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Adequação do Espaço Físico ao Teletrabalho, nas 

dependências da Regional Brasília 

 

Descrição da ideia 

 

Diante das dificuldades econômicas que assolam a Administração Publica como um todo, 
tem-se a necessidade de tomada de decisões voltadas para economia, de forma a adequar os 
recursos presentes nos Órgãos à realidade atual.  

Com o advento do Teletrabalho, a ideia é propor que esta nova modalidade de trabalho 
internalize nas áreas onde o trabalho presencial não seja exigido. A proposta está baseada na 
junção das áreas ativas dispersas e numa melhor adequação do arranjamento físico das baias de 
trabalho hoje existentes, consequentemente com a diminuição de empregados tendo acesso as 
áreas comuns do prédio e reduzindo a distância entre as áreas ativas isoladas, diminui-se o valor de 
todos os contratos contínuos que envolvem as atividades diárias da Regional Brasília. 

Há no pavimento inferior da Regional Brasília algumas áreas dispersas, longe fisicamente 
uma da outra, com isto utiliza-se muitos recursos de manutenção e conservação do piso inferior. 

Podemos observar que no pavimento inferior existem áreas que podem migrar para o 
pavimento superior, como a  SUPOP, de atendimento técnico, e a SUPGP, que migrou 
recentemente para o atendimento on-line. Com esta migração das áreas do piso inferior para o piso 
superior pode-se fazer um estudo de fechamento de banheiros, até a destinação das instalações 
desabitadas, com isto gera-se economia. 

A ideia é propor que somente aos empregados que tenham suas atividades atreladas ao 
uso específico de uma estação de trabalho possuam seus computadores físicos pessoais e baias 
físicas fixas para o desempenho das suas atividades, porém aos demais empregados que estejam 
na modalidade teletrabalho ocorra uma substituição de ambientes, de forma a transformar em 
desuso os modelos de baias individuais, com seus respectivos gaveteiros, para o modelo de baia de  
uso individual ou coletivo, onde cada empregado agende antecipadamente a sua ida a empresa, via 
sistema,  um modelo parecido com check in em aeroporto, enfim, que este empregado chegue à 
empresa com o seu notebook, acesse a rede com o seu token, sente numa cadeira no ambiente 
ergonomicamente favorável e execute o seu trabalho, sem ter sua localização fixa. Para que isto 
ocorra a empresa precisaria fornecer um mobiliário ergonomicamente adaptado ao novo ambiente, 
que seria comprado via dispensa de licitação, com um ponto de energia e um ponto de rede em 
cada baia e disponibilizar para os empregados um sistema eficiente de agendamento prévio com 
regras previamente estabelecidas de utilização. 

De acordo com o arquivo anexado “planta proposta”, os quantitativos de alas seriam 
distribuídos de acordo com a quantitativo de pessoas da equipe, no pavimento superior as Ala A-N 
(Loft), Alas B-N,  D-N e F-N (Jardim),  Ala C-N (Auditório), Ala H-8 e I-8 (operações - sala cofre), e 
as salas de reuniões ligadas ao corredor central seriam preservadas. A Ala A-8 por ser próxima a 
recepção seria dividida em duas partes, parte da frente, espaço cultural aberto (pode ser destinado 
a mini museu, exposição de quadros, minibiblioteca...) e a parte dos fundos para os empregados 
que precisam receber clientes e atendê-los in loco; com esta localização preserva-se a segurança 
do prédio. A ala G-8 seria preservada e dividida entre os empregados que precisam utilizar 
maquinas presenciais e entre o pessoal técnico da SUPOP.  As demais alas seriam  transformadas, 
adaptadas com mobiliários para receber empregados individuais, baia do tipo de lan house, outra 
ala para receber grupos de até 4 empregados, outra ala para receber grupos de até 8 empregados e 
outra ala para receber grupos de 10 até 20 empregados. E, ao final de cada ala, onde hoje tem 
salas de reuniões se tornariam espaço de convivência, destinado a repouso e reuniões. E, por fim 
restariam espaços a serem ocupados por futuras instalações nas alas H-N, G-N e B-8, assim como 
os espaços no piso inferior.  

Com a aplicação das ideias sugeridas consequentemente haverá menos utilização dos 
serviços dos Contratos Contínuos vigentes, de acordo com os serviços descritos na planilha de 
custos, abas Serviços & Custos e Valores Pagos, em anexo. Com isto gera-se uma economia de 20 
a 50% no pagamento mensal dos serviços utilizados. 
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Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

  

Dirad, Didhm 

Serão necessárias ações de institucionalizar a opção de teletrabalho, junto a 
DIDHM/SUPGP. 

Recursos pessoais - equipe SUPGS:  realização do PB e realização de 
dispensa de licitação. 

Utilização da empresa terceirizada para eventuais montagens e 
desmontagens de mobiliário. 

Investimentos necessários para implementação: Aquisição de mobiliário de 
escritório, valor estimado de R$ 49.489,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos e 
oitenta e nove reais), os cálculos estão descritos na planilha de custos, aba 
investimentos, em anexo. 

Em até 3 meses 

Os impactos gerados a partir da implementação seria o impacto cultural, 
referentes a  mudança na estrutura organizacional do trabalho. 

O impacto financeiro seria uma economia de aproximadamente no valor 
mensal de R$388.387,37 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete 
reais e trinta e sete centavos), no valor anual de R$4.660.648,50 (quatro milhões, 
seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
centavos), no valor de 5 anos de R$23.303.242,48 (vinte e três milhões, trezentos e 
três mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 

Todos os cálculos estão descritos na planilha de custos, abas Serviços & 
Custos e Valores Pagos, em anexo. 

Caso haja a possibilidade de optar pela modalidade teletrabalho, pode haver 
resistência inicial de alguns empregados em não aderir a esta modalidade. 

Risco baixo de ocorrer choque de agendamento de equipes para utilização 
do mesmo espaço no mesmo horário. 

Os prazos são os seguintes: 30 dias para elaboração do PB e 45 dias para 
realização da Dispensa de Licitação. 
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Anexos 

Serviços e Custos 

 

  

Número de 

Registro
Fornecedor Objeto do Documento Contratual média¹ % BSA²

valor pago 

somente Regional 

Brasília

% ECONOMIA 

SERPRO

ECONOMIA SERPRO 

MENSAL

ECONOMIA SERPRO 

ANUAL

ECONOMIA 

SERPRO 60 MESES

01/21 0

02/21 0

03/21 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

09/20 0

10/20 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

01/21 0

02/21 0

03/21 0

2001992,887 388387,3747 4660648,496 23303242,48

¹ média dos valores efetivamente atestados e pagos, fonte de pesquisa HISAQ

²  porcentagem do valor pago efetivamente pela Regional BSA, rateado com a Sede

³ o pagamento da Empresa GHS é realizado semestralmente

60678,4395 20% 12135,6879 145628,2548 728141,274

TOTAL

R$ 87.649,57 20% R$ 17.529,91 R$ 210.358,98 R$ 1.051.794,88

71087 RECEPÇÃO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUXILIARES DE RECEPÇÃO NAS 

SEGUINTES ATIVIDADES: 

ATENDIMENTO, PROTOCOLO, TRIAGEM 

E MANUSEIO DE DOCUMENTAÇÃO E 

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, PARA O 

SERPRO SEDE E REGIONAL

134840,9767 45%

R$ 6.704,34 50% R$ 3.352,17 R$ 40.226,04 R$ 201.130,20

81217 LIMPEZA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 

DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS SEDE E 

REGIONAL SERPRO BRASÍLIA

194776,83 45%

R$ 603.463,58 50% R$ 301.731,79 R$ 3.620.781,48 R$ 18.103.907,40

58038 CAESB
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

BRASILIA
6704,34 100%

R$ 12.160,23 20% R$ 2.432,05 R$ 29.184,55 R$ 145.922,76

58921
CEB DISTRIBUICAO SA 

REG

CONTRATAÇAO DE ENERGIA ELETRICA 

BRASILIA – CUSD / CCER
603463,5767 100%

R$ 5.874,53 50% R$ 244,77 R$ 2.937,27 R$ 14.686,33

59168
SOLAR ENGENHARIA 

PREDIAIS LTDA

MANUT. CORRET. PREV./PREDIT. E 

SUPORTE TÉC. SIST. AUTOMAÇÃO DE 

CLIMAT., ILUMINAÇÃO E ENERGIA.

