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POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - PCS

A Política de Comunicação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) – PCS 
estabelece os conceitos, os princípios, os objetivos, o modelo e as estratégias que orientam o 
processo de Comunicação na Empresa.

1. INTRODUÇÃO
A construção da Política de Comunicação numa empresa começa com uma decisão da alta 
administração e fundamenta-se nas necessidades reais de comunicação de todas as áreas da 
corporação. 

Diante dessas premissas, a PCS objetiva nortear o processo de Comunicação do Serpro. em todo o 
território nacional, bem como definir e delimitar a forma de atuação da área responsável por esse 
assunto na Empresa. O seu conteúdo baseia-se na análise da situação atual, em entrevistas com 
dirigentes e profissionais da área, além de fazer uso do conhecimento acadêmico e do legado do 
tema no Serpro (projetos anteriores).

É importante considerar, para entendimento da proposta, que a PCS é um documento direcionador 
que estabelece os direitos e deveres da área de Comunicação e das demais áreas com relação ao 
processo comunicativo da Empresa. Em síntese, ela serve para todos entenderem como funciona a 
Comunicação no Serpro e suas implicações.

Além disso, por refletir o cenário organizacional do momento no qual é escrita, a PCS deve ser 
revista periodicamente pela área de Comunicação da Empresa para acompanhar a evolução natural 
da organização e de sua cultura. 

2. CONCEITOS
Para que a PCS seja efetiva, é imprescindível que o Serpro – desde a alta direção até os 
empregados – conheça e assimile as denominações e conceitos estabelecidos para o processo de 
Comunicação. Dessa maneira, seguem:

• Informação: é um conjunto de dados organizados com sentido (intenção) e utilidade 
(objetivo);

• Comunicação: é o processo de trocar informações. É um ciclo, inerente à condição social do 
ser humano, no qual é pressuposto o compartilhamento de ideias entre o emissor (fonte da 
informação) e o receptor (quem recebe a informação e dá retorno);

• Comunicação Social: é o campo do conhecimento acadêmico que estuda a Comunicação 
humana e suas implicações na vida social;

• Comunicação Integrada: é o conjunto articulado de conhecimentos, ações, estratégias e 
produtos de Comunicação, planejados e desenvolvidos por uma organização com o objetivo 
de alinhar todos os seus discursos, instituir e manter a sua identidade corporativa e 
consolidar a sua imagem junto a públicos específicos e à sociedade;

• Comunicação Institucional: é o conjunto de procedimentos comunicacionais destinados a 
difundir informações de interesse público sobre as políticas, práticas e objetivos de uma 
instituição, interna e externamente, de modo a tornar compreensíveis e aceitáveis essas 
proposições. 
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• Publicidade Institucional: é o ramo da publicidade que faz parte da Comunicação 
Institucional e tem por objetivo consolidar a marca da instituição junto aos segmentos de 
interesse, por meio da disseminação de seus discursos organizacionais, componentes 
estratégicos – missão, visão, valores, negócio e direcionamentos estratégicos - programas, 
metas e resultados da instituição.

• Jornalismo Institucional: é o ramo do jornalismo que faz parte da Comunicação Institucional 
e objetiva noticiar fatos da organização, dando visibilidade a políticas,  práticas e objetivos 
organizacionais para os públicos interno e externo.

3. PRINCÍPIOS 
A PCS torna público os princípios que orientam a Comunicação no Serpro, conforme seguem:

• O Serpro tem um discurso único e sua Política de Comunicação deve ser compreendida, 
disseminada e praticada pelo corpo diretivo e pelos empregados da Empresa;

• O Serpro é a primeira fonte de informação sobre si próprio, e o seu público interno é a voz 
da Empresa para a sociedade;

• O Serpro acredita no conceito de Comunicação Institucional e na prática da Comunicação 
Integrada;

• O Serpro, enquanto empresa pública, faz parte da Administração Pública Federal e, 
portanto, sua comunicação deve respeitar os princípios constitucionais da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

• A Comunicação do Serpro defende o diálogo, a discussão e o debate;

• A Comunicação do Serpro mantém os princípios que pautam a profissão do comunicador 
com a natural obrigação de servir à instituição, promovê-la e expor sua ação perante a 
sociedade;

• A Comunicação do Serpro pauta-se em valores que refletem o posicionamento da Empresa 
nas relações com o seus públicos:

• Transparência: o Serpro, como empresa pública,  deve posicionar-se de maneira 
transparente nas relações estabelecidas e mantidas com os públicos e a sociedade, 
priorizando canais de comunicação que promovam e facilitem essa interação;

• Ética e Responsabilidade Social: as ações de comunicação devem pautar-se no 
compromisso ético natural ao exercício das profissões típicas do processo comunicativo, no 
Código de Ética e Conduta Empresarial do Serpro, nos valores corporativos, nos elementos 
estratégicos do Serpro e nos conceitos universais de responsabilidade social e cidadã;

• Credibilidade: toda ação comunicativa deve ser desenvolvida para ampliar e consolidar a 
credibilidade do Serpro perante seus públicos e a sociedade;

• Agilidade: a comunicação deve responder às demandas dos públicos internos e externo 
de forma ágil e conclusiva, respeitando o tempo adequado na condução das questões;

• Participação: a comunicação do Serpro privilegia o envolvimento dos empregados, 
parceiros e clientes estimulando a participação e o comprometimento de todos na 
construção de seus discursos, por meio de canais de interação e retorno;

• Inovação: como empresa de TI e provedora de soluções inovadoras para seus clientes, o 
Serpro deve aplicar seus conhecimentos em tecnologia no desenvolvimento de novos 
canais de comunicação e atualização dos existentes de modo a refletir para seus públicos 
e a sociedade uma percepção o mais próxima possível do papel que a empresa tem para a 
modernização dos sistemas de governo. 
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4. OBJETIVOS
O Serpro, por meio da PCS, explicita e torna público quais são seus objetivos com relação ao 
processo de Comunicação, conforme seguem:

• Promover, de maneira eficaz, a comunicação entre a Empresa e seus públicos de interesse;

• Disseminar informações, interna e externamente, pertinentes às políticas e ao 
direcionamento estratégico do Serpro;

• Dar visibilidade à marca Serpro, fortalecendo a identidade corporativa e  consolidando a 
imagem institucional junto aos públicos de interesse. 

• Fortalecer o relacionamento da Empresa com a mídia especializada em TI;

• Facilitar o fluxo das informações pela cadeia hierárquica do Serpro;

• Harmonizar as expectativas entre a Empresa e seus empregados com relação aos trabalhos 
a serem desenvolvidos, comprometendo-os com os resultados esperados;

• Promover o conceito de Comunicação Integrada no Serpro;

• Estabelecer o modelo comunicacional do Serpro (item 6);

• Garantir a efetividade e a modernidade dos veículos de comunicação da Empresa.

5. ESTRATÉGIAS
A ação prioritária de implementação da PCS é tornar o processo de comunicação coordenado em 
toda a Organização, promovendo uma atuação integrada e utilizando um discurso único. Para tal, 
são consideradas as seguintes estratégias:

A - