 

7 o tema patrimonialista foi inaugurado, na nossa sociologia política, por Raymundo Faoro (Os Donos do Poder. Rio 
de Janeiro: Editora Globo, 1958.) , e, pouco depois, pelo "brazilianist" Richard Morse. 
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" They [Americans] have a lively faith in the 
perfectibility of man, they judge that the diffusion of 
knowledge must necessarily be dvantageous, and 
the consequences of ignorance fatal." 

Alexis de Tocqueville8 

Para uma administração eficiente em qualquer área de negócios, é preciso entender que a 

informação é um dos recursos mais importantes e valiosos de uma empresa. Esse termo, no 

entanto, é freqüentemente confundido com dados. Dados são os fatos em sua forma 

primária, como, por exemplo, o nome de um empregado em uma organização. 

o conhecimento elabora-se com informações convenientemente reunidas e combinadas. 

Mas um mesmo item de informação é passível de ser usado simultaneamente em milhares 

de lugares e consecutivamente através dos tempos. Esta propriedade de não desaparecer, 

nem se alterar com o uso, é que confere à informação a categoria de matéria-prima 

abstrata. Enquanto sobrevive em algum documento ou na memória de alguém, um item de 

informação pode ser usado, reproduzido e multiplicado até o infinito. Graças a essa 

condição quase inexpugnável de permanência, a informação é eminentemente ubíqua e 

praticamente indestrutível. 

8 Democracy in America,London: Penguin, 1995. 
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Infonnação é um conceito extremamente vasto, como mostram algumas das onze 

significações atribuídas à palavra no Dicionário do Aurélio: ato ou efeito de infonnar-se; 

infonne; dados acerca de alguém ou de algo; conhecimento, comunicação ou notícia 

trazida ao conhecimento de uma pessoa ou do público; parecer dado em processo nas 

repartições públicas. 

Em latim, informare significa dar fonna ou aparência. Fonnar, criar, representar, inventar 

uma idéia ou noção. Desta maneira, a infonnação pode ser compreendida como a ação de 

colocar em ordem. 

Segundo Jirí Zeman,9 a infonnação é "a qualidade da realidade material a ser organizada 

( ... ) e sua capacidade de organizar, de classificar em sistema, de criar ( ... ). É, juntamente 

com o espaço, o tempo e o movimento, uma outra fonna fundamental da existência da 

matéria - é a qualidade da evolução, a capacidade de atingir qualidades superiores". Creio, 

portanto, ser possível dizer que comunicadores trabalham com infonnação porque 

recortam partes da realidade material que é, em seguida, organizada. 

9 o Conceito de Informação na Ciência Contemporânea. Rio de Janeiro: Editora paz e Terra, 1970. 
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Informação é conceituada por Ralph M. Stair IOcomo um conjunto de fatos organizados 

de tal forma, que adquirem valor adicional além do valor em si e com as seguintes 

características: ser precisa, completa, econômica, flexível, confiável, relevante, simples, 

em tempo e verificável. 

Um dos elementos vitais para uma organização é o conjunto de valores, atitudes e 

comportamentos que influenciam a forma como se avalia, apreende, recolhe, orgamza, 

processa, comunica e utiliza a informação. 

As culturas da informação variam quanto às funções, departamentos e equipes com visões 

diferentes sobre a informação. As culturas mais comuns existentes nas empresas são: a 

funcional, em que a informação é utilizada como uma forma de exercer influência sobre 

outros e estaria ligada às empresas que operam em uma hierarquia de comando e controle; 

a da partilha, em que existe a confiança mútua entre administradores e empregados, 

permitindo o uso da informação por todos com o objetivo de melhorar o desempenho da 

empresa; da indagação, na qual administradores e empregados procuram as informações a 

fim de tentar antever o futuro, mudando atitudes para alinhar com tendências previstas; da 

descoberta, em que administradores e empregados estão abertos a novas perspectivas em 

relação às crises e mudanças. 

10 Principies of Information Systems - A managerial approach. New Y ork:Thompson Publishing Inc.,1996. 
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A integração das culturas e o comportamento da infonnação nas estratégias da organização 

requerem que os fluxos de infonnação e conhecimentos da empresa sejam tratados como 

bens visíveis; não pensar que a infra-estrutura de TI resolverá o problema das culturas e 

comportamento da infonnação existentes; que a administração influencie, através de 

atitudes, a fonna de utilização da infonnação e dos conhecimentos; tratar o manuseio da 

infonnação e dos conhecimentos como competência principal da organização. 

Não se pode deixar de falar no conceito de utilidade da infonnação, segundo a Prof. Anna 

Maria Campos,11 que está relacionado à qualidade das decisões. As três características da 

infonnação útil seriam a qualidade (consistência e conteúdo), adequação (direcionada 

para a questão a ser decidida) e oportunidade ( existir no momento e tempo certos). 

A Empresa precisa criar um espírito de antecipar tendências, desenvolver a perspectiva de 

oportunidades futuras. Basear-se no sucesso do passado pode conduzir a pressupostos 

precipitados, sendo difícil a percepção, comunicação e utilização da infonnação sobre 

tendências. 

A infonnação estratégica é aquela que a empresa precisa obter sobre o ambiente em que 

ela opera, para poder mudar e desenvolver estratégias adequadas capazes de criar valor 

para os clientes e de serem vantajosas em novos mercados em tempo futuro. 

11 Decisão e Informação Gerencial- CIPAD.- Documentos Diversos 
Rio de Janeiro: FGV,1980. 
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A informação estratégica deve responder às necessidades da Alta Administração e a sua 

difusão deve estimular a diversidade de interpretações e perspectivas. A informação não 

deve ser confinada ao topo da empresa, mas distribuída da forma mais ampla possível, 

paralelamente à concessão de responsabilidade. A informação estratégica deve fazer parte 

da cultura da empresa. 

o uso da informação é de suma importância no dia-a-dia nas organizações, assim como a 

sua sistematização. 
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"We have spent a great deal of time and money bringing water to the 
horse, but we don't even know ifhe's thristy, and we have no idea how to get him to drink" 

Gerente da Bell Pacific l2 

Um Sistema de Informação é um tipo especializado de sistema e pode ser definido de 

inúmeros modos. O foco desta pesquisa foi o Sistema de Informação informatizado e para 

o propósito deste trabalho utilizou-se a definição de Ralph M. Stair,13 de que Sistema de 

Informações é uma série de elementos inter-relacionados que coletam, manipulam, 

armazenam, disseminam dados e informações e possuem um mecanismo de feedback. É 

um conjunto de elementos ou componentes que interagem, para se atingir objetivos. Os 

seus elementos e relações determinam como ele funciona. 

Caso se faça um levantamento histórico da utilização dos Sistemas de Informações 

computadorizados, observa-se que toda a literatura especializada registra que, na década de 

60, as empresas utilizavam os recursos computacionais para mecanizar procedimentos 

administrativos. Esse primeiro movimento de informatização serviu para satisfazer às 

necessidades "fisiológicas" de informação e o universo de informatização era de 

"dentro para dentro". Foi quando surgiu o Sistema de Informação Gerencial 

(Management Information System - MIS). 

12 THOMAS H. Davenport Information Ecology. New York: Oxford University Press, 1997. 

13 MS' . . talr opus. Clt. 
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Os MIS coletam, annazenam, processam e produzem infonnações, que são utilizadas pela 

administração. As principais características são: infonnação direcionada a gerentes de 

nível médio; fluxo estruturado; integração dos sistemas por área funcional; geração de 

relatórios e consultas. 

Em seguida, as empresas buscaram suporte ao negócio (vendas, marketing, suprimentos). 

O escopo de infonnatização era de "dentro para fora". Os MIS melhoraram o atendimento 

aos níveis gerenciais da empresa, mas elas necessitavam mudar o foco dos Sistemas para 

as decisões, para que eles servissem ao processo gerencial específico. Surge então o DSS 

(Decision Support System) e o EIS (Executive Information System). 

Os DSS foram projetados para o nível de gerência médio, empregando o tipo de análise 

"What-if' ("Se as vendas aumentarem 10%, na região três, qual será o impacto nas 

margens da empresa?"). O seu escopo de atuação é de "dentro para dentro", atuando num 

nível superior ao dos sistemas operacionais e projetados para o nível intennediário de 

gerência. Dentre as características dos DSS estão: serem voltados para problemas mal 

estruturados e com baixo nível de especificicação; combinarem o uso de modelos ou 

técnicas analíticas a funções de acesso e recuperação de infonnações; concentrarem 

recursos que facilitem a utilização de pessoal não especializado; enfatizarem flexibilidade 

e capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente e na tomada de decisões por parte do 

usuário; servirem a todas as etapas do processo decisório. 
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Os EIS foram idealizados para serem usados por executivos. O seu ponto central é o 

processo de análise dos Fatores Críticos de Sucesso, para determinar os indicadores de 

suporte e desempenho, para alcançar objetivos propostos e garantir o sucesso na realização 

da missão da Empresa. O seu escopo é de "dentro para dentro", atuando em um nível 

superior ao DSS. Esse Sistema de Informação tem a finalidade de disponibilizar no micro 

todas as informações que um executivo deseje acessar, eliminando a necessidade de 

intermediários entre executivos e computadores. Esse Sistema transforma complexos 

relatórios em arquivos, que podem ser acessados nas máquinas dos executivos, 

dinamizando o processo de tomada de decisões, pois fornecem ao executivo dados 

atualizados. 

Os primeiros Sistemas de Apoio à Decisão foram construídos sob encomenda, para servir 

aos executivos da Alta Administração. Na medida em que as empresas passaram a utilizar 

redes distribuídas cliente-servidor, os Sistemas de Suporte à Decisão, como o EIS e o DSS, 

foram adaptados para dar suporte a um número maior de executivos, tomando-se mais 

abertos e modulares, proporcionando acesso direto aos dados corporativos do Servidor. 

Um Sistema de Informação, hoje, num mundo globalizado, extremamente competitivo, tem 

como escopo principal operar de "fora para dentro" da organização.O processo de 

informatização tem sido até hoje de "dentro para dentro" ou de "dentro para fora" da 

empresa. Essas informações de "fora para dentro" referem-se ao meio organizacional em 
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que a empresa está enserida. São informações sobre concorrência, governo, e tendências 

de mercado. São os chamados Pressupostos Empresariais. 

Sistemas de Informação são desenvolvidos para atender às necessidades informacionais 

dos executivos, que dificilmente poderão ser supridas por um único tipo de Sistema de 

Informação. 

Na construção de Sistema de Informação, utilizam-se diversos tipos de softwares. No 

presente estudo, detivemo-nos na explicação daquele utilizado pelo SERPRO para atender 

ao processo decisório estratégico da empresa, o Lotus Notes da IBM, utilizando a 

tecnologia de workjlow. Essa tecnologia (fluxo de trabalho, em português) se baseia na 

idéia de trazer para o escritório os conceitos de produtividade fabril como "just in time", 

"teoria das filas" e PCP - "Planejamento e Controle da Produção", tratando o escritório 

como uma "fábrica de documentos". 

A necessidade freqüente de trocas de informação em uma empresa faz com que a 

comunicação de dados através de áreas locais e áreas distantes, através de redes de 

comunicação, tomem-se mais comuns. Em muitas empresas, essa necessidade tem levado 

preferivelmente a plataformas sofisticadas de hardware. 

Muitas organizações estão bem conscientes do potencial dessas plataformas para o suporte 

automatizado de entradas de processos. Estações de trabalho estão conectadas umas às 
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outras e a servidores através da rede. Com estas platafonnas, é possível acessar 

infonnações de qualquer lugar da organização, o que possibilita atingir grande integração 

do trabalho. Para realizar essa integração, a descrição sobre o fluxo de trabalho precisa 

estar disponível. Sistemas de workjlow propõem-se a auxiliar essa integração. Um 

workjlow é definido como um conjunto de atividades processadas ao mesmo tempo (ou 

não) com alguma especificação de controle e fluxo de dados entre atividades relacionadas 

(ou não). 

o conceito de workjlow foi desenvolvido a partir da noção de processo em sistemas de 

manufatura e de automação de escritórios. Um workjlow pode descrever tarefas dos 

processos de negócios em nível conceitual necessário para compreender, avaliar e 

reprojetar o processo de negócio. Esses processos são conhecidos desde o início da 

industrialização e são o produto da procura pelo aumento da eficiência, concentrando-se 

nas características das atividades e do trabalho que é produzido ao longo desse processo. 

Sistemas de workjlow consistem em componentes de modelagem e componentes de 

representação do sistema. O sistema precisa habilitar execução dinâmica, modelagem 

baseada em processos, providenciar coordenação e assistência aos usuários a cada passo da 

modelagem, e pennitir o processamento distribuído. Esses sistemas manipulam e 

monitoram a infonnação relativa ao fluxo de trabalho no ambiente cliente-servidor para 

gerenciar, coordenar e controlar o trabalho mais eficientemente. Este tipo de suporte é 

chamado automação de workjlow. 
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Este não é um conceito completamente novo, porque informações sobre trabalho estão 

sendo armazenadas e operadas há muito tempo. Workjlow tem como um dos seus 

principais objetivos, minimizar o problema da coordenação do trabalho nos processos de 

negócios. O principal problema dos sistemas baseados em processos é que não se tem o 

controle das atividades que estão sendo executadas, tomando-se assim difícil monitorar 

quando (em que instante de tempo) determinada atividade está sendo executada, e quem a 

está executando. 

A gerência de workjlow é a coordenação e o controle automático dos processos de trabalho 

das pessoas e computadores. Atividades em um processo de workjlow são iniciadas através 

de mensagens eletrônicas, chamadas itens de trabalho, que o usuário irá encontrar nas 

listas de trabalho em seu desktop. Um item de trabalho representa um trabalho para ser 

feito em um determinado contexto. Uma lista de trabalho é uma lista de itens de trabalho 

que estão prontos para serem executados e pertence a um indivíduo ou grupo que participa 

do processo de workjlow. Um sistema de gerência de workjlow é um sistema tecnológico 

em que os workjlows são definidos, executados, gerenciados e monitorados através da 

execução de um software que ordena o processo através de uma implementação física do 

processo lógico do workjlow. O sistema de gerência de workjlow requer uma infra

estrutura de comunicação de dados no local de trabalho. O sistema manda os itens de 

trabalho pela rede através das listas de trabalho. A execução de um trabalho por uma 

pessoa gera trabalho para outras, envolvendo uma cadeia de atividades. 
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Um sistema de gerência de workflow resolve muitos problemas que as organizações atuais 

enfrentam, como as falhas nos compromissos com os clientes, o tempo excessivo gasto na 

localização da informação correta, o trabalho com dados obsoletos, a espera maior que a 

necessária pelos clientes. Ele ajuda as pessoas a seguirem procedimentos, garantindo que a 

informação correta esteja disponível para certa tarefa, e escalonando a tarefa de forma 

apropriada. 

o suporte a um processo de negócios através dos sistemas de gerência de workflow tem as 

seguintes vantagens: ciclos de tempo mais curtos, minimizando o número de vezes que 

uma tarefa fica esperando para ser realizada; conhecimento do processo de trabalho, com a 

utilização do modelo de workflow como documentação da organização administrativa; 

procedimentos flexíveis, com a monitoração e a mudança da estrutura ou parâmetros dos 

processos de trabalho instantaneamente; e procedimentos simplificados através da 

automação de atividades. 

Um projeto de workflow começa com a análise cuidadosa do processo de negócios. Após a 

identificação do processo, é necessário descobrir todos os fatores que lhe são relevantes. 

Para facilitar a análise, é desenhado um diagrama do processo de negócios, denominado 

trigger modelo O modelo mostra como as atividades são disparadas e quem é responsável 

por cada atividade. Os seguintes tipos de questões são relevantes para a análise: quem está 

envolvido no workflow, que atividades estão envolvidas, quais eventos disparam quais 

atividades, por que este indivíduo realiza esta determinada atividade, quem é responsável 
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por cada atividade, e por que esta atividade particular é necessária? 

Os conceitos centrais para a criação do trigger model são: atividade, agente e gatilho. Uma 

atividade é uma quantidade de trabalho a ser feita sem interrupção; o agente é a pessoa, 

máquina ou grupo capaz de executar a tarefa atribuída a ele; o gatilho é uma seta de uma 

atividade para outra, que significa que a segunda atividade pode ser realizada como um 

resultado de um evento ocorrido na primeira. 

A maneira sistemática de se fazer um trigger model é: quanto aos agentes, determinar 

quem é responsável; quanto às atividades, descobrir qual atividade é feita através de qual 

regra; quanto aos gatilhos, descobrir como cada atividade é disparada; quanto às 

respostas, descobrir as respostas para as questões que surgem. Isso se faz encontrando as 

pessoas que estão envolvidas no processo de negócios. A discussão sobre o trabalho de 

uma pessoa fornece uma lista de atividades daquela pessoa, e ao analista cabe decidir se a 

atividade pertence ou não ao processo. 

Para explorar a infra-estrutura de comunicação de dados de uma organização, sistemas de 

gerência de workjlow são usados para coordenar o trabalho das pessoas e computadores. 

Os processos de negócios existentes são analisados e redesenhados em processos de 

workjlow, através de uma técnica denominada Trigger Modeling. O melhor desse processo 

é que tudo acontece de modo transparente, sem enganos. O Lotus Notes rastreia todo o 

percurso do formulário de aprovação do crédito, desde o momento em que ele foi criado e 
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começou sua tramitação pela rede até o usuário, que, por não estar no escritório, demorou 

um dia para dar seu parecer. Quando isso acontece, o próprio software providencia o 

encaminhamento para a pessoa seguinte da estrutura de workjlow. 

Outro ganho é o maior controle que a corporação passa a exercer sobre o cotidiano dos 

funcionários. Sem o Notes, o funcionário que há 30 anos faz uma determinada tarefa de 

um modo diferente do que está sendo pedido vê-se impossibilitado de continuar com suas 

manias - o software da Lotus padroniza todos os processos, fazendo do escritório um lugar 

tão racional quanto um chão de fábrica. Com isso, a produtividade aumenta segundo os 

critérios colocados pela direção da empresa. A limpeza promovida diariamente pelo Notes 

no banco de dados equivaleria a uma auditoria prévia. Antes da entrada em cena desse 

software, o processo de aprovação de crédito até podia seguir conceitos subjetivos, não 

explicitados. Cada funcionário envolvido nessa questão tem de dar um parecer explicando 

por que está liberando ou recusando o crédito - com isso, é muito mais fácil rastrear 

responsabilidades, erros e acertos. 

Como se pode observar, os sistemas de informações foram criados com a finalidade de dar 

suporte às decisões nas organizações. 



47 

6. DECISÃO 

"Ponnulation de problemes et de prise de décisions" 

Daniel Maltais l4 

o tenno DECISÃO é uma das palavras maiS pronunciadas e ouvidas e a sua correta 

aplicação, a mais almejada. 

No dia-a-dia, praticamente em todos os instantes, as pessoas necessitam tomar decisões. 

Decisões, algumas vezes simples, outras bem mais complexas. Porém, sempre necessitam 

tomá-las. Estas decisões envolvem diferentes níveis de responsabilidade, podendo apenas 

afetar o decisor pessoalmente, a organização como um todo, ou talvez a própria nação. 

Para qualquer situação, pergunte-se: o que deve ser feito? Qual a sua decisão? Já 

identificou o problema? E quanto a possíveis soluções alternativas? Estas questões 

norteiam a vida de todas as pessoas, e em particular daquelas que intervêm em processos 

decisórios profissionalmente. Por ser algo tão cotidiano, supõem-se que a tomada de uma 

decisão seja algo totalmente compreendido e conhecido. Entretanto, tal não acontece. O 

que se observa é uma quase ausência de pesquisa para orientar e apoiar o processo 

decisório, no sentido de tomá-lo uma atividade estruturada. 

14 , 
ENAP-7305 - Ecole nationale d'administration publique. Québec: Université dú Québec, 1998. 
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Para responder à primordial questão, o que é o termo decisão, após uma exaustiva leitura 

de autores como FritjofCapra, 15 que nos chama atenção para a perda de referências, no que 

ele chama de "crise de percepção" no mundo de hoje; ou Guerreiro Ramos 16 e a sua idéia 

de "homem parentético", ou seja, aquele ser ativamente participativo na organização, com 

consciência crítica, uma possível resposta seria considerar decisão como um processo 

complexo e abrangente, que se inicia com a percepção da necessidade de uma mudança e 

tem seu término com a escolha de um curso de ação, entre vários viáveis, e com a sua 

implantação. 

Como em todas as situações em que a tomada de uma decisão é necessária, esta 

necessidade nem sempre se apresenta de forma explícita e normalmente envolve problemas 

específicos para cada situação. Não existem conhecimentos teóricos definitivos sobre o 

assunto. Isso obriga o tomador de decisão a ser criativo, original e razoavelmente racional, 

valendo-se, para sua análise, dos acontecimentos passados e do conhecimento presente, a 

fim de prever eventuais ocorrências negativas e se precaver quanto ao futuro. Por que 

prever o futuro ? 

Em meados deste século, mudanças drásticas e aceleradas surgiram em todas as partes do 

mundo, e seus impactos vieram revolucionar a estrutura organizacional, em que todo 

sistema de valores e crenças foi afetado. 

15 o ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. 
16 A nova ciência das Organizações. Rio de Janeiro: FGV, 1982. 
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Por conseqüência, as organizações, que antes competiam apenas através de preço 

(produtividade), tiveram que agregar mais outro fator, a qualidade, já que o preço não mais 

satisfazia à necessidade ambiental. Com a competitividade cada vez mais acentuada, preço 

e qualidade não eram mais diferenciais competitivos suficientes, pois todas as organizações 

já os perseguiam. Então, algo mais precisava ser inserido no processo competitivo. Este 

algo mais traduziu-se na flexibilidade em identificar o passo à frente a ser dado, no menor 

tempo possível, para implementá-lo. A tendência vigente exige que, além do preço, 

qualidade e flexibilidade, a inovação surja para diferenciar a competitividade entre as 

empresas. 

Flexibilidade e inovação passam a constituir, então, características eSSenCIaiS a serem 

assimiladas por toda e qualquer organização que pretenda ser competitiva no mercado 

atual. Esta assimilação necessariamente provocará mudança na estrutura organizacional, 

em termos de dois aspectos diferentes e complementares. Em primeiro lugar, a percepção 

de um problema potencial e a rapidez na sua solução; em segundo, a capacidade de 

percepção das necessidades emergentes do mercado. Quanto mais rapidamente a 

organização perceber essas novas necessidades mercadológicas e conseguir transformá-las 

em um produto concreto, oferecido ao mercado, mais competitiva ela se tornará. 

o impacto desta nova agilidade das empresas é ao mesmo tempo, abrangente e profundo. 