12160,22667 100%

R$ 8.320,00 20% R$ 1.664,00 R$ 19.968,00 R$ 99.840,00

56776
GHS INDUSTRIA E 

SERVIÇOS LTDA³

SERV. REALIZAR COLETA/ANÁLISE 

MICROB. QUAL.AR  REG. E SEDE
11749,05 50%

246484,97 20% 49296,994 591563,928 2957819,64

67069
TEMPER ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA NO SISTEMA DE ESGOTO 

SANITARIO A VACUO

8320 100%

valor efetivamente pago

62979 RCS TECNOLOGIA
MANUTENÇÃO SISTEMAS, EQUIP. , 

PREDIAIS, ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO
492969,94 50%
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Valores Pagos 

 

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado Valor total

86 Finalizado

Serviços COM mão de obra 

dedicada. 02/03/21 8858 02/03/21 23/03/21 R$ 414.640,58

87 Finalizado

Serviços SEM mão de obra 

dedicada + Reserva Serviços 

Futuros 02/03/21 8859 02/03/21 23/03/21 R$ 43.593,44

88 Finalizado Reserva de Peças 02/03/21 8860 02/03/21 23/03/21 R$ 67.100,01

89 Finalizado Serviços Extraordinários 02/03/21 8861 02/03/21 23/03/21 R$ 30.869,39

85 Finalizado

Serviços SEM mão de obra 

dedicada + Reserva Serviços 

Futuros 02/02/21 8702 01/02/21 22/02/21 R$ 43.593,44

83 Finalizado Reserva de Peças 02/02/21 8700 01/02/21 22/02/21 R$ 6.238,36

84 Finalizado

Serviços COM mão de obra 

dedicada. 02/02/21 8701 01/02/21 22/02/21 R$ 414.640,58

82 Finalizado

Serviços SEM mão de obra 

dedicada + Reserva Serviços 

Futuros 22/12/20 8520 17/12/20 04/01/21 R$ 43.593,44

81 Finalizado

Serviços COM mão de obra 

dedicada. 22/12/20 8519 17/12/20 04/01/21 R$ 414.640,58

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

29 Finalizado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTO A 

VÁCUO 01/03/21 1964 26/02/21 19/03/21 R$ 8.320,00

28 Finalizado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTO A 

VÁCUO 02/02/21 1944 29/01/21 19/02/21 R$ 8.320,00

27 Finalizado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTO A 

VÁCUO 22/12/20 1934 21/12/20 04/01/21 R$ 8.320,00

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

10 Finalizado

Coleta e análise microbiológica da 

qualidade do ar do SERPRO 

Regional Brasília e Sede. 20/10/20 76712 19/10/20 30/10/20 R$ 11.749,05

9 Finalizado

Coleta e análise microbiológica da 

qualidade do ar do SERPRO 

Regional Brasília e Sede. 31/08/20 74104 28/08/20 03/09/20 R$ 11.749,05

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

55 Finalizado SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO 02/03/21 807 01/03/21 18/03/21 R$ 13.028,10

54 Finalizado SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO 03/02/21 800 02/02/21 04/03/21 R$ 13.028,10

53 Finalizado SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO 04/01/21 792 28/12/20 21/01/21 R$ 10.424,48

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

48 Finalizado

CONTRATAÇAO DE ENERGIA 

ELETRICA BRASILIA 17/03/21 708631 16/03/21 26/03/21 R$ 598.332,43

47 Finalizado

CONTRATAÇAO DE ENERGIA 

ELETRICA BRASILIA 15/02/21 698638 12/02/21 26/02/21 R$ 634.647,06

46 Finalizado

CONTRATAÇAO DE ENERGIA 

ELETRICA BRASILIA 15/01/21 688150 14/01/21 28/01/21 R$ 577.411,24

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

51 Finalizado

Prestação dos Serviços Públicos 

de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário da Regional 

Brasília. 12/03/21 1070/1 Ref. 03/2021 11/03/21 23/03/21 R$ 4.718,32

50 Finalizado

Prestação dos Serviços Públicos 

de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário da Regional 

Brasília. 12/02/21 1070/1 Ref. 02/2021 11/02/21 26/02/21 R$ 6.035,68

49 Finalizado

Prestação dos Serviços Públicos 

de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário da Regional 

Brasília. 13/01/21 1070/1 Ref. 01/2021 12/01/21 23/01/21 R$ 9.359,02

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

8 Finalizado

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO 02/03/21 11416 01/03/21 22/03/21 R$ 198.055,31

7 Finalizado

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO 08/02/21 11247 02/02/21 22/02/21 R$ 199.858,67

6 Finalizado

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO 18/12/20 10929 17/12/20 21/01/21 R$ 186.416,51

Nº Ateste Situação Descrição do Item Data Ateste Doc. Fiscal Fatura Recebida em Fatura Vencendo em Valor Atestado

17 Finalizado Serviços de Recepção 16/03/21 2021/273 16/03/21 05/04/21 R$ 128.153,19

16 Finalizado Serviços de Recepção 11/02/21 2021/121 09/02/21 21/02/21 R$ 131.598,65

15 Finalizado Serviços Extraordinários 08/02/21 2021/125 08/02/21 22/02/21 R$ 7.002,12

14 Finalizado Serviços de Recepção 18/12/20 2020/1325 17/12/20 21/01/21 R$ 132.961,08

138600,77

EMPRESA SOLAR

EMPRESA CEB

EMPRESA CAESB

EMPRESA SOLAR

EMPRESA ADCON

Valor total

EMPRESA RCS

556203,42

464472,38

R$ 458.234,02

EMPRESA TEMPER

EMPRESA GHS
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Investimentos 

 

  

mobiliário quantidade valor valor final Valor + frete fontes

baia lan house com 5 lugares 8 R$ 1.074,00 8592 9451,2 Lan House (mercadoshops.com.br)

mesa plataforma para 4 lugares 10 R$ 945,00 9450 10395  https://www.atacadaomoveisescritorio.com.br/mesa-escrit%C3%B3rio

mesa plataforma para  8 lugares 6 R$ 1.890,00 11340 12474  https://www.atacadaomoveisescritorio.com.br/mesa-escrit%C3%B3rio

mesa plataforma para  12 lugares 4 R$ 3.115,00 12460 13706  https://www.atacadaomoveisescritorio.com.br/mesa-escrit%C3%B3rio

Puf – espaço de convivencia 15 R$ 70,00 1050 1155 Kit 2 Puff Quadrado Couro Sintético Para Escritório Casa | Mercado Livre

Sofás - espaço de convivencia 2 R$ 1.049,00 2098 2307,8 Sofa Bariloche 3 Lugares Pés Em Madeira Essencial Estofados | Mercado Livre

valor total mobiliario 49489

fonte: https://www.atacadaomoveisescritorio.com.br/mesa-escrit%C3%B3rio
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Planta Atual 

 

Planta Proposta 
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Comprar passagem aérea o quanto antes é mais barato 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

A ideia consiste em alterar a norma de viagens para que a AUTORIZAÇÃO 
da viagem aérea seja feita em no máximo 48 horas (2 dias úteis) após a criação da 
solicitação no sistema SVPC. A última norma vigente estabelecia que a passagem 
deveria ser emitida até 5 dias úteis antes da data de realização da viagem (Ver 
Norma GL001/42 - 3.7.4). Tal prazo permite que a autorização seja postergada e a 
emissão da passagem seja feita com preço muito superior ao praticado no 
momento da definição da viagem. Como, na prática, as solicitações de viagem 
quando vão para o sistema já possuem prévia autorização dos superiores e em 
diversos casos já se possui um planejamento com bastante antecedência, não faz 
sentido esperar pela emissão da passagem. 

Toda a empresa 

Não exige grandes recursos: alteração da norma e adaptação do sistema 
para notificar a chefia responsável pela autorização e validar as ações de 
autorização. 

Em até 3 meses 
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Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

 

  

Nos últimos 12 meses percebemos que algumas mudanças nas formas de 
trabalho vieram para ficar. O teletrabalho ganhou uma dimensão enorme em 
nossas vidas e está ressignificando as formas de trabalho. Provavelmente, quando 
houver o retorno ao formato presencial, diversos hábitos terão se modificados. A 
necessidade de viagens a trabalho será revista e talvez, nos próximos anos, 
tenhamos uma grande diminuição de gastos nesta área.  

Como referência para a ideia, foi utilizado o conjunto de dados de passagens 
aéreas de 2019 (último ano com dados completos ) e analisada a distribuição, 
média e mediana destes gastos. Percebe-se que 25% das passagens emitidas (ida 
e volta) possuem custo superior a R$ 2.373. Chegou a ser pago R$ 6.411,00 por 
ida e volta no trajeto BSB x São Paulo. Os números foram extraídos do portal da 
transparência do Serpro e realizado pré-processamento para facilitar a análise 
(PassagensAreas2019.csv). 

Também foi realizada pesquisa de preços simulando uma viagem com  
diferentes dias de antecedência para os dois principais destinos (São Paulo - 
Congonhas e Rio - Santos Dumont). Observou-se que a cada semana de 
antecedência adicionada, o preço cai substancialmente (PreçosVoos.ods).  

O custo de uma passagem aérea envolve diversas variáveis (dólar, petróleo, 
oferta/demanda, etc), e fazer previsões de gastos torna-se uma tarefa complexa. 
Porém, uma regra, bastante conhecida, é que comprar uma passagem com maior 
antecedência será mais barata que comprá-la próximo ao dia da viagem. No 
exemplo de 2019, se conseguíssemos reduzir em 10% o preço pago (o que é 
bastante razoável) , teríamos economizado cerca de R$ 315.000,00.  

OBS.: No conjunto de dados não é possível saber qual a data da criação da 
solicitação. Desta forma, não é possível analisar quanto tempo se passou entre a 
solicitação de viagem, emissão da passagem e a efetivação da viagem. Tal análise 
poderia mostrar a relação preço passagem x antecedência da compra. 

Não se aplica 
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Anexos 

 

(extrações do sistema SVPC, preços de passagens, e codificação da query 

utilizada na extração) 
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FalaGP: um chatbot para a gestão de pessoas 

Descrição da ideia 

 
Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Os assuntos trabalhistas, por sua essência complexa, geram um grande número 
de dúvidas por parte do corpo funcional, muitas vezes em caráter repetitivo. Isso faz 
com que a área de Gestão de Pessoas (GP) empregue esforços consideráveis para 
respondê-las.  

Iniciativas de inteligência artificial (IA) conversacional, mais conhecidas como 
chatbots são muito interessantes para otimizar o processo de solução desses 
questionamentos de maneira automatizada, gerando melhores resultados com 
atendimento, economia de recursos e permitindo que a GP foque na sua principal 
função: cuidar das pessoas. 

No contexto da economia de recursos, o bom retorno proporcionado pelos 
chatbots foi destacado em um estudo conduzido pelo IBM Institute for Business Value, 
do qual participaram mais de mil empresas que usam assistentes virtuais, apontou que 
94% delas já recuperaram seus investimentos com essas tecnologias. 

Por isso, propomos o FalaGP,  um agente conversacional (chatbot) interativo 
que pretende otimizar a experiência do usuário (UX) por meio do design 
conversacional, permitindo conversações mais naturais e humanizadas. A proposta é 
que seja acionado a partir dos principais sistemas da GP: o YoSerpro, o SGP e o 
Siscop Web, servindo assim de apoio rápido e assertivo no atendimento às dúvidas. 

Mais detalhes, vide no anexo Descritivo - FalaGP. 

Dides, Didhm 

Carga inicial: Recomendamos que o responsável pela carga inicial de 
perguntas e respostas do FalaGP tenha acesso a base do Fale Conosco, para que 
possa obter as dúvidas e os problemas mais comuns na GP. 

Curadoria: Para a curadoria do Bot, estima-se que seja necessário 20% do 
esforço mensal de um empregado. É importante notar que esse percentual tende a 
diminuir com o tempo, conforme a base for sendo alimentada e possa atender a 
mais dúvidas.  

Mais detalhes, vide no anexo Descritivo - FalaGP. 

Em até 3 meses 
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Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

Investir na solução FalaGP pode significar: otimização do tempo dos 
trabalhadores; melhor alocação dos recursos humanos; melhoria no clima 
organizacional e reengenharia e oferta de novos serviços, apenas  para listar 
alguns dos seus benefícios. 

Identificamos dois custos, sendo o primeiro unitário com vistas à construção 
do chatbot, no valor de R$ 76.524,80, tomando como base que é necessário 72 
horas para a carga da base de conhecimento, 40 horas para design conversacional 
e 328 horas para desenvolvimento e implantação, considerando que R$ 173,92 é o 
custo do homem/hora de construção. O segundo custo é mensal, referente aos 
custos com infra, no valor de R$10.910,91, contemplando o estaleiro,  e curadoria, 
no valor de R$ 3.585,59, com base em 20% de alocação de empregado do 
SERPRO. Portanto, o investimento necessário para construção da ideia é de R$ 
76.524,80, dado que os outros custos são de acompanhamento mensal do chatbot 
pelas equipes da infra e da Gestão de Pessoas. 

A economia estimada (em número de pessoas) é de R$ 107.567,64/mês, 
dado que o AcionaGL demonstrou que o Bot substitui em média de 6 (seis) 
pessoas no atendimento; o potencial estimado de economia gerada em 5 anos é de 
R$6.454.058,40 e, por fim, o prazo estimado de retorno da ideia é de menos de 1 
mês a partir da implantação do FalaGP, dado que logo no primeiro mês já temos 
um ganho em economia no valor de R$ 16.546,34. Nos meses subsequentes o 
ganho em economia é ainda maior, totalizando R$ 93.071,14. 

Mais detalhes,  vide no anexo Descritivo - FalaGP. 

Em um estudo para identificação das partes interessadas para demonstrar o 
seu envolvimento e impacto no sucesso da ação proposta, também chamado de 
Mapa de Stakeholders, notamos que as partes interessadas são as áreas de 
curadoria, representada pela DIDHM/SUPGP, e a equipe de desenvolvimento do 
FalaGP, por sua vez de responsabilidade da DIDES/DRDGI. 

Também destacamos, conforme pesquisa realizada pela Gartner que 
apresenta a gestão de custos focada na eficiência e na mudança de necessidades 
dos clientes, que o FalaGP é aderente aos principais itens pontuados pelos 
executivos: redução ou reengenharia de processos internos (28%); redução ou 
reengenharia da oferta de serviço aos clientes (24%); redução ou reengenharia na 
oferta de produtos (23%). 