Abrangente, porque analisa e pode vir a constatar a necessidade de uma reorganização 

estrutural. Profundo, porque impõe a necessidade de percepção e a visualização de novos 
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problemas que possam surgir, antecipando alternativas de solução, antes mesmo que novos 

problemas se estabeleçam ou mesmo antes que se manifestem. 
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"Precisamos romper com a lógica linear, a busca da 
precisão e da medida, o pensar estático e 
fragmentador, as técnicas de isolar e classificar, para 
desenvolver formas mais sensíveis de conhecer o 
emergente e transitório." 

Robert Chia 17 

o Processo Decisório diz respeito a todos os aspectos que antecedem e sucedem as 

decisões. O atual conhecimento sobre decisão organizacional nos mostra que somente 

através do desenvolvimento de urna abordagem investigativa poderemos compreender esse 

fenômeno em toda a sua extensão e profundidade. 

A decisão não pode mais ser enfocada corno um ponto modal, um evento arbitrário, 

devendo ser entendida corno um processo dinâmico, complexo, multirrelacional, que se 

desenvolve em determinado contexto organizacional. 

Para entender corno as decisões estratégicas ocorrem nas organizações complexas, é 

preciso penetrar o nível mais profundo no qual atuam relações de diferentes dimensões, 

compostas de fatores que direcionam e redirecionam o pensar e o agir dos atores 

organizacionais. Assim, não são apenas as estruturas formais (normas, regulamentos) que 

explicam isoladamente o comportamento humano na organização, mas as suas relações 

informais de poder. 

A questão do poder assume importância na compreensão do processo de decisão, pois as 

estruturas formais, construídas pelos gestores das organizações, têm por objetivo a 

17 From modero to postmodero analysis. New York: Organization Studies, 16 (4),1995. 
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dominação. É por meio da compreensão de como se formam as redes de relações que 

podemos ter uma noção de como se processam as decisões. 

As estruturas de relações têm manifestações concretas (estruturas organizacionais) e 

abstratas (valores, símbolos), englobando várias dimensões complexas: política, 

ideológica, econômica, antropológica, sociológica, psicológica, filosófica e mesmo 

tecnológica. 

A dimensão sociológica engloba fatores como grupos de interesse, liderança e aspectos 

correlatos. A dimensão psicológica comporta o estudo de fatores como personalidade, 

aspectos psíquicos, habilidades pessoais, linguagem e gestualidade. A dimensão 

tecnológica nos exige um exame dos sistemas de informação e das técnicas e 

procedimentos gerenciais. 

Um método de estudo do fenômeno decisão, para ser abrangente, deve analisar cada uma 

das dimensões, junto com seus fatores componentes e suas inter-relações para que se tenha 

uma visão do todo. Para compreender um fenômeno como um todo, precisamos 

compreender as suas relações com os outros que lhe estão associados, como a cultura e o 

poder. 

Não podemos deixar de considerar a concepção de poder como estrutura de dominação, 

inerente às relações interpessoais, bem como o fato de o poder nunca se manifestar de 
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fonna isolada no contexto organizacional, que nem será dominante em todas as decisões e 

que para tal compreensão, o estudo desse fenômeno precisa ser interdisciplinar. 

7.1 Processo Decisório Estratégico 

A estratégia empresarial sempre esteve presente nas organizações, quando se tomavam 

decisões sobre oportunidades de negócios, na escolha e na gestão de recursos ou como 

concorrer nos mercados. Entretanto, somente nas últimas décadas a área de gestão ganhou 

autonomia e expressão em conteúdo e metodologia. 

A decisão estratégica era entendida como política geral de negócios; como uma gestão 

integrada e integrante de funções e meios, ao contrário do que ocorre hoje em dia, quando 

a estratégia empresarial é compreendida como uma decisão pró-ativa inicial de construir 

uma via competitiva própria. A razão para a visão estratégica residia no fato de que a 

sobrevivência da empresa não era ameaçada competitivamente no âmbito do seu negócio 

porque os níveis de rivalidade eram previsíveis, e, de certa fonna, controláveis. As 

tecnologias e a relação empresa/meio social davam estabilidade às organizações. Se uma 

empresa existia e vencia a primeira barreira de entrada no negócio, a sua continuidade 

dependia sobretudo de eficiência interna e de alguma inovação em evolução. A estratégia 

era, então, sobretudo, dar continuidade eficiente ao presente e o seu conteúdo consistia de 

infonnações, indicadores e recursos financeiros, de produção, de marketing e de pessoal. 

Após os anos 70, as empresas precisaram encontrar o seu caminho e mostrar a sua 

competitividade num contexto cada vez mais amplo e aberto. Começa, então, a ganhar 
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força a percepção de que antes de fazer, antes de investir, antes de crescer, é necessário 

refletir sobre o "porquê" dessas opções. A estratégia ganha autonomia, tomando-se a mais 

importante e decisiva das áreas da gestão empresarial, não apenas porque está no topo da 

hierarquia enquanto decisão, mas também porque, cada vez mais, só boas estratégias 

conduzem a bons resultados. 

Nos anos 70 começa a vislumbrar-se o primeiro esboço de um novo mapa global. O 

diálogo entre países acentua-se e a preocupação dos governantes passa a ir muito além dos 

interesses nacionais. O mundo é chamado a pronunciar-se sobre o mundo e começa a 

deixar de ser apenas um somatório de países e nações. Dá-se o primeiro alargamento dos 

mercados em conseqüência da necessidade de se juntar forças para ultrapassar a célebre 

crise petrolífera. 

Tecnologicamente verifica-se o primeiro grande salto significativo com a chegada aos 

mercados, de forma massiva, de produtos baseados na nova tecnologia e consolida-se a 

internacionalização e massificação da informação e da comunicação. A euforia dos anos 60 

continua na memória de todos e os anos 70 se beneficiam dos resultados dessa euforia. 

Entre oportunidades e ameaças, as empresas têm de começar a fazer opções de fundo, com 

dois vetores centrais: crescimento e modernização. Ambos relevam a necessidade de 

investimento, por conseqüência de capital e, por conta disso, os negócios e mercados 

financeiros ganham supremacia notável em todo o mundo. Inicia-se uma era de domínio 

financeiro que ainda hoj e perdura. 
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Porém, uma característica que se mantém é o sucesso das empresas construídas com base 

na técnica, inteligência e informação. Neste contexto, auferem vantagens as empresas .de 

maior dimensão e experiência. A dimensão significa ter uma maior base de implantação, 

massa crítica, acesso a informação privilegiada e meios financeiros. A experiência diz 

respeito ao aproveitamento das oportunidades, à utilização de alavancagens mais 

compensadoras. A estratégia assume-se como a arte dos cenários de suporte à decisão, que 

conduzem aos expert systems no início da década de 80. Essa década introduz a ligação 

entre a estratégia empresarial e a política industrial, desenvolvido no modelo das cinco 

forças de Michael Porter l8
. A estratégia empresarial fica, então, fortemente ligada a um 

novo conceito: competitividade. 

A competitividade consegue-se através do alcance de uma vantagem, dita competitiva, que 

terá de ser real, percebida no mercado, defensável contra fácil imitação e sustentável pela 

organização que a domina. Para conseguir tal vantagem, a empresa deveria saber analisar a 

realidade do segmento em que se incluía - a que Michael Porter denomina de indústria - e, 

simultaneamente, escolher uma via estratégica, que poderia ser uma escolha entre Volume, 

Diferenciação e Focalização. 

Inicia-se uma profunda revolução tecnológica, uma concorrência em nível global, maior 

sofisticação de clientelas e um ritmo acelerado de criatividade de cidadãos, levando à 

percepção inovadora, por parte de alguns gestores e empresas, de que estratégia era muito 

mais que opções pontuais no tempo, feitas, apenas, por elites de decisores. Surge a era 

18 Competitive Advantage New York; Free Press, 1967. 
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da imprevisibilidade e da indefinição futura dos contextos estratégicos. Começou a 

constatar-se o fenômeno da canabalização, não apenas de produtos, mas de toda a estrutura 

de competências e know-how empresarial, isto é, os pilares estruturais a partir dos quais as 

empresas definem os seus negócios estão cada vez mais ameaçados de ruína tecnológica. 

À globalização de mercados (em cada ponto do globo concorre todo o mundo em disputa 

de cada cliente), acrescenta-se a globalização da cadeia de valor (uma empresa pode 

espalhar as atividades da cadeia de valor pelo mundo, de forma a aproveitar em cada região 

o fator- mais globalmente competitivo). 

As clientelas tomam-se cada vez mais "clientes" e cada vez menos segmentos, isto é, a 

homogeneidade de necessidades e desejos das clientelas, que permitia conceber um 

número limitado de ofertas, devidamente controlado e eficiente, toma-se progressivamente 

inexistente, primeiramente no serviço e em seguida no produto. Cada cliente pretende ser 

tratado como se fosse o único cliente da empresa. Não menos fácil é a situação face a 

colaboradores e à sociedade em geral. Cidadania, autonomia e espírito empresarial são 

novas forças de pressão que obrigam à alteração de sistemas e valores das organizações. 

Todas estas bruscas mudanças trazem uma nova importância à estratégia. Hoje, já não 

basta optar e evoluir na opção. É necessário repensar estrategicamente praticamente tudo. 

Desde a definição do negócio, à percepção de tecnologias e competências 

necessárias, ao redesenho de sistemas organizacionais e até à própria redefinição de 

espaços pertinentes de atuação. 
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o Processo Decisório Estratégico é composto por decisões l9 que podem ser definidas 

corno aquelas que são solicitadas de fonua ocasional, de maneira imprevisível, não 

programadas, de alto risco, relacionadas com as grandes mudanças ambientais, que 

causam impacto no futuro da organização, que ameaçam a sua identidade, ou que exigem 

transfonuações profundas na tecnologia, nos comportamentos ou na estrutura da empresa. 

Elas fazem parte da missão, objetivos e ações administrativas de fonua interdependente. 

Essa nova categoria de decisão passa a ser a base de gestão da empresa. 

o estudo sobre esse conjunto de decisões é de suma importância, neste trabalho, para urna 

melhor compreensão das empresas no âmbito da gestão pública, e dos impactos sociais de 

suas ações, partes de um mundo profundamente inter-relacionado nos níveis socio-político

econômico, extremamente complexo e com alto grau de incerteza. 

19 Faces da Decisão, Rio de Janeiro: Makron Books, 1997. 
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" Hoje não se admite que qualquer organização, empresa ou 
entidade governamental prescinda de atividades no 

. I " 20 campo SOCIa ... 

Sérgio Otero Diretor Presidente do SERPRO 

8.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

De suma importância é esse capítulo para a compreensão do papel do Sistema de 

Informações para apoio ao processo decisório no nível estratégico do SERPRO, para a 

compreensão da extensão dos serviços prestados por este ao Governo Federal e possíveis 

repercussões de suas atividades na Sociedade como um todo. Procuraremos, aqui, não 

somente definir o SERPRO enquanto empresa e apresentar a sua estrutura organizacional, 

produtos e serviços, mas as suas ligações com a Reforma do Aparelho do Estado e as 

discussões que estão ocorrendo sobre a sua própria existência, nos detendo em especial no 

processo decisório estratégico da instituição e no Sistema de Informações construído para 

dar suporte a esse processo. 

. , 
Empresa Pública do Ministério da Fazenda, o SERPRO (Serviço Federal de Processamento 

de Dados) foi criado em l° de dezembro de 1964, pela Lei n° 4.516 . 

20 . 
http://www.serpro.gov.br - site acessado em 09.12.98 
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De acordo com as diretrizes definidas pelo governo federal através do Decreto 1451 de 

11/04/1995, art. 3°, cabe a este a execução ele serviços de tratamento de infonnações e 

processamento de dados, bem como a prestação de assessoramento e assistência técnica no 

campo de sua especialidade. 

o SERPRO deve atender prioritmiamente, e com exclusividade, os órgãos do Ministério da 

Fazenda, aplicando as disponibilidades de Slla capacidde técnica c operacional na 

execução dos serviços de sua especialidade que venham a [cr convencionados com 

outros órgãos e entidades na administração pública feden~l, estd!.~:!l e municipal, mediante 

contratação. 