O FalaGP, além de ser uma boa solução para melhoria de processos 
internos, é um produto que tem potencial de evolução futura, com funcionalidades 
como programação de férias e licença prêmio. Por fim, destacamos que pode ser 
uma grande oportunidade para venda do produto aos clientes governamentais e 
para a iniciativa privada. 

Mais detalhes, vide no anexo Descritivo - FalaGP. 
ATENÇÃO: Tentamos anexar mais dois arquivos contendo a "Tabela de 

Produtividade em PF" e "E-mail com valor do custo do trabalhador", mas foram 
permitidos anexar apenas 5 arquivos. Qualquer dúvida a respeito, entrar em 
contato conosco para que possamos encaminhar por e-mail. 
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Migração para o mercado livre de energia elétrica 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Trata-se de estimativa de economia com a migração do Serpro do mercado 
cativo de energia elétrica para o ambiente do mercado livre. 

Toda a empresa 

Condição: ter vontade de fazer. Os investimentos necessários para efetuar a 
migração são marginais frente a economia mensal proporcionada imediatamente 
após a migração. Para estimar corretamente os custos de migração, seria 
necessário chamarmos comercializadoras de energia para elaborar orçamento. 

Entre 4 e 6 meses 
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Impacto da implementação 

Senhores, na verdade minha “ideia” não é nova, e nem sei se pode ser 
considerada uma ideia, haja vista que na minha visão, era o mínimo que já deveria 
ter sido implantado há muitos anos. 

Tenho insistido nesse assunto desde o ano de 2015, quando apresentei o 
tema à GLSPO, por e-mail (que ainda tenho guardado). Simplesmente ignoraram. 
Quando passei a compor o ACNR SPO, em 2017, voltei a falar do assunto em 
reunião presencial do grupo, haja vista o tamanho do gasto com energia elétrica no 
Serpro. Mas o grupo ouviu, o ACNR Regional se comprometeu a levar o tema ao 
ACNR Nacional, e passados 4 anos, nada aconteceu. 

Em setembro/2020 voltei novamente à carga, mas dessa vez através do e-
mail do próprio POG, quando vi em um Primeira Leitura uma matéria falando sobre 
o criação do grupo, e me responderam que era um assunto que estava em 
discussão, e listaram algumas dificuldades para implementação. Mas, passado 
mais meio ano, NADA foi feito, continuamos pagando energia cara no mercado 
cativo como se fôssemos a padaria da esquina. 

Todas as minhas pesquisas apontam que esse deveria ser um processo 
simples, o Serpro apenas precisa conseguir planejar sua demanda de energia 
elétrica e contratar uma comercializadora. No e-mail que a equipe POG me enviou, 
listou algumas dificuldades, como custo de migração (marginal, frente a economia 
obtida) e o risco de planejar mal a demanda de energia. Entretanto, em todas as 
consultas que fiz a comercializadoras, elas garantem que há flexibilidade para 
adequar preço, volume, prazo e forma de reajuste, além de prever sazonalidades. 

Ou seja, me parece que há uma certa falta de vontade do Serpro, e total e 
absoluta falta de senso de urgência para reduzir esse gasto ineficiente. Vejam que 
não estamos falando de algo que requer altos investimentos, e sim de uma medida 
de fácil implementação e retorno imediato, já nas faturas de energia do mês 
seguinte. 

Tomei a liberdade de entrar no sistema Hisaq no dia de hoje e peguei o valor 
pago nas faturas de energia em cada uma das 11 regionais no mês de 
fevereiro/2021, portanto, já considerando o cenário de demanda menor provocado 
pelo Home Office em que a maior parte da empresa permanece. 

Em fevereiro/2021, foram atestadas faturas de energia no valor total de R$ 
1.975.563,99 nas 11 regionais e sede. Todas as comercializadoras que consultei 
(Focus Energia, Energisa Comercializadora, Cemig Comercializadora, Cesp 
Comercializadora, CPFL Comercializadora, EDP  Comercializadora, Eneva 
Comercializadora e Neoenergia Comercialização) garantem que a economia média 
para clientes do porte do Serpro que migram para o mercado livre é de 30% do 
valor pago no mercado cativo. Ou seja, no caso do Serpro, apenas no mês de 
fevereiro/2021, a economia teria sido aproximadamente de R$ 592 mil reais. Se 
multiplicarmos por 12, dá pouco mais de 7 milhões de reais de economia por ano, 
praticamente sem fazer nada, só realizando a licitação para contratar a 
comercializadora e firmando o novo contrato de fornecimento de energia elétrica, 
único, centralizado, ao invés dos 11 contratos firmados com concessionárias 
cativas. 

Mais de meio milhão de reais por mês! Isso no cenário de consumo reduzido 
em função do home office, se eu tivesse feito os cálculos considerando o consumo 
anterior ao Home Office, a economia seria bem maior! Sem mudanças drásticas na 
infraestrutura ou investimentos relevantes. A maior mudança ocorreria no mundo 
da burocracia, dos contratos firmados. 

Enquanto isso, segundo o e-mail que o POG me enviou em setembro/2020, 
o tema continua “em avaliação pela área competente”. 
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Outras considerações 

 

  

Se necessário, por ter sido da área de compras da SUPGA, posso auxiliar 
no contato com as comercializadoras para conseguirmos propostas preliminares 
que permitam a construção do Edital de licitação. Não viso o prêmio, meu maior 
prêmio seria ver o Serpro economizando dinheiro ao migrar para o mercado livre de 
energia, ideia que defendo há 6 anos e nunca fui ouvido. 
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Anexos 

(anexos não subsidiam proposta) 
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Monitoramento de CFVT Compartilhado em um Turno 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

Considerando: 
1. A baixa atratividade dos ativos do Serpro instalados nas regionais, por parte dos 

meliantes. Os poucos acesso indevidos existentes desde a criação da empresa, foram 
insignificantes e sem prejuízo para o negócio do Serpro. 

Obs: O único atrativo que merece um certo destaque, não pertence ao Serpro, trata-se dos 
Terminais Bancários (TAA) ainda existentes em algumas regionais. 

2. Que os operadores do CFTV (vigilantes), exceto em raríssimos casos, evitaram de forma 
proativa acessos indevidos às instalações do Serpro. 

3. Que todos os bens da empresa são segurados.  
4. A impossibilidade de monitoramento de forma ostensiva/proativa de um grande número 

de câmeras ao mesmo tempo por apenas um vigilante com a tecnologia legada. 
Atualmente, todos os CFTVs do Serpro, exceto os dos CCDs – RJO e BSA, são utilizados 

basicamente para gravação de imagens – subsidiar processos administrativos e/ou judiciais. 
5. Que a Norma SG 32 – SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

DAS SALAS DE EQUIPAMENTOS estabelece o monitoramento apenas de segunda a sexta, 
durante o horário administrativo. 

6. Que as Regionais Curitiba e Florianópolis há anos compartilham 24h as atividades dos 
postos de recepção com o monitoramento do CFTV. 

7. Que as regionais Recife e Porto Alegre realizam monitoramento somente no turno diurno, 
no outro há o compartilhamento com outros postos da vigilância. 

8. O elevado custo x benefício com Monitoramento exclusivo nas Regionais  Belém, 
Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte  - R$ 930.000,00/ano  

Propomos inicialmente a seguinte ideia: 
Manter apenas 12h de Monitoramento de CFTV  exclusivo,  nas Regionais Belém, 

Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte. As outras 12h,  que o monitoramento seja compartilhado com 
outras atividades executadas em postos de vigilância/recepção,  extinguindo um posto de vigilância 
12x36, todos os dias da semana, em cada uma dessas regionais.  A economia gerada com essa 
ideia seria da ordem de R$ 430.000,00 no ano da implantação e de no mínimo R$ 465.000,00 nos 
anos seguintes. 

O monitoramento compartilhado, durante um turno, seria utilizando apenas as câmeras de 
ambientes estratégicos, previamente selecionados. As demais câmeras seriam utilizadas para 
gravação das imagens dos demais ambientes.  

O monitoramento nas demais regionais não sofrerá alteração neste momento.  
Aproveitam para propor que seja realizado o quanto antes, um diagnóstico geral da 

estrutura que suporta o Videomonitoramento no Serpro (hardware, software, operação, etc), hoje 
com um custo , apenas de operação com vigilantes, da ordem de R$ R$ 3.200.000,00 por ano.  
Conhecida a realidade,  que sejam planejadas e executadas as melhorias tecnológicas, 
operacionais e de gestão necessárias em todas as regionais. 

DIRAD 

O investimento para a implantação da ideia será de no máximo de R$ 
30.000,00 para aquisição de 8 TVs de 32” e cabos, a serem instalados pelo 
pessoal da Manutenção das 4 Regionais impactadas com esta ideia - vide memória 
de cálculo no Anexo 1. 
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Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

  

Entre 4 e 6 meses 

Entendemos que não haja impacto negativo para segurança dos ativos da 
empresa com a implantação desta ideia. 

A projeção de economia com a implantação desta ideia será da ordem de R$ 
430.000,00 no ano da implantação e de no mínimo R$ 465.000,00 nos anos 
seguintes. 

Quanto ao investimento necessário para implantação da ideia será de no 
máximo R$ 30.000,00 - vide memória de cálculo no Anexo 1.  

Não identificamos riscos de segurança para o negócio e patrimônio do 
Serpro com a implantação da ideia.  

O prazo estimado para implantação da ideia será de no máximo 6 meses. 
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Anexos 

 

                                              MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DA IDEIA

Fonte HISAQ – março/2021

LOCALIDADE

QTD VIG DESPESA ANO * HOR, FUNC PREÇO UNIT. VIGILANTE

1. BELÉM 4 233.960,28     24Hs – 7 dias 58.490,07

2. FORTALEZA 4 212.195,20     24Hs – 7 dias 53.048,80

4. SALVADOR 4 181.382,60     24Hs – 7 dias 45.345,65

5. BELO HORIZONTE 4 301.784,36     24Hs – 7 dias 75.446,09

TOTAL 16 929.322,44

ITENS OBS

Investimento para implantar 

a ideia 8 TVs de 32” Cabos

Economia no 1º ano 46,77%

Economia nos anos seguintes 

– no mínimo 50,00%

Postos de Monitoramento 

desativados

 

LOCALIDADE

QTD VIG DESPESA ANO * HOR, FUNC PREÇO UNIT. VIGILANTE

1. SEDE** 0 0,00 0

2. REG BSA 4 345.568,76     24Hs – 7 dias 86.392,19

3. CPD REG BSA 4 345.568,76     24Hs – 7 dias 86.392,19

4. CCD REG BSA 4 345.568,76     24Hs – 7 dias 86.392,19

5. BELÉM 4 233.960,28     24Hs – 7 dias 58.490,07

6. FORTALEZA 4 212.195,20     24Hs – 7 dias 53.048,80

7. RECIFE 2 112.951,94 12hs diurnas – 7 dias 56.475,97

8. SALVADOR 4 181.382,60     24Hs – 7 dias 45.345,65

9. HORTO 4 248.593,28     24Hs – 7 dias 62.148,32

10. ANDARAÍ 4 248.593,28     24Hs – 7 dias 62.148,32

11. CCD HORTO 4 248.593,28     24Hs – 7 dias 62.148,32

12. BELO HORIZONTE 4 301.784,36     24Hs – 7 dias 75.446,09

13. CURITIBA 0 0,00 Monit. Parc. Recep. 0

14. FLORIANÓPOLIS 0 0,00 Monit. Parc. Recep. 0

15. PORTO ALEGRE 1 62.633,16 8h dia – 2ª a 6ª 62.633,16

16. SOCORRO 4 315.454,32     24Hs – 7 dias 78.863,58

47 3.202.847,98 Preço Médio 69.172,97

** O Monitoramento da Sede é feito da Regional Brasília.

4 Postos/8vigilantes

DESPESA COM “MONITORAMENTO” NOS CFTVs DO SERPRO
março de 2021

POSTOS DE VIDEOMONITORAMENTO

* Valores aproximados:  fonte HISAQ – jan/fev/2021.

INVESTIMENTO NECESSÁRIO E ECONOMIA GERADA

VALORES

R$ 30.000,00

R$ 435.000,00

R$ 465.000,00

IDEIA – MONITORAMENTO DE CFVT COMPARTILHADO EM UM TURNO

DESPESA ATUAL COM “MONITORAMENTO” NAS REGIONAIS IMPACTADAS COM A IDEIA

POSTOS DE VIDEOMONITORAMENTO - REGIONAIS COM SALA DE EQUIPAMENTOS  
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Otimização e Modernização da Segurança Patrimonial 

do Serpro 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

  

Conforme anexo. 

Dirad 

Conforme anexo. 

Em até 3 meses 

Conforme anexo. 

Conforme anexo. 
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Anexos 
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Projeto “Realocar” 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Toda a empresa 

A premissa principal é a realocação de pessoas do Serpro do cargo de 
Auxiliar, visando diminuir o desemprego interno e contribuir para a redução de 
despesas com o custeio de serviços que podem ser executados por nossa força de 
trabalho, sem que haja a necessidade de investimentos financeiros para a 
execução de atividades que atualmente são exercidas por empregados 
terceirizados. 

A redução prevista em despesas de custeio está orçada em R$ 
17.147.565,30 (dezessete milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais e trinta centavos) por um período de 5 anos, sem que haja 
necessidade de investimento financeiro para obter essa economia. 

Entre 4 e 6 meses 

Os maiores impactos serão financeiros, em decorrência do valor de R$ 
17.147.565,30 que deixariam de ser gastos com o custeio de contratos de logística. 

Memória de cálculo em anexo ou através do link abaixo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qy6hliw5lILdmAzareuoKX3yO-
S4wTx_QmreYt1MMNg/edit#gid=0 

Projeto “REALOCAR” propõe a realocação de empregados do quadro 
interno, ocupantes do cargo de Auxiliar, com Habilitação em Apoio Operacional, 
para monitoração de CFTV  (Circuito Fechado de TV) e serviços de atendimento ao 
público em recepção” 
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Outras considerações 

 

  

Partes interessadas: Auxiliares pelos novos desafios profissionais envolvidos 
e o Serpro pela garantia da sustentabilidade econômico-financeira. 

Os riscos trabalhistas serão mínimos, considerando que os auxiliares 
executarão atividades que estão inseridas nas atribuições do cargo de Auxiliar, 
com Habilitação de Apoio Operacional. 