Caberia também ao SERPRO viabilizar soluções no campo da mod~mização e apoio à 

tomada de decisão no âmbito da administração pública, atl~~~10'.) !:o sentido de racionalizar 

e simplificar as atividades atinentes à tecnologia da infonn~ção no setor público, 

incentivando o desenvolvimento do setor de infomlática. 

A Empresa tem sua sede em Brasília e está presente em praticamente todo o território 

nacional por intemlédio de suas projeções regionais e esclitórios l.:.r;~i.s. 

A organização é prestadora de serviços em Tecnologia da InfOlmação, com o objetivo de 

promover soluções que transfonnem dados em infonnações de qualidade, visando oferecer 

apoio à tomada de decisões estratégicas pelos órgãos governamentais. 
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A Empresa se declara, através de documentos oficiais, à disposição do público em geral no 

seu sUe na INTERNET21
, com responsabilidade social, primeiramente como uma empresa 

que se originou para dar resultados para a sociedade, prestar serviços que, utilizando 

tecnologia da informação, têm por objetivo modernizar a máquina administrativa pública, 

facilitando a vida do cidadão, gerando beneficios para a sociedade como um todo. Essa 

declaração é explicitada também na participação do SERPRO em Comitês de Entidades 

Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP). 

Em 1994 , na atual gestão, a instituição redefiniu a sua linha de atuação, passando de 

prestadora de serviços de informática e se transformando em parceira de seus clientes. 

Criou o Prêmio SERPRO de Qualidade e adotou os critérios de excelência do Prêmio 

Nacional de Qualidade (PNQ) como modelo para avaliação de todas as atividades da 

empresa. 

Em 1997, obteve uma receita bruta de cerca de R$ 803 milhões - com lucro líquido de US$ 

18,5 milhões - ,gerando riquezas econômicas avaliadas em R$ 532 milhões, dos quais R$ 

145 milhões, arrecadados em impostos e contribuições, foram repassados ao Governo 

Federal. 

21 http://www.serpro.gov.br 
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o Plano Diretor da Refonna do Aparelho do Estado propõe o redesenho do aparelho do 

Estado nos seus núcleos: estratégico, atividades exclusivas do Estado, serviços não

exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. Na proposta do Governo de 

Refonna do Aparelho do Estado os principais objetivos globais a destacar são: aumentar a 

efetividade e eficiência dos serviços prestados pelo Estado; limitar a ação do Estado a 

ações que lhe são próprias; transferência da União para Estados e municípios das ações de 

caráter local. O Governo propõe uma ação baseada em princípios de controle para 

resultados e flexibilização da gestão, objetivando também contribuir para a contenção do 

déficit público. 

A Refonna Administrativa explicita a necessidade do repensar o papel do Estado, suas 

funções e modelos de gestão. Enquanto empresa do governo, o SERPRO está passando, 

neste momento, por uma discussão sobre as alternativas em que pode se enquadrar no 

ordenamento institucional. 

Como Agência Executiva, não parece haver aderência, na medida em que seria destinada 

a autarquia e fundações com deveres do Estado. Enquanto Empresa Pública, precisaria 

adotar o contrato de gestão. Se de Economia Mista, necessitaria de autorização do 

Congresso para que possam ser alterados os seus estatutos. Como Empresa Privada 

haveria necessidade de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização e 

estabelecimento de condições de compra e venda através de empresa de consultoria 

autônoma. 
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Enquanto Organização Social, haveria a necessidade de aperfeiçoamento da legislação, 

adequando o conceito legal original à razão do seu negócio, e adotando o contrato de 

gestão. 

Em virtude disso, a empresa cnou uma Linha de Discussão na sua rede interna de 

computadores, INTRANET, com o objetivo de estimular a participação de todos os seus 

funcionários na discussão sobre o futuro da empresa, a partir de um compartilhamento dos 

conceitos de Aparelho de Estado, Reforma do Aparelho de Estado, informações sobre as 

mudanças que já ocorreram e deverão ocorrer num futuro próximo por conta da Reforma 

proposta pelo Governo. 

O SERPRO atende à Secretaria de Estado da Administração e de Patrimônio (SEAP) na 

área de Recursos Humanos, que processa a folha de pagamentos dos diversos órgãos do 

Governo Federal. Esse sistema teria por objetivo a redução de custos para o Governo 

Federal, na medida em que auxilia a tomada de decisões em nível estratégico. 

A organização presta, ainda, serviços diretamente à Secretaria da Receita Federal, 

disponibilizando informações pertinentes à arrecadação, tributação, fiscalização e demais 

funções do cliente. Aqui, também, com o intuito de facilitar a tomada de decisões pela 

Secretaria de Receita Federal, tomando mais amigável o relacionamento Fisco

contribuinte, e, em última instância, valorizando o " direito à cidadania". 
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Ela também presta serviços de tecnologia da informação ao órgão do Governo Federal e 

demais intervenientes do processo de Comércio Exterior brasileiro, atuando em um 

segmento da sociedade brasileira diretamente relacionado à condução da política 

econômica do País. A Empresa participa de trabalhos em organismos internacionais que 

discutem a condução do comércio internacional, prestando assessoria e consultoria em 

tecnologia da informação, desenvolvimento e manutenção de sistemas de Comércio 

Exterior, fornecendo suporte técnico-operacional aos usuários e à administração de redes 

locais. 

A instituição atua na "Disseminação de Informações", objetivando veicular informações de 

interesse geral da sociedade, a partir desses bancos de dados. O acesso é gratuito, 

utilizando a INTERNET como principal mídia. 

O SERPRO criou o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal - com o objetivo de instrumentalizar a execução orçamentária e financeira das 

entidades da administração pública federal e alguns governos estaduais; com o mesmo 

princípio, criou o SIAFEM para atender Estados e municípios. 
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A instituição atua também na área de Informações Sociais, objetivando viabilizar a 

execução dos programas e diretrizes governamentais na área social, através da tecnologia 

da informação. O principais serviços prestados na área de Informações Sociais são o 

desenvolvimento de aplicações, implantação e manutenção de sistemas de informação, 

assistência técnica, elaboração de projeto lógico e fisico para redes locais, treinamento de 

clientes e usuários e consultoria técnica e administrativa. Dentre os produtos mais 

conhecidos oferecidos estão: a RAIS- Relação Anual de Informações Sociais, o PIS -

Programa de Integração Social e o Sistema de Controle On-line do FGTS. 

O SERPRO também presta atendimento à Secretaria de Estado da Administração e do 

Patrimônio (SEAP), provendo-o de Sistemas de Informações, consultoria e assessoramento 

em informática, desenvolvimento de Sistemas, treinamento de usuários e implantação e 

sustentação de Sistemas. Foi desenvolvida e implantada a REDE GOVERNO, que tem 

por objetivo a interligação dos Ministérios e, por conseqüência, a integração de suas 

informações. 
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8.2 PROCESSO DECISÓRIO ESTRATÉGICO 

o Processo Decisório Estratégico no SERPRO se dá fundamentalmente no âmbito da 

Diretoria ou, excepcionalmente, na Diretoria Colegiada Ampliada, composta da Diretoria e 

Superintendentes. Estes efetivamente decidem no seu âmbito de atuação e a Unidade 

Corporativa, que embora por sua característica de assessoria à Diretoria não decida, 

efetivamente influencia as decisões estratégicas através dos seus pareceres às propostas 

remetidas para apreciação da Diretoria. 

Existe na Unidade de Processos Corporativos uma área de Gestão do Conhecimento e 

Aprendizagem da empresa, cujas linhas de reflexão sobre as proposições a que precisa dar 

parecer levam em consideração esses conceitos, assim como a área de qualidade leva em 

consideração as propostas segundo os critérios de excelência do PNQ22, tendo inclusive o 

SERPRO instituído o seu próprio Prêmio SERPRO de Qualidade. 

o monitoramento do Sistema de Informação é realizado pela Unidade de Processos 

Corporativos, com a responsabilidade de dar feedback para a Diretoria sobre o desempenho 

do Sistema. Está prevista a implantação de um módulo específico para um efetivo 

exercício do acompanhamento das decisões tomadas pela Diretoria. 

22 Prêmio Nacional da Qualidade, prêmio concedido pela Fundação Prêmio Nacional 
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Em 1979, a instituição tinha vinte e um mil funcionários, reduziu seu quadro para oito mil 

no início do ano e atualmente conta com seis mil. No momento, está procedendo a um 

novo corte de pessoal que deve reduzir o quadro para cerca de quatro mil e quinhentos 

funcionários. Estima-se que no final do processo de reestruturação terá três mil 

funcionários. Embora aceite ter várias culturas, desde a sua criação é predominante técnica, 

respirando informática. 

Devido à natureza da empresa, existem ações cujas decisões são oriundas de um forte 

componente externo ao SERPRO; porém as decisões no nível estratégico podem ser 

descritas, em linhas gerais, segundo os grupamentos que compõem esse processo. 

Diretoria 

A Diretoria funciona de forma colegiada, tanto que uma decisão não é tomada 

isoladamente, mas por consenso. A Diretoria concebe a empresa como uma grande família, 

que está reunida há 30 anos, possuindo forte espírito de corporação. Às vezes os 

funcionários entendem que a estrutura está muito grande ou muito pequena, e que não 

podem agir, principalmente em outras áreas. 

° cliente do SERPRO, o Governo, é percebido pela Diretoria como extremamente 

fisiológico, influenciando diretamente o processo decisório estratégico da empresa. 
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Embora trabalhem numa organização que exige tomadas de decisões empresanms, a 

Diretoria, na maioria das vezes, não consegue tomar esse tipo de decisão por conta dos 

seus vínculos com os interesses políticos do Governo. 

Unidade de Processos Corporativos 

A função da Unidade Corporativa é assessorar e monitorar as decisões da Diretoria, 

formulando as políticas e diretrizes. A Unidade dá orientações de decisões que devem ser 

tomadas por outros. Como se um Coordenador fosse general de estado-maior e os seus 

colegas fossem generais de exército. As decisões que toma estão voltadas para a 

orientação de procedimentos de outras Unidades. Diferentemente do que quando se está 

numa linha executiva, um Coordenador da Unidade de Processos Corporativos diz aos 

outros o que eles devem fazer, orientando, sugerindo. Os coordenadores da Unidade 

Corporativa são chamados a dar pareceres nas propostas que vão para a Diretoria decidir. 

Na realidade, a tomada de decisão é da Diretoria em função de uma iniciativa de uma 

Unidade Executiva (Unidades de Infra-estrutura e de Negócios). 

Antes da Diretoria tomar uma decisão, a proposta vai para a Unidade de Processos 

Corporativos para analisar o voto, verificar a consistência da proposta, o quanto se apóia 

em normas, políticas, metas, procedimentos e, a partir de uma aderência aos componentes 

estratégicos, dá-se um parecer favorável ou não, devidamente justificado. 



69 

8.0 SERPRO 

A Unidade de Processos Corporativos é um órgão de assessoramento à Diretoria, que 

estabelece diretrizes para as demais Unidades. É um acumulador de soluções para as 

questões corporativas que a Diretoria deve decidir, ou um monitorador do que a Diretoria 

decidiu e está em fase de implementação. As decisões que toma são muito mais no nível de 

propor soluções, alternativas, avaliar proposições. Decisão faz ou não faz não é da natureza 

do seu trabalho. Apóia a decisão da Diretoria. Não decide o que fazer com relação ao 

cliente, ao mercado ou estratégia de produção por uma área de negócio, tomando 

basicamente decisões operacionais. 