O prazo para implementação, considerando o retorno dos empregados em 
dezembro de 2021 seria viável a partir de 01 de Abril de 2022. 
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PROCESSO: GESTÃO DE LOGÍSTICA E AQUISIÇÕES - ADMINISTRAR SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

SUBPROCESSO SUPGS - GERENCIAR SEGURANÇA FÍSICA

Gerir serviço de controle de acesso (recepção e vigilância)

1. POSTOS DE MONITORAÇÃO CFTV - CONTRATOS DE VIGILÂNCIA

Qtde de 

Postos

Qtde de 

Empregados

P.U. por 

empregado
Valor Mensal

Qtde de 

Postos

Qtde de 

Empregados

P.U. por 

empregado
Valor Mensal

São Paulo 55.363  Suporte Serviços de Segurança LTDA 31.03.2021 1 2 5.905,60 11.811,21 1 2 7.036,33 14.072,67 25.883,87 310.606,44 1.553.032,20

Brasília - SEDE 85.849  Sefix Empresa de Segurança Ltda 31.12.2025 1 2 6.840,86 13.681,72 1 2 7.482,34 14.964,68 28.646,40 343.756,77 1.718.783,87

Brasília - Regional 85.849  Sefix Empresa de Segurança Ltda 31.12.2025 1 2 6.840,86 13.681,72 1 2 7.482,34 14.964,68 28.646,40 343.756,77 1.718.783,87

Rio de Janeiro 67.750  Suprema Segurança Patrimonial 30.04.2021 2 4 4.785,50 19.142,00 2 4 5.723,74 22.894,96 42.036,96 504.443,52 2.522.217,60

Porto Alegre 55.609  Portal Sul Empresa de Vigilância Ltda 31.05.2021 1 2 4.727,16 9.454,32 1 2 5.649,07 11.298,14 20.752,46 249.029,52 1.245.147,60

Belo Horizonte 68.647  Colabore - Serviços de Vigilância Armada 08.04.2021 1 2 5.939,21 11.878,42 1 2 6.775,67 13.551,34 25.429,76 305.157,12 1.525.785,60

Salvador 77.484  VIGSEG Vigilância e Segurança 31.07.2021 1 2 3.379,72 6.759,44 1 2 4.123,75 8.247,50 15.006,94 180.083,28 900.416,40

Recife 56.843  SEGVALE Segurança Patrimonial 09/09/2021 1 2 4.374,00 8.748,00 0 0 0,00 0,00 8.748,00 104.976,00 524.880,00

Fortaleza 69.416  Acesso Segurança Privada Ltda 31.08.2021 1 2 4.155,86 8.311,72 1 2 5.009,42 10.018,84 18.330,56 219.966,72 1.099.833,60

Belém 83.456  PBS - Pará Brasil Segurança Especializada 30.09.2025 1 2 4.458,02 8.916,04 1 2 5.290,33 10.580,66 19.496,70 233.960,40 1.169.802,00

11 22 5.108,39 112.384,59 10 20 6.029,67 120.593,46 232.978,05 2.795.736,55 13.978.682,73

2. RECEPÇÃO

Qtde de 

Postos

Qtde de 

Empregados

P.U. por 

empregado
Valor Mensal

Qtde de 

Postos

Qtde de 

Empregados

P.U. por 

empregado
Valor Mensal

São Paulo 57.077  Rio Minas - Terceirização e Administração 12.09.2021 4 7 3.854,08 26.978,56 1 1 3.964,20 3.964,20 30.942,76 371.313,12 1.856.565,60

Brasília - SEDE 71.087  ADCON - Administração e Conservação 30.04.2021 6 6 4.830,16 28.980,96 1 1 7.377,05 7.377,05 36.358,01 436.296,12 2.181.480,60

Brasília - Regional 71.087  ADCON - Administração e Conservação 30.04.2021 5 5 4.830,16 24.150,80 0 0 0,00 0,00 24.150,80 289.809,60 1.449.048,00

Rio de Janeiro 60.770  G&E Serviços Terceirizados 01.01.2022 4 4 3.078,57 12.314,28 0 0 0,00 0,00 12.314,28 147.771,36 738.856,80

Curitiba 80.030  Segmar Serviços Terceirizado 30.06.2025 1 2 5.702,06 11.404,12 0 0 0,00 0,00 11.404,12 136.849,44 684.247,20

Florianópolis 71.847  Segmar Serviços Terceirizado 19.01.2022 1 2 2.812,72 5.625,44 0 0 0,00 0,00 5.625,44 67.505,28 337.526,40

Porto Alegre 57.577  Liderança Limpeza e Conservação Ltda 31.10.2021 1 3 3.262,10 9.786,30 0 0 0,00 0,00 9.786,30 117.435,60 587.178,00

Belo Horizonte 60.745  Village Administração e Serviços 31.01.2022 1 5 3.873,54 19.367,70 0 0 0,00 0,00 19.367,70 232.412,40 1.162.062,00

Salvador 68.149  Damasceno Serviços ME 31.072.021 2 2 2.675,04 5.350,08 0 0 0,00 0,00 5.350,08 64.200,96 321.004,80

Recife 56.873  Terceirize Serviços Especializados 11.09.2021 1 2 2.592,32 5.184,64 0 0 0,00 0,00 5.184,64 62.215,68 311.078,40

Fortaleza 69.503  LG Administradora de Serviços EIRELI 31.08.2021 2 2 3.182,19 6.364,38 0 0 0,00 0,00 6.364,38 76.372,56 381.862,80

Belém 58.997  Stylus Serviços de Limpeza e Representação 18.06.2021 2 2 3.279,83 6.559,66 0 0 0,00 0,00 6.559,66 78.715,92 393.579,60

30 42 3.858,74 162.066,92 2 2 0,00 11.341,25 173.408,17 2.080.898,04 10.404.490,20

ALTERNATIVA A - COM POSTO NOTURNO

Mensal

232.978,05

173.408,17

406.386,22

ALTERNATIVA B - NÃO CONSIDERANDO NO ESTUDO POSTO NOTURNO de MONITORAÇÃO

Mensal

112.384,59

173.408,17

285.792,76

 Recepção 2.080.898,04 10.404.490,20 44

 Total 3.429.513,06 17.147.565,30 66

 Descrição Anual 5 anos Empregados

 Monitoração de CFTV 1.348.615,02 6.743.075,10 22

 Total 4.876.634,59 24.383.172,93 86

ALTERNATIVA ESCOLHIDA PARA IDEIA DO POG

Resumo da economia obtida com a redução de despesas em contratos de custeio sem que haja necessidade de investimento

 Monitoração de CFTV 2.795.736,55 13.978.682,73 42

 Recepção 2.080.898,04 10.404.490,20 44

TOTAL 

MENSAL

TOTAL 

ANUAL

TOTAL 5 

ANOS

TOTAL

Resumo da economia obtida com a redução de despesas em contratos de custeio sem que haja necessidade de investimento

 Descrição Anual 5 anos Empregados

TOTAL 

MENSAL

TOTAL 

ANUAL

TOTAL 5 

ANOS

TOTAL

REGIONAL RG FORNECEDOR
VIGÊNCIA 

até

RECEPCIONISTA SUPERVISOR

REGIONAL RG FORNECEDOR
VIGÊNCIA 

até

Posto DIURNO Posto NOTURNO



47 

Recepcionistas do Serpro 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

Utilizar Auxiliares do quadro interno do Serpro como Recepcionistas, em 
substituição aos 64 (sessenta e quatro)  terceirizados contratados atualmente, 
gerando uma economia anual da ordem de R$ R$ 2.900.000,00 ( dois milhões e 
novecentos mil reais). 

Breve Justificativa: 
1. Aproveitamento de Auxiliares do quadro interno do Serpro, que existem 

em quantidade suficiente (588), sem previsão de desligamento e com 
dificuldade/impossibilidade de aproveitamento em atividades mais complexas na 
empresa, gerando desvio  funcional, possíveis demandas judiciais no futuro. 

2. Dificuldade de ascender ao cargo de técnico ou de analista através de 
concurso público. 

3. O aproveitamento de Auxiliares do Serpro como Recepcionistas não 
acarretaria desvio funcional, conforme o RARH e PACCs. 

Dirad 

SELEÇÃO 
A seleção das/dos Auxiliares se daria através de Edital Nacional,  realizada 

pela SUPGP,  disponibilizando para SUPGS um contingente superior ao 
necessário. O contingente excedente, seria treinado e ficaria aguardando o 
aproveitamento posterior. (substituições, desligamentos, etc).   
 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

Aquisição de Uniformes e o Treinamento, com instrutoria interna.    