Dentre as decisões no nível estratégico que se tomam no SERPRO, e que não se gosta de 

tomar, estariam aquelas sem informações suficientes, aquelas em que se precisa utilizar o 

feeling ou assuntos que o Órgão não domina, baseando-se na confiança para decidir. 

Dentre as decisões que os participantes do processo decisório estratégico não tomam e 

gostariam de tomar, podemos enumerar aquelas voltadas ao plano econômico, políticas 

orçamentárias e políticas do governo, basicamente as decisões estratégicas, como sobre o 

que o SERPRO vai fazer daqui a cinco anos, decisões com relação a investimentos, 

sobre o alavancamento da empresa, o registro do seu conhecimento, o gerir as pessoas da 

empresa. 
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8.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

o SERPRO concebeu um Sistema de Infonnação infonnatizado para o processo decisório 

estratégico da empresa, tendo efetivamente iniciado sua utilização em maio de 98. Contou 

com a assessoria de uma empresa terceirizada para construção do Sistema e foi 

desenvolvido em Lotus Notes for Windows, do tipo Workjlow. O Sistema está em um 

servidor dedicado e os usuários o acessam via estações de trabalho, não tendo qualquer 

ligação com outra rede externa, como, por exemplo, a Rede Governo. Embora o SERPRO 

tenha outros Sistemas de Infonnação, que direta ou indiretamente auxiliam o processo 

decisório estratégico da empresa, este Sistema é o único com a titulação "para o processo 

decisório". É também conhecido como "Sistema por VOTOS", pelas suas próprias 

características de proposição de idéias/sugestões a serem votadas no âmbito da Diretoria. 

O Sistema de Infonnação faz parte do Planejamento Estratégico da empresa, do Modelo 

Conceitual de Organização e de Gestão do SERPRO. Participaram da construção do 

Sistema: Unidade de Processos Corporativos, Unidades de Negócio, Unidades de Infra

estrutura e a Diretoria do SERPRO. 

Os Clientes do Sistema são a Diretoria e a Unidade de Processos Corporativos, e os 

fornecedores são as Unidades de Gestão da Empresa. Estas podem ser vistas em alguns 

momentos como Clientes, dependendo da finalidade do seu uso. 
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o Sistema pode ser acessado e manipulado por cerca de 150 funcionários. A totalidade dos 

atuais usuários do Sistema já se encontrava na empresa antes de sua implantação e foram 

treinados para sua utilização. O Sistema faz parte da INTRANET23 da organização. 

8.3.1 Objetivos do Sistema de Informação 

Dentre os objetivos do Sistema de Informação para o processo decisório podemos 

enumerar: 

• organização, a publicidade da informação, dar conhecimento aos gerentes das decisões 

da Diretoria que afetem as suas gerências, proporcionando agilidade ao processo 

decisório; 

• auxiliar o processo de comunicação da empresa, lidando com as dificuldades de 

comunicação, de relacionamento entre pessoas. Antes dessa ferramenta, as informações 

chegavam nos mais variados formatos, em seqüências mais diversas e sem respeitar 

aqueles que cumpriam os prazos; 

• estabelecer limites para que se possa gastar energia onde ela faz a diferença, onde se 

pode criar, inovar, e não na coisa rotineira. Às vezes chegavam ao Sistema proposições 

para decidir sem as informações necessárias. Por isso, é preciso garantir que as regras 

• 

23 Rede interna de computadores que utiliza os recursos da INTERNET. 
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• que foram combinadas estão preservadas por uma rotina que não depende mais 

da emoção, do convencimento através de uma argumentação emotiva e circunstancial, 

obrigando as pessoas a entregarem as tarefas com começo, meio e fim; 

• dar fluidez e eficiência ao processo de decisão, mais do que eficácia, estaria em outra 

ordem que não a do Sistema. A tomada de decisão no SERPRO é muito diferente da 

tomada de decisão no Congresso que possui um jogo de força em que a tomada de 

decisão é o próprio objetivo do Congresso. No caso do SERPRO, dá-se em termos de 

eficiência, das decisões oportunas, tempestivas, ocorrendo no momento em que são 

necessárias. Essa fluidez constitui um fator crítico para que o processo de tomada de 

decisão seja eficiente e isso é obtido com um sistema em workjlow, com prazos curtos 

e adequados em que o decisor não precisa se locomover fisicamente para participar do 

processo. A navegação do decisor se dá virtualmente, no próprio Sistema de 

Informação; 

• possibilitar uma atuação mais estratégica por parte da Diretoria. As decisões que 

vinham para a Diretoria (90 a 95% das decisões trazidas até a Diretoria) eram 

operacionais. ° fato de uma Área elaborar o seu voto, passar pela Unidade de 

Processos Corporativos, num nível intermediário para dar o parecer, reduz a atividade 

de decisão operacional da Diretoria; 

• fornecer organicidade, fazendo com que as pessoas estejam envolvidas na medida das 

suas necessidades, competência com aquilo que diz respeito ao processo decisório, 
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fazendo com que esse processo decisório seja o maIS parecido com a "cara" da 

organização; 

• ampliar a participação de propostas de soluções na formulação de uma proposição por 

parte dos Superintendentes, obrigando a uma melhor justificativa e maior 

conhecimento do que é proposto, além de estimular a sinalização de um caminho a ser 

tomado; 

• educar os superintendentes para uma atuação mais estratégica, para um exercício 

contínuo do pensar estratégico; 

• educar no sentido do preparo do homem para a sociedade em que vivemos; 

• colocar todos os assuntos da empresa, que mereçam decisão da Diretoria, dentro de 

uma base de dados; 

• tomar mais facilmente analisável o conjunto das decisões, uma vez que hoje muitas 

delas são levadas à Diretoria por hábito baseado em normas. 

Dentre os objetivos secundários, mas extremamente importantes, podemos identificar a 

consolidação desse tipo de procedimento, para servir de argumento junto aos potenciais 

clientes no consumo desse tipo de produto. 
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Hoje o SERPRO vende basicamente serviços para apoiar o nível operacional das empresas, 

e, conforme depoimentos, a riqueza dos serviços operacionais não é bem utilizada. A idéia 

da Diretoria é fazer fluir o Sistema para o nível estratégico do governo através de uma 

integração de dados, enxergando as informações que estão nesses sistemas. 

8.3.2. Etapas da implantação do Sistema 

Fase de desenvolvimento do sistema, foi quando a empresa procurou, através do 

envolvimento dos Clientes do Sistema, definir com clareza quais eram as suas 

necessidades. Na fase seguinte, a de implantação de fato do Sistema, foi realizada uma 

avaliação por parte dos Clientes de um protótipo, realizando ajustes finais e treinamento 

dos usuários. Numa terceira fase, denominada de produção e acompanhamento 

sistemáticos foi dado apoio ao usuário para proceder-se a possíveis ajustes do Sistema, 

uma verdadeira "sintonia fina". Durante três meses, o Sistema recebeu melhorias sugeridas 

pelos usuários, buscando o seu aperfeiçoamento e a satisfação dos clientes e usuários. Os 

registros de manifestações de resistência ao Sistema, resistências formais, mostram uma 

progressiva aceitação por parte da organização. 

A equipe executora do Sistema foi composta do Gestor do Sistema e um analista de 

desenvolvimento da empresa contratada para construí-lo, sob a supervisão de um 

Coordenador do Processo Corporativo. 
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8.3.3 O Sistema 

o Sistema de Infonnação destina-se, na prática, à Proposição de Voto. Isto é, qualquer 

funcionário que tiver uma idéia e desejar submetê-la para implementação, poderá 

preencher um fonnulário-padrão, justificá-la e submetê-la. O fluxo é o seguinte: 

Elaboração ---I.. Análise da Unidade Processos Corporativos 

-----1.. Análise do Diretor -----i.~ Voto na Diretoria 

Nem todas as propostas passam por todas as fases. Podem ser devolvidas, retiradas ou 

modificadas em novas versões. Se a Unidade de Processos Corporativos julgar a idéia 

viável, designará um executivo para estudá-la, com prazo detenninado. Este decidirá se 

deve ser encaminhada para decisão na Diretoria. Todas as fases são registradas no Sistema, 

podendo seu autor acompanhar o desenvolvimento do processo, pois o Sistema é um 

instrumento automatizado, sistematizando e controlando o encaminhamento de 

proposições de Votos à apreciação da Diretoria do SERPRO. O Sistema controla o 

encaminhamento e a tramitação de Proposições de Voto, solicitação e encaminhamento de 

pareceres, elaboração de análises, inclusão nas pautas de reunião da Diretoria e elaboração 

de atas. 

O Sistema preserva toda a documentação gerada a partir do encaminhamento das 

Proposições de Votos, mantendo um acervo para pesquisa e fundamentação de futuras 

Proposições, e foi desenvolvido de tal fonna que as Unidades de Gestão, interessadas e 
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envolvidas nas Proposições de Votos, acompanham a tramitação da documentação, desde a 

elaboração da minuta inicial até o registro em ata da decisão da Diretoria, por meio de 

mensagens encaminhadas pelo Correio Eletrônico do Sistema, em tempo real. 

o Sistema cria um Banco de Dados sobre o processo decisório estratégico da empresa, 

para todos os usuários do Sistema, pois os votos ficam disponíveis para consulta, embora 

alguns usuários tenham acesso especial, pois estão encarregados de alimentar o Sistema. 

Esse Banco de Dados pode ser utilizado quando se necessita de informações relacionadas 

ao andamento de Proposições de Voto, Pautas de Reuniões, Atas de Reuniões, quando se 

interesse em propor um Voto ou se deseje pesquisar por Decisões da Diretoria. 

o controle de acesso se dá pelo registro do "autor" da impostação da informação e pela 

classificação dos usuários por grupos. Esses grupos são classificados segundo o perfil dos 

usuários do Sistema: 

Redatores: empregados que têm a permissão para elaborar documentos. Eles podem ler e 

apagar o que escrevem, enquanto estão na fase de elaboração. 

Revisores: são chefias intermediárias. Têm permissão para redigir e apagar seus próprios 

documentos, enquanto estão na fase de elaboração. Podem revisar ou apagar documentos 

elaborados pelos Redatores, podendo também solicitar pareceres a outras áreas da 

Empresa. 
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Superintendentes: titulares da Unidades de Gestão, podem fazer tudo o que é permitido 

aos usuários anteriores, além de encaminhar a documentação para fora de sua Unidade, ou 

seja, para análise da Unidade de Processos Corporativos. 

Unidade de Processos Corporativos: composta pelos Coordenadores que têm a mesma 

permissão dos Superintendentes. Podem ler a documentação encaminhada para análise, 

elaborar análise ou devolver a documentação para elaboração, quando existir alguma 

impropriedade. Podem, após conclusão da análise, encaminhar para apreciação do Diretor 

Supervisor da Unidade demandante. 

Diretores: recebem a documentação com a análise da Unidade de Processos Corporativos, 

analisam individualmente e a encaminham para ser agendada para reunião da Diretoria 

Colegiada. 

Gabinete da Diretoria: agenda os documentos para a reunião da Diretoria Colegiada, 

prepara eletronicamente as atas das reuniões e registra as decisões. Cadastra os 

documentos que devem ter o "acesso restrito". 