Entre 4 e 6 meses 

A economia estimada com a implantação da ideia seria da ordem de R$ 
2.900.000,00/ano (dois milhões e novecentos mil reais/ano) e uma despesa de no 
máximo R$ 100.000,00/ano, com uniformes e treinamentos ( 100 auxiliares x R$ 
1.000,00 de despesa com para cada um). 

A implantação da ideia se daria em no máximo 6 (seis) meses após o 
retorno a normalidade no Serpro.   
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Outras considerações 

 

  

Havendo o aproveitamento da minha ideia,  poderei subsidiar a Dirad com 
informações complementares, caso sejam necessárias.  

Os dados que fundamentaram essa minha ideia podem ser encontrados no 
"HISAQ/Gestão de Contratos" - anexo quadro consolidado e  no "InfoGP - dez/2020 
- anexo." 
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Anexos 

 

GPGPP/GPCIC/SUPGP InfoGP Página -

QUANTITATIVO DE PESSOAS

CLT-Indeterminado

POR REGIONAL / MUNICÍPIO / QUADRO

Ref.: Dezembro / 2020

Regional Município Interno PSE Total

SEDE Brasília 959    1    960   

BSA Brasília 564    290    854   

Campo Grande 12        12   

Cuiabá 5    1    6   

Goiânia 17    1    18   

Palmas 5        5   

BLM Belém 137    95    232   

Boa Vista 2        2   

Macapá 9        9   

Manaus 19        19   

Porto Velho 6        6   

Rio Branco 7        7   

FLA Fortaleza 421    99    520   

São Luiz 9        9   

Teresina 14        14   

RCE João Pessoa 12        12   

Maceió 7        7   

Natal 16        16   

Recife 382    239    621   

SDR Aracaju 12        12   

Salvador 327    123    450   

BHE Belo Horizonte 488    117    605   

RJO Rio de Janeiro 467    447    914   

Rio de Janeiro - Andaraí 355        355   

Vitória 16        16   

SPO São Paulo - Luz 104        104   

São Paulo - Socorro 633    485    1.118   

CTA Curitiba 419    99    518   

PAE Porto Alegre 308    123    431   

FNS Florianópolis 144    47    191   

Total      5.876   2.167   8.043   

POR CARGO / PLANO / QUADRO

Cargo Plano Interno PSE Total

Analista PGCS 3.476   51   3.527   

Técnico PGCS 785   74   859   

Auxiliar PGCS 328   148   476   

Analista RARH 136   23   159   

Técnico RARH 556   156   712   

Auxiliar RARH 584   1.714   2.298   

Auxiliar PACCS 4   1   5   

Assessor de Natureza Especial Extra-Quadro 7   7   

0   

Total      5.876   2.167   8.043   

73,1% das pessoas compõem a estrutura operacional do Serpro (Quadro Interno)

26,9% das pessoas estão cedidas  sem ônus para o Serpro (PSE – Pessoal Serviço Externo), havendo

ressarcimento por parte das entidades da Administração Pública das despesas efetivadas pelo Serpro

com tais profissionais.

Interno PSE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Distribuição de Pessoas por Quadro
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LOCALIDADE RG CONTRATO EMPRESA VIG. DA LICITAÇÃO QTD REC VALOR MENSAL* VALOR ANUAL*

SEDE 82585 ADCON 17.8.2025 32 157.111,85 1.885.342,20

REG BSA 82585 ADCON 17.8.2025

BELÉM 58997 STYLUS 18.06.2022 2 6.559,67 78.716,04

FORTALEZA 69503 LG 31.8.2019 2 6364,39 76.372,68

RECIFE 56873 TERCEIRIZE 11/09/19 2 5.044,73 60.536,76

HORTO 60770          G&E 01/01/23 4 10.517,24 126.206,88

SALVADOR 68149 DAMASCENO 31/07/23 2 5.350,08 64.200,96

BELO HORIZONTE 60745 VILLAGE 31/01/23 5 19.367,69 232.412,28

CURITIBA 80030 SEGMAR 30/06/25 2 5.702,06 68.424,72

FLORIANÓPOLIS 71847 SEGMAR 19/01/25 2 5.595,73 67.148,76

PORTO ALEGRE 57577 LIDERANÇA 31.10.2021 3 8.974,80 107.697,68

SOCORRO 57077 RIO MINAS 12/09/21 8 30.942,76 371.313,12

TOTAL 64 261.531,00 3.138.372,08

RECEPÇÃO – março/2021
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Redução do gasto do plano de saúde por meio da 

segunda opinião médica 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Outras considerações 

  

Estudo do Albert Einsten  e reportagem do valor econômico , comprova que 
a segunda opinião reduz gastos com saúde, com base neste estudo e documento , 
foi aplicado nos gasto com saúde do SERPRO  estimando uma redução média de 
gasto com  a aplicação da segunda opinião no SERPRO. 

Toda a empresa 

A segunda opinião requer apenas uma segunda opinião , ou seja , uma nova 
consulta com um novo médico , difícil estimar este gasto com a segunda opinião , 
considera um custo marginal frente ao benefício, não necessita de investimentos, o 
valor do redução do gasto é apresentado em termos líquidos, portanto , já livre do 
gasto com a implantação e operacionalização.  

Em até 3 meses 

Os impactos é uma redução do gasto com a saúde , além de melhorar o 
serviço de saúde prestado pela empresa, prever uma redução de R$ 36.838.826,45 
em 05 anos e uma redução de R$ 7.367.765,29 já no primeiro ano , a memória de 
calculo , a apresentação da proposta  e demais documentos seguem em anexo. 

o prazo é curto tendo em vista que é apenas mudança de procedimentos na 
gestão do plano, de baixo risco tendo em vista que é um prática já com bastante 
uso nas demais empresas. 
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Anexos 

 

 

  

Gasto com Saúde R$ 73.677.652,93

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

R$ 7.367.765,29 R$ 14.735.530,58 R$ 22.103.295,87 R$ 29.471.061,16 R$ 36.838.826,45

SERPRO (  2020)

Premissa redução 10% em gastos com Saúde

R$ 7.367.765,29

Redução do gasto com saúde
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Simplificação do Processo de Contagem de Pontos de 

Função 

 

Descrição da ideia 

 

Âmbito de aplicação 

 

Premissas 

 

A maioria dos contratos de desenvolvimento de sistemas sob medida para 
clientes do SERPRO é faturada com base no volume de pontos de função (PF) 
demandados. Além disso, o valor de PF das demandas também é usado como 
referência para o cálculo do atingimento de metas de KPI na DIDES. Para o 
alcance desses objetivos, é utilizada a contagem de Pontos de Função pelo 
método "Detalhado". Esta é uma atividade que requer considerável tempo e 
expertise para sua execução, devendo ser executada por analistas treinados e 
envolvendo também analistas das equipes de desenvolvimento para fornecer 
insumos para a contagem. Propõe-se com essa ideia a substituição do método 
"Detalhado" de contagem de PF por um método mais simples de contagem, 
método NESMA ou outro método semelhante que atinja o mesmo resultado com 
menor esforço. Os métodos simplificados de contagem utilizam os mesmos 
princípios do método detalhado no reconhecimento dos arquivos de dados e 
funções transacionais que devem ser desenvolvidas ou mantidas para atender uma 
demanda de sistema. A diferença é que no método simplificado não há 
necessidade de detalhar a memória de cálculo para determinar a complexidade de 
uma função contada. Portanto, isso gera economia de tempo dos analistas da 
empresa e esse recurso valioso poderá ser utilizado de forma mais inteligente em 
atividades ligadas diretamente ao atendimento das demandas contribuindo para a 
sustentabilidade da empresa. 