Empregados: têm permissão para ler todos os documentos, exceto os cadastrados como 

"acesso restrito". 
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Dentre as dificuldades do Sistema, está o fato de não ser totalmente on-line. É uma 

ferramenta que serve a um processo, e a imperfeição é percebida como parte da natureza 

da tecnologia. Por exemplo, existem intervalos de tempo (podem ser de uma hora) em que, 

quando se está recebendo mensagens postadas no Sistema, estas não são atualizadas. Com 

o tempo, acredita-se que deva ficar mais próximo de um Sistema real time. 

Outro tipo de dificuldade do Sistema é o prazo para análise da Unidade de Processos 

Corporativos, sendo dois dias considerado prazo muito reduzido. A imposição de prazos é 

considerada como dificultador do Sistema, em que o agendamento de propostas e decisões 

pode se transformar em desvantagem se esses prazos são compulsórios. 

Um outro dado negativo do Sistema diz respeito ao controle pelo controle. A maioria do 

que foi demandado para inclusão no Sistema após a sua construção diz respeito a controle. 

Outro problema é a overdose de informações. O Sistema não deve ter mais de quatro ou 

cinco indicadores para auxiliar as decisões estratégicas. Na mesa do presidente ainda se 

encontram muitos assuntos operacionais, uma vez que não existe essa triagem. O 

SERPRO está criando uma série de aplicativos para ajudar a resolver esse problema e isso 

tem assustado os Superintendentes, na medida em que se está buscando unir o operacional 

ao estratégico, procurando tomar decisões estratégicas sem segregar o operacional. 

Fundamentalmente, a maior dificuldade não está no Sistema de Informação, mas no 

processo educacional para que a empresa decida baseada na informação. 
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Hoje, o SERPRO prefere o tácito ao explícito, não valoriza a infonnação, confundindo 

uma experiência repetida com uma real experiência. O desafio da infonnática é o tático e 

o estratégico, disponibilizando para a Diretoria indicadores que o ajudem a decidir. 

Quanto a uma possível função social do Sistema, este é percebido como um instrumento 

que lida com problemas de comunicação, e se facilitada essa comunicação, ele tem um fim 

social. Existe um retomo à sociedade, na medida em que toma o processo decisório mais 

efetivo carregando em si um beneficio social. Existe uma certa dificuldade, neste 

momento, de uma avaliação mais precisa de quanto custa ao SERPRO não tomar ou adiar 

uma decisão. Porém, está claro para todos que no processo decisório do Governo uma 

ferramenta desse tipo ajudaria muito. Uma ferramenta que servisse de anteparo para 

hábitos e atitudes que não são os mais produtivos. Esse Sistema de Infonnação possui 

algumas caracteristicas de impessoalidade que gera a conseqüência positiva da 

transparência. Para o Governo seria uma ferramenta muito útil, embora se tenha 

consciência de que o tempo para mudança no aspecto atitudinal é mais longo. 

Como não existe um processo de monitoramento do Processo Decisório, não se consegue 

ainda medir a eficiência/efetividade das decisões estratégicas da empresa. 

Foi implementado parcialmente o módulo de acompanhamento às decisões em janeiro 

deste ano, visando medir a eficiência e a eficácia das decisões estratégicas da empresa. 
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Segundo infonnações do Coordenador responsável pela implantação do Sistema, não 

existe um outro Sistema de Infonnações voltado para o processo decisório em outro órgão 

do Governo. 

Existe a intenção da Diretoria em ampliar o Sistema de CHAT, envolvendo todas as 

regionais, suavizando as dificuldades do distanciamento espacial entre elas e o núcleo 

dirigente da empresa, no momento de decisões estratégicas. 

Quando da entrevista com os Diretores, percebeu-se foi possível apreender que referência 

a Sistema de Infonnações faz parte do imaginário de todos como fortemente vinculado ao 

Sistema de Infonnações por Votos, implantado através do Lotus Notes. Segundo essa 

opção, não existe a possibilidade da eliminação de uma proposta de voto. 

As próximas etapas de desenvolvimento do Sistema prevêem um monitoramento que 

possibilitará a visualização das decisões tomadas no nível estratégico ao longo do tempo, 

bem como a disponibilização de recursos como VOZ/IMAGEM, que possibilitarão 

reuniões estratégicas on-line. 

Quando descemos na escala hierárquica, o Sistema de Votos se confunde com os outros 

Sistemas que as pessoas utilizam para alimentar o processo decisório estratégico. A 

sensação de anarquia dos diversos Sistemas existentes para o nível tático se dilui quando 
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falamos com a Alta Administração. Não manifestaram uma percepção dessa 

desestruturação da informação. Talvez por conta de que a Unidade de Processos 

Corporativos desempenha o papel de filtro. 

Existe uma avaliação interna no sentido de que a extensão do Sistema de Votos para todas 

as decisões da organização poderia sofrer uma oposição por parte do Sindicato, que veria 

no Sistema uma forma de controle dos funcionários. 

Está sendo realizado um trabalho de levantamento do "perfil" do processo decisório para 

expurgar decisões tipicamente operacionais, que ainda hoje são de competência da 

Diretoria. 

o Sistema atual não foi construído a partir de uma demanda declarada da cúpula dirigente 

ou de qualquer outra área da empresa. Foi uma iniciativa do coordenador do Sistema, 

antecipando-se a uma possível demanda, e a partir de sua vivência frente ao núcleo decisor 

da empresa. 

o Sistema de Votos foi apresentado ao Sindicato que não colocou restrições, bem como 

manifestou surpresa diante da atitude proativa da empresa no sentido de dar visibilidade 

ao processo decisório. Até o momento não foi percebido nenhum impacto nas relações de 

trabalho por conta da implantação desse Sistema. Em uma pesquisa interna sobre o perfil 

dos funcionários sindicalizados na empresa, um dos aspectos evidenciados foi a não 

atualização profissional dessa categoria, levando por conta disso, a perda de espaço na 
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organização. Consequentemente, isso contribuiu para uma perda de poder de influência do 

Sindicato junto ao nível decisório estratégico do SERPRO. 

Todos os componentes do nível estratégico possuem recursos computacionais que 

permitem dar portabilidade às informações, portabilidade no acompanhamento do processo 

decisório (notebooks de última geração, com acesso à INTERNET e à Rede do SERPRO). 
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o estudo do questionário, aplicado para os Superintendentes (17) e Coordenadores da 

Unidade de Processos Corporativos (nove) ,foi realizado levando-se em conta o percentual 

de respostas em cada questão, bem como as observações complementares realizadas pelos 

pesquisados e fazendo-se o cruzamento com as entrevistas realizadas com a Diretoria do 

SERPRO. A seguir temos os resultados. 

Questão n° 1 

Como definiria o Processo Decisório do SERPRO ? 

Burocrático Moderno e Ágil Outro Tipo Qual? 

96% - Moderno e Burocrático 

4% - Burocrático 

Pode-se constatar a ausência de omissão no posicionamento sobre o tema, e a consciência 

de uma alternância entre modernidade associada a agilidade e o caráter burocrático do 

processo. A agilidade pode ser detectada no planejamento das áreas e a burocracia estaria 

ligada às normas, uma legislação que não acompanha a rapidez do universo da 

informática, bem como um cliente extremamente burocrático, no caso o Governo. 
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Questão n° 2 

Que tipo de decisões toma no dia-a-dia no SERPRO? 

92% - táticas e operacionais 

8% - estratégicas 

A alta incidência de decisões táticas/operacionais confirma as afirmativas da Diretoria no 

sentido de que o Processo Decisório Estratégico do SERPRO contém forte componente de 

ações operacionais. 

Questão n° 3 

Que tipo de decisões toma e não gosta de tomar? 

77% - ligadas a Recursos Humanos (punição/demissão) 

19% - não responderam 

4% - assuntos fora do seu conhecimento 

o SERPRO, segundo a sua Direção, é uma empresa com contornos de uma grande 

"família" com mais de 30 anos de existência, em que o valor mais forte é a legitimidade da 

posição hierárquica e a maioria das respostas mostram o quanto incomoda a essa "família" 

o tratamento de questões ligadas aos seus Recursos Humanos. Outro fator que deve ser 

levado em consideração é o fato de que os componentes da Unidade de Processos 

Corporativos não se percebem tomando decisões estratégicas, mas apenas de cunho 

operacional, uma vez que são uma Área de Assessoramento da Diretoria. 
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Questão n° 4 

Que tipo de decisões não toma e gostaria de tomar? 

73% - no nível estratégico da organização 

23 % - não responderam 

4% - nenhuma 

Um elevado percentual de respostas para decisões estratégicas mostra a consciência de que 

elas não são tomadas, porém existe um desejo latente para desempenhar as reais funções 

desses grupamentos no processo decisório estratégico do SERPRO. A alta taxa de evasão a 

essa pergunta se localizou no grupamento da Unidade de Processos Corporativos, pelo 

mesmo motivo da questão anterior. Embora a Unidade faça parte do Processo Decisório 

Estratégico do SERPRO, não tomam decisões estratégicas. 

Questão n° 5 

Quais os fatores que supõe estejam condicionando a forma como decide? 

77 % - disponibilidade de recursos 

19 % - questões técnicas 

4 % - processos organizacionais 

As respostas a essa pergunta confirmaram as declarações da Diretoria no sentido de que o 

SERPRO como empresa do governo está restrito a determinados limites à sua liberdade 
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para alocar recursos de qualquer natureza, influenciando diretamente os processos 

organizacionais, em especial o processo decisório estratégico do SERPRO. 

Questão n. o 6 

Com que freqüência as pessoas da sua equipe tomam decisões sobre o trabalho que 

realizam? 

Nunca - Raramente - Freqüentemente - Sempre 

96% - freqüentemente 

4% - não responderam 

Segundo as entrevistas e nas observações contidas nos questionários, existe um razoável 

grau de liberdade dentro das equipes de trabalho para tomar decisões técnicas. 

Questão n. o 7 

Utiliza o Sistema de Informação para o processo decisório estratégico do SERPRO? 

SIM NÃO 

100% - SIM 

O percentual de resposta confirma as entrevistas com a Diretoria e o Coordenador do 

Sistema, de que, na medida em que o processo decisório estratégico do qual esses 

segmentos fazem parte diretamente está informatizado, é praticamente impossível uma 

proposição de votos para aprovação pela Diretoria sem que se utilize o Sistema. 
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Questão n. o 8 

Há quanto tempo utiliza o Sistema de Infonnação para o Processo Decisório? 

Desde a implantação Outra data 

100% - Desde a implantação 

Essa resposta se explica na medida em que todos os participantes da pesquisa trabalhavam 

no SERPRO quando da elaboração, construção e implementação do Sistema. 

Questão n. o 9 

Quais são os objetivos desse Sistema de Infonnação? 

75% - integração dos diversos Sistemas de Infonnação 

15% - resolver questões de comunicação 

6% - proporcionar maior controle sobre os processos 

organizacionais 

4% - agilizar o processo decisório estratégico 

As diferentes respostas representam na realidade uma síntese dos objetivos não somente 

da Diretoria, mas de todo o SERPRO. Embora apenas os Superintendentes, Coordenadores 

da Unidade Corporativa e a Diretoria tenham participado diretamente do processo de 

construção do Sistema, estes ouviram os segmentos a eles subordinados. A alta incidência 

de respostas (75%) para integração dos Sistemas se explica na medida em que os Sistemas 

de Infonnação não estão integrados, tratando dos mesmos indicadores sob enfoques 

diferentes. 
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Questão n.o 10 

Concorda com esses objetivos? 

SIM NÃO Por quê? 

100% dos pesquisados responderam que SIM. 

A resposta se explica, pois o Sistema contempla as diferentes visões sobre os seus 

objetivos com a capacidade de aglutinação dessas visões. A própria intensa participação, 

seja através de sugestões de melhoria, quanto de conhecimento sobre o funcionamento do 

Sistema, demonstra congruência com as respostas anteriores. 

Questão n. o 11 

Participou de alguma forma da Implantação desse Sistema de Informação? 

SIM NÃO Corno? 

100% dos pesquisados responderam que SIM. 

A maciça participação dos pesquisados mostra um alto grau de cumplicidade e coerência 

entre o discurso e a prática, urna vez que se coaduna com as sugestões de melhoria 

formalizadas no Sistema. 
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Questão fi. o 12 

De que fonna decidia antes da existência desse Sistema de Infonnação? 

A quase totalidade dos entrevistados se pronuncIOu ( 92%), demonstrando uma clara 

percepção da diferença do processo decisório antes e depois da implantação do Sistema. As 

respostas foram: por sensibilidade e intuição; utilizando conhecimentos empresariais 

obtidos com a experiência; através de uma relação com o Diretor a que estava ligada a 

área que encaminhava a proposta para a Diretoria Colegiada; e com base em sistemas 

paralelos de controle. 

Questão fi.o 13 

O Sistema de Infonnações para o processo decisório do SERPRO tem ou já teve algum 

tipo de influência nas decisões que toma? Explicite, por favor, essas influências. 

100% dos pesquisados responderam que SIM. 

A influência do Sistema de Infonnação se dá basicamente através de uma fonna mais 

estruturada de disponibilização da infonnação como apoio ao processo decisório, refletida 

na análise dos indicadores empresariais, nas justificativas e conclusões das propostas de 

voto, e mesmo no direcionamento técnico das decisões. As respostas demonstram um alto 

grau de coerência com o processo participativo na construção do Sistema. 
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Questão n.o 14 

o Sistema de Informações do SERPRO tem auxiliado seu Processo Decisório? 

SIM De que forma? NAo 

100% dos pesquis~dos responderam que SIM~l 

--------_.~------~ 

As respostas contemplaram basicamente três itens: processos internos, relação com a 

Diretoria e relação com o SERPRO como um todo. Nos processos internos, deu maior 

segurança nas análises das propostas de votos; a relação com a Diretoria se tornou mais 

ágil na tramitação das propostas; com o SERPRO, ocorreu uma integração entre as áreas 

uma vez que estas precisam estar constantemente trocando informações por conta da 

formalização do processo decisório estratégico. 

Questão n.o 15 

E no Processo Decisório do SERPRO? 

SIM De que forma? NÃO 

100% dos pesquisados responderam que SIM. 

A resposta mais comum foi que influenciou a tomada de decisão em nível gerencial de 

toda a empresa, fornecendo uma visão corporativa da mesma. 
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Questão n. o 16 

Quais as dificuldades desse Sistema de Infonnação ? 

As dificuldades estão na ordem técnica do Sistema, e são intrínsecas à natureza da 

infonnática: o Sistema, que precisa de ajustes técnicos para que seja o mais próximo 

possível de um Sistema em tempo real; a ausência de um módulo de monitoramento; e uma 

melhor definição no design para facilitar o processo de navegação. Existe clara consciência 

de que o Sistema é um processo em construção, e, portanto, precisa de melhorias 

contínuas. 

Apenas 8% dos pesquisados deixaram de responder a esta questão, demonstrando um alto 

grau de amadurecimento dos usuários em relação à operacionalização do Sistema. 

Questão n. o 17 

Como percebe o seu papel nesse Sistema de Infonnação? 

88% - educador, incentivador de ferramentas que divulgam infonnação 

8% - usuário 

4% - não responderam 

A pesquisa estruturada possibilitou observar que existe um alto grau de percepção no 

sentido de que os grupos ligados diretamente ao processo decisório estratégico da empresa 

têm uma função de educador, e não apenas de usuário do Sistema. 
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Questão n.o 18 

Gostaria de dar alguma sugestão para a melhoria do Sistema? 

SIM Qual (is)? NÃO 

A quase totalidade dos usuários não deixou de opinar, comprovando o engajamento destes 

no processo de construção do Sistema. Apenas 4% não responderam a essa pergunta. A 

sugestões de melhoria foram basicamente no sentido de instalação dos módulos concebidos 

no projeto original do Sistema, correção das deficiências apontadas pelos pesquisados e 

expansão do Sistema para todo o SERPRO. A alta incidência de respostas no sentido de 

ampliação do Sistema atesta o fato de que este tem sido de utilidade para os pesquisados. 

Questão n.o 19 

Conhece outro tipo de Sistema de Informação para apoio ao processo decisório? 

SIM Qual? (is) NÃO 

88% - NAO 

8% - conhecem um Sistema similar 

4% - não responderam 

A quase totalidade dos entrevistados não conhece outro Sistema de Informação para apoio 

ao processo decisório estratégico, e se percebem como precursores não apenas no nível 

governamental, mas do mercado como um todo. Como o SERPRO tem uma história 

experimentalista na área de informática, isso é visto como coisa natural. As poucas 
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declarações de conhecimento de um Sistema similar apontam o BACEN - Banco Central 

do Brasil, corno um órgão que utiliza um Sistema antigo, defasado, que poderia ser 

melhorado a partir da experiência do SERPRO. 

Questão n. o 20 

Quais são, do seu ponto de vista, os três (3) principais nós críticos (gargalos) que 

dificultam o funcionamento do seu processo de trabalho? 

Os grandes blocos identificados corno gargalos foram a falta de integração de dados e 

informações, a ausência de definição dos níveis de responsabilidades, a não-existência de 

tradição negociaI entre as Áreas, a sistemática mudança na legislação e a falta de recursos 

por parte do cliente. As respostas mostram urna estreita ligação entre o nível macro e micro 

da empresa, entre as relações internas e externas, num processo retro-alimentador entre as 

partes. 

Questão n. o 21 

Quais foram, na sua opinião, os impactos com a implantação do Sistema de Informações 

para o processo decisório no SERPRO? 

Dentre os grandes impactos foram citados a melhoria da qualidade da informação, 

melhoria do processo de discussão e aprovação das decisões da Diretoria da Empresa, 

maior transparência do processo decisório estratégico, maior interação entre as Áreas, 
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redução do infonnal, aumento da credibilidade da infonnação. Apenas 8% dos 

entrevistados não se pronunciaram. 

Questão 0.0 22 

Percebe uma função social no Sistema de Infonnações do SERPRO? 

SIM Qual? 

88% - SIM 

4%- NÃO 

NÃO 

8% - não responderam 

A função social do Sistema se explica na medida em que o SERPRO, decidindo com mais 

racionalidade, de fonna mais ágil, repassa esses ganhos para a sociedade como um todo, 

através dos serviços prestados ao governo. 

Questão 0.0 23 

Gostaria de fazer alguma observação? 

SIM Qual (is)? 

69%- NAO 

19% - não responderam 

2% - SIM 

NÃO 
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As observações complementares foram principalmente no sentido de um aperfeiçoamento 

e expansão do Sistema para outros segmentos da empresa, maior divulgação interna e 

externa, um trabalho conjunto com a equipe que está desenvolvendo o Data Warehouse, 

comercialização do Sistema para outros órgãos do governo. 
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Dentre os grandes impactos propiciados pela implantação do Sistema de Informação para o 

Processo Decisório Estratégico do SERPRO, pode-se alinhar os seguintes: 

• o sistema propiciou maior agilidade na informação que apóia o processo decisório 

estratégico; 

• possibilitou a transparência desse processo, uma vez que permite o acesso pelas partes 

envolvidas em uma determinada proposição durante o decurso desta e se tomou visível, 

para todos os empregados cadastrados no Sistema após a aprovação da proposta, com 

exceção de casos que envolvam questões éticas ou trabalhistas; 

• iniciou o processo de integração dos diversos Sistemas de Informação existentes, na 

medida em que exige uma utilização intensa destes, como apoio às propostas, 

favorecendo uma visão mais sistêmica do processo decisório por parte da organização. 

° processo decisório do SERPRO usa outras ferramentas, outros elementos além do 

Sistema de Votos, mas esse Sistema é um ponto de convergência desses Sistemas de 

Informação; 

• de acordo com feedback dado à Diretoria e registrado no sistema, permitiu a realização 

de um benchmark interfuncional, cujos beneficios são reconhecidos, apesar de haver 

gerado um certo desconforto inicial às Superintendências, pelo fato de estarem 

habituadas ao isolamento em seus próprios processos; 
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• aumentou a consciência em relação à importância dos procedimentos, praticamente 

extinguindo as decisões de Diretoria extra-pauta; 

• auxiliou no desenvolvimento de competências das lideranças, uma vez que o Sistema 

exige dos usuários não somente dados, mas informações, visão sistêmica da 

organização, bem como capacidade de fundamentação nas proposições de votos 

encaminhadas à decisão da Diretoria; 

• o SERPRO trabalhava antes da última reestruturação, ocorrida em setembro de 97, 

como uma empresa funcional e o discurso da atual Administração é no sentido de que a 

empresa procure agir como uma empresa de Unidades Estratégicas de Negócios. Após a 

reestruturação e antes da implantação do Sistema de Informação a Unidade Corporativa, 

que era chamada de Holding, não participava efetivamente do processo decisório 

estratégico, estando até então desconectada da organização. O Sistema de Informação 

fez com que a Unidade Corporativa fosse de fato inserida no processo decisório 

estratégico da empresa. Pode-se afirmar que o primeiro impacto ocorrido na 

organização com a implantação do Sistema de Informação foi a entrada da Unidade 

Corporativa no seu processo decisório, com reflexos na melhoria da qualidade das 

análises das propostas, recomendações e pareceres, e uma visível redução do encargo 

decisório da Diretoria; 
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• o Sistema também propiciou a redução do tempo das reuniões decisórias de Diretoria 

para decisões. Atualmente a Diretoria se reúne três vezes por semana, mas em média 

apenas uma vez para deliberar. Antes do Sistema, gastava-se quatro horas para examinar 

as pautas. Atualmente, menos de uma hora é suficiente, facilitando o tratamento a outros 

assuntos, como as discussões sobre as relações com clientes, mercado e assuntos 

estratégicos em geral; 

• o Sistema permite reuniões virtuais, possuindo ainda o recurso da assinatura digital, que 

substitui a necessidade da presença fisica do decisor e tem validade jurídica, 

viabilizando reuniões mesmo que Diretores estejam viajando. Anteriormente ao Sistema 

o processo decisório era interrompido por eventuais ausências de um ou mais diretores. 

Hoje, o processo decisório em nível estratégico não sofre descontinuidade. Mais de 80% 

dos que estão envolvidos com o processo decisório estratégico acessam o Sistema fora 

do SERPRO. Pode-se dizer que se trata de um tipo de processo decisório vinte e quatro 

horas; e que o Sistema desenvolveu um maior conhecimento sobre as questões da 

empresa por parte de todos os empregados habilitados no Sistema; 

• a necessidade de um debate prévio que favorecesse o aprofundamento do conhecimento 

e a discussão dos mesmos, a conversa entre as áreas sobre possíveis pautas, foi uma 

expectativa suprida pelo Sistema. No passado as decisões se davam pelo sentimento. 