Dircl, Dides 

A implantação da ideia não requer custo adicional em termos de 
investimento em pessoas, uma vez que os recursos humanos treinados para 
contagem de PF detêm conhecimento para executar a contagem por qualquer um 
dos métodos seja o detalhado ou o simplificado.  A qualificação do pessoal já faz 
parte das grades de cursos aplicados periodicamente aos empregados da empresa 
sem ônus adicional.  

O esforço maior na execução da ideia refere-se à concordância dos clientes 
em aplicar este método simplificado de contagem. 
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Prazo para retorno da ideia 

 

Impacto da implementação 

 

Em até 3 meses 

A ideia vai gerar ganho de produtividade no processo de contagem de 
pontos de função que pode variar de cerca de 18% a 37% de acordo com a 
quantidade de PFs (*Herron, Matsutani e Ribeiro).  O método simplificado de 
contagem não altera significativamente o valor faturado das contagens conforme 
demonstrado no arquivo memoria_calculo_proposta_nesma nos anexos. A planilha 
“Desvios Detalhada X Nesma” desse arquivo mostra a análise de uma amostra de 
1547 contagens de demandas reais registradas no sistema PONTUA, comparando 
a diferença que existe quando essas contagens são feitas pelo método detalhado e 
pelo método Nesma. Há um desvio no valor final do quantitativo de PFs apurados 
pelo método NESMA e Detalhado no entorno de 10%.  A aplicação de um fator de 
correção já resolveria possíveis perdas neste sentido.  

Conforme avaliação do montante de tarefas de contagem detalhada 
realizadas no ano de 2020 e registradas no sistema ALM, estima-se uma  projeção 
de economia na ordem de 8 milhões de reais por ano com a adoção do método 
simplificado. A planilha UST_Contagens_Detalhadas do arquivo 
memoria_calculo_proposta_nesma  nos anexos de memória de cálculo mostra que 
no ano de 2020 foram realizadas 6.612 tarefas de contagem detalhada que 
totalizaram um montante de 72.736 USTs. Os itens do catálogo UST SERPRO de 
contagem estimativa (método simplificado) correspondem à metade do valor de 
UST dos itens de contagem detalhada. Então, se as mesmas 6.612 tarefas 
tivessem sido feitas com os itens de UST do método de contagem simplificado, 
teriam totalizado o montante de 36.368 USTs. Tomando por base o valor de 
referência para UST (SERPRO) de R$200,00, conforme utilizado na própria meta 
de KPI dos empregados da DIDES, verificamos que a economia gerada pela 
utilização do método simplificado de contagem atinge o valor de R$ 7.273.600,00 
reais por ano. Além disso, atividades acessórias de revisão e gestão relacionadas à 
contagem detalhada, pelo mesmo raciocínio, poderiam ser reduzidas pela metade 
em R$1.355,400,00, aumentando a economia para R$ 8.629.000,00 por ano. 



55 

Outras considerações 

 

  

Fontes bibliográficas: 
 "Estudo comparativo de contagens usando o CPM, NESMA Estimada e FP Lite TM 
na Dataprev" Mauricio Koki Matsutani (DATAPREV) e Luiz Flavio Santos Ribeiro 
(DATAPREV) 

Desvios e resultados: 
O anexo memoria_calculo_proposta_nesma mostra a variação do desvio de acordo 
com o tamanho da contagem. 

Evidência pŕatica efetiva: 
Atualmente já se pratica a contagem NESMA em sistemas internos com excelentes 
resultados, pois agiliza o processo e desonera a equipe de desenvolvimento. 

Características e vantagens: 
Esta ideia atende tanto a DIDES quanto a DIRCL. A DIDES poderá utilizar a 
economia dos seus recursos (tempo dos desenvolvedores) para atividades mais 
específicas de desenvolvimento das demandas. A  DIRCL terá contagens de PF 
realizadas em tempo mais rápido para  subsidiar o faturamento e com o potencial 
de gerar menos relatos de divergências de contagem.  

Riscos: 
O risco da ideia refere-se a não aceitação deste método de contagem por parte dos 
clientes. Este risco pode ser mitigado com a apresentação adequada dos 
resultados obtidos demonstrando que não há variação significativa no valor de PF 
apurado e há possibilidade de economia de tempo e recursos inclusive por parte do 
cliente com a redução e simplificação do processo de revisão das contagens e 
discussão de divergências.Por se tratar o NESMA de técnica relativamente simples, 
é possível apresentá-lo acompanhando a contagem detalhada o que promoveria de 
forma inequívoca o entendimento prático dos conceitos por parte do cliente gestor. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

ORD Descricao_item_UST – Atividades Contagem Detalhada Quantidade Quantidade de USTs R$

1 METR2 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - MEDIA - LOTE DE CONTAGEM - 8 UST 1.341 10.728 2.145.600,00

2 METR3 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - ALTA - LOTE DE CONTAGEM - 8 UST 298 2.384 476.800,00

3 METRI6 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - MUITO_BAIXA - LOTE DE CONTAGEM - 4 UST 2.576 10.304 2.060.800,00

4 METRI7 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - BAIXA - LOTE DE CONTAGEM - 8 UST 1.255 10.040 2.008.000,00

5 METRI8 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - MEDIA - LOTE DE CONTAGEM - 16 UST 475 7.600 1.520.000,00

6 METRI9 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - ALTA - LOTE DE CONTAGEM - 32 UST 344 11.008 2.201.600,00

7 METRI10 - REALIZAR CONTAGEM DETALHADA EM PF OU UST - MUITO_ALTA - LOTE DE CONTAGEM - 64 UST 323 20.672 4.134.400,00

Totais – Atividade Contagem 6.612 72.736 14.547.200,00

Economia 36.368 7.273.600,00

Atividades Acessórias 0,00

Economia Total (Economia em contagem + Acessórias) 8.629.000,00

ORD Descricao_item_UST Quantidade Quantidade USTs R$

1 METRI13 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - BAIXA - LOTE DE CONTAGEM - 10 UST 347 3.470 694.000,00

2 METRI14 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - MEDIA - LOTE DE CONTAGEM – 20 UST 144 2.880 576.000,00

3 METRI15 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - ALTA - LOTE DE CONTAGEM – 30 UST 44 1.320 264.000,00

4 METR4 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - BAIXA - DIVERGÊNCIA – 4 UST 449 1.796 359.200,00

5 METR5 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - MEDIA - DIVERGÊNCIA - 6 UST 198 1.188 237.600,00

6 METR6 - REVISAR DIVERGÊNCIAS EM CONTAGENS - ALTA - DIVERGÊNCIA - 8 UST 57 456 91.200,00

7 METR12 - GESTÃO DE DIVERGÊNCIAS EM CONTAGEM - PADRAO - DEMANDA - 2 UST 61 122 24.400,00

8 METRI21 - GESTÃO DE DIVERGÊNCIAS EM CONTAGEM - PADRAO - DEMANDA - 2 UST 417 834 166.800,00

9 METRI11 - REVISÃO DE REQUISITOS ADICIONAL À CONTAGEM - PADRAO - LOTE DE CONTAGEM - 8 UST 186 1.488 297.600,00

Totais 1.903 13.554 2.710.800,00

Faixas (PF) Quantidade de Desvio Mínimo Desvio Máximo Média Desvio Mediana Desvio Padrão
0 a 100 1029 -42,86 33,33 -8,23 -8,00 21,33

100 a 200 161 -33,70 24,20 -8,37 -8,04 12,65

200 a 500 175 -35,56 22,86 -7,68 -7,73 12,22

500 a 1000 98 -34,23 20,43 -7,56 -7,69 11,14

acima de 1000 84 -29,39 8,64 -11,68 -11,76 8,32

Desvio Percentual Detalhada X Nesma
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