Hoje, as decisões contam com registros para apoia-Ias; 
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• a atual existência de um dossiê, no computador, contendo detalhes das operações gera 

tranqüilidade e confiança; 

• por ser maIS visível, contribui para aumentar a confiança dentro da Organização. A 

medida que a tomada de decisão afeta interesses, se ela apresenta maior visibilidade, os 

interessados têm melhores oportunidades de monitoramento sobre os seus interesses, 

isto é, se os mesmos estão sendo atendidos. Aumentando o grau de confiança, não 

somente no Sistema de Informações e no Processo Decisório Estratégico, mas na 

Organização como um todo, passou a ocorrer um compartilhamento de 

responsabilidades, quando essas ficaram claramente definidas; 

• o Sistema propicia mais segurança para a Diretoria tomar decisões, pOIS o processo 

decisório está melhor embasado de informações, mais quantificado, tudo está registrado 

e formalizado; 

• aumentou a tomada de consciência estratégica da empresa por parte das Áreas. Antes da 

implantação do Sistema, as Áreas não sabiam, por exemplo, por que não recebiam 

determinada verba para determinado projeto. Hoje, as áreas se preocupam em dizer o 

que estão pedindo e justificam os seus pedidos; 

• embora não tenham sido construídos indicadores, há uma consciência por parte da 

Diretoria de que o Sistema contribuiu para um clima organizacional melhor. Os 

empregados habilitados a usar o Sistema têm acesso aos assuntos que estão na pauta da 
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Diretoria, às decisões tomadas pela Diretoria. Há vinte anos atrás, os empregados não 

tinham acesso às decisões da Diretoria, sendo em grande parte secretas. As vezes até os 

Superintendentes não tinham acesso às atas de reunião de Diretoria, não existindo a 

possibilidade de obtenção de uma cópia das decisões tomadas pela Alta Administração. 

Hoje está tudo no Sistema; 

• propiciou que o Processo Decisório Estratégico seja o grande depositário de todo o 

conhecimento da Tecnologia da Informação da empresa, com repercussões ainda não 

monitoradas, mas de fácil dedução, uma vez que cenários e indicadores no ramo de 

atuação do SERPRO são muito voláteis; 

• o Sistema de Informação desempenha um papel estratégico. Anteriormente, o SERPRO 

tinha processos. Processos em papel que terminavam se perdendo. Está sendo criada 

uma base de dados que permitirá no futuro um mapeamento das decisões tomadas pela 

Diretoria a partir de um determinado cenário sócio-político-econômico, utilizado como 

base para a tomada destas. Será possível pesquisar qual a freqüência de decisões sobre 

determinados assuntos, traçar um perfil das decisões, suas discordâncias, onde erraram, 

onde "pensaram pequeno", ou quando pensaram adiante do seu tempo, e quando foram 

mais avançados. No momento se está realizando um trabalho de mapeamento da 

decisões registradas no meio eletrônico no ano de 98. A pesquisa procurará detectar 

que tipo de decisões a Diretoria tomou no ano da implantação do Sistema de 

Informação. Se foram coerentes, se tiveram o mesmo sentido quando trataram dos 
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mesmos assuntos, se ocorreram digressões, se foram comprometedoras ou benéficas; 

• o Sistema de Informação afetou diretamente a Diretoria Superintendente, em Brasília, 

pOIS a dispersão nacional do SERPRO, através de suas regionais, dificulta a 

operacionalização desse tipo de sistema espalhado por elas. A Diretoria trabalha 

basicamente por Colegiado, fazer isso no nível de Superintendências seria difícil; 

• ocorreu uma sistematização dos processos, por ramo (tecnologia, mercado, pessoas, 

fornecedores), dando maior relevância ao formal; 

• democratizou o processo decisório da empresa porque o Sistema permite colher o 

parecer de quem quer que seja necessário para a tomada de decisão, possibilitando a 

criação de grupos de discussão sobre determinado tema, aumentando o caráter 

participativo das decisões. Existe a possibilidade de um debate com o Diretor através do 

Correio Eletrônico; 

• embora as senhas dos níveis de acesso possam ser consideradas como uma reprodução 

da estrutura organizacional, o Sistema suavizou a estrutura hierárquica, na medida em 

que os canais hierárquicos podem se cruzar. Não se segue mais a árvore tradicional. Por 

exemplo, a Superintendência de Comércio Exterior remete uma proposição no sentido 

de dar acesso ao Sistema a determinado número de redatores. Essa proposição será 

remetida à Unidade Corporativa que envolverá outras áreas na discussão, caso já não 

estejam relacionadas na proposição inicial. ° parecer agora é da pessoa física e não 
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mais jurídica, não é mais um parecer impessoal. A cada pedido de parecer, de informações 

complementares, todos os envolvidos ficam sabendo da evolução do processo. Todos vêem 

o parecer jurídico, por exemplo, e todos são cúmplices; 

• tem auxiliado nas relações do SERPRO com outros órgãos, com os clientes e 

fornecedores, pois um processo de licitação que anteriormente levava trinta dias, hoje 

requer no máximo oito dias, embora os clientes e fornecedores não tenham dado 

feedback, não tenham correlacionado a maior agilidade do processo com a implantação 

do Sistema. 

Enquanto nas Listas de Discussão os temas ali tratados estejam ligados ao ambiente 

externo, com a relação do SERPRO com o exterior, não existindo a discussão sobre a 

cultura, a comunidade SERPRO, o Sistema de Informação concebido para o Processo 

Decisório Estratégico propiciou a possibilidade de um olhar enquanto SERPRO, um olhar 

para dentro, para o corpo, para a estrutura, para os ossos, para a carne, para o espírito do 

SERPRO. 

É possível perceber-se o SERPRO, inserido na chamada comunidade high tech 

internacional, quando se toma contato com suas características e espírito através da 
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literatura, ver Fraga, V.F. Gestão da fonnação humana em tecnologia avançada24
, o que é 

muito importante, porém, insuficiente diante das asperezas do processo de globalização, 

quando um desenvolvimento intercultural começa a fazer parte das estratégicas 

administrativas no país, ver Fraga 1998, RAP, v32, n° 5.99-124). 

Ao se construir um Sistema de Infonnação para o processo decisório, este precisa ser 

dinâmico, vivo, pois as necessidades de infonnações para uma tomada de decisão nos dias 

de hoje mudam a todo instante. 

Em um Sistema Corporativo de Infonnações para tomada de decisão podem ser 

identificados quatro grandes componentes: o ambiental, de onde vêm as infonnações; a 

pesquisa, realizada na busca de dados e infonnações; o meio interno da empresa que possui 

os dados do passado; e a análise, transfonnando os dados em infonnações. O decisor 

utilizará uma escala de valores para decidir. 

O estudo do Sistema de Infonnações infonnatizado do SERPRO se fez necessário para um 

entendimento o mais preciso possível sobre a base de infonnações que foi montada para 

apoiar o processo decisório estratégico. 

24Tese (Doutorado em Educação) v2 cap.iii, p.300-325,337-345. Rio de Janeiro:UFRJ,1994. 
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Nas entrevistas realizadas com a Diretoria do SERPRO foi explicitado o fato de o Sistema 

atual ser uma transição para um processo decisório estratégico baseado não mais em fatos, 

mas em valores. Hoje, um dos limitadores do processo decisório estratégico do SERPRO 

está no fato de que, se baseando ainda num modelo cartesiano, precisa dar conta de um 

mundo em contínua transformação, não necessariamente o mesmo de um dia para o outro. 

E nesse contexto, a empresa prevê a utilização a curto prazo de um Data Warehouse, que é 

um banco de dados centralizado em que o usuário, a partir de sua análise, construirá o seu 

processo de informação. 

Há uma tendência crescente da necessidade de informações tempestivas e confiáveis, 

construídas a partir de diferentes origens, para a sobrevivência num mundo competitivo, e 

o Governo não foge a esta realidade. Os executivos necessitam de informações que 

transcendem a sua área de atuação. O processo decisório está cada vez mais complexo, 

necessitando de informações que precisam ser obtidas em curto espaço de tempo, 

enquanto os dados foram gerados e armazenados em sistemas operacionais isolados. A 

construção pelo SERPRO de um Data Warehouse servirá não somente para uso próprio, 

mas para suprimir uma carência do Governo Federal. 

O SERPRO está passando por um momento de redefinição da sua identidade não somente 

perante o Governo, seus Clientes, a Sociedade como um todo, mas perante a própria 

empresa, perante os seus empregados. A definição sobre se será uma Organização Social, 

uma Agência Executiva, se continuará como uma empresa do Governo ou será privatizada, 
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é parte da consciência de que o processo decisório estratégico da empresa precisa mudar 

para se adaptar aos novos desafios que terá de enfrentar. A cultura de uma organização é 

um somatório de crenças e no caso do SERPRO precisará adequar os seus produtos e 

serviços à cultura do cliente, que no momento é o Governo, mas poderá deixar de sê-lo, 

para que possa justificar a sua existência perante a sociedade. 

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo. Além de procurar responder a um 

questionamento, abre espaço para outros estudos. Esta dissertação não foge à regra. As 

limitações impostas ao pesquisador impediram a exploração de outras dimensões 

relevantes ao objeto de estudo. Algumas sugestões para futuras pesquisas seriam: 

• Uma vez construído o Sistema de Informações para dar apoio ao processo decisório do 

SERPRO baseado em Data Warehouse, quais os impactos deste na organização? 

• Quais os impactos do Sistema de Informações para o Processo Decisório do SERPRO 

no Processo Decisório Estratégico do MARE? 

• Quais os impactos do Sistema de Informações para o Processo Decisório do SERPRO 

na construção da nova identidade da organização? 

Esta dissertação, assim como as questões acima sugeridas, sinalizam para a possibilidade 

de se percorrer outros caminhos que não foram trilhados no presente trabalho. 
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ANEXO (01) 

Roteiro das entrevistas realizadas com os Diretores e o Consultor Jurídico do SERPRO 

Que decisões realmente o sr. toma? 

Que decisões toma e não gosta de tomar? 

Que decisões não toma e gostaria de tomar? 

Quais os fatores que o sr supõe estejam condicionando o 

seu processo decisório? 

Quais os objetivos do Sistema de Informações para o processo decisório do SERPRO? 

Tem auxiliado no seu processo decisório? 

E no processo decisório do SERPRO? 

Quais os beneficios/ dificuldades do Sistema de Informações do SERPRO? 

O Sr. conhece outro tipo de Sistema de Informações? 

Poderia compará-lo com o Sistema do SERPRO? 

Quais as dificuldades que sente no momento de decidir? 

Participou da Concepção/Implantação/Atualização do Sistema de Informações? 

Como era o seu trabalho antes da Implantação do Sistema de Informações? 

Percebe beneficios/ dificuldades no seu trabalho a partir da Implantação do Sistema de 

Informações? 

Sente-se mais seguro para tomar decisões com o Sistema de Informações? 

Quais os impactos com a Implantação do Sistema de Informação no SERPRO? 

O Sr. percebe algum alguma função social no Sistema de Informações do SERPRO? 
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ANEXO (2) 

Carta entregue ao SERPRO e disponibilizada na sua rede interna de computadores. 

SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados 

Prezados Senhores, 

o objetivo desta pesquisa é o de obter as infonnações necessárias para o trabalho de 

dissertação que estamos desenvolvendo no Mestrado de Administração Pública na FGV

Rio, sob a orientação da ProF. Fátima Bayma, em que procuramos identificar os Impactos 

com a Implantação de um Sistema de Informação para o Processo Decisório: Uma 

experiência do SERPRO 

A escolha do SERPRO para o trabalho de campo se deve não somente à existência nele de 

um Sistema de Infonnações voltado para o Processo Decisório, mas devido também ao 

papel modernizador desse Órgão no processo de Refonna do Aparelho do Estado. 

o levantamento das infonnações se dará através de questionários e entrevistas com os 

usuários do Sistema de Infonnações, e desde já, gostaria de deixar claro que o trabalho 

final estará à disposição deste Órgão com os resultados e análises da referida pesquisa. 

Ricardo Bezerra Cavalcanti Vieira 

Rio, 30.11.98 


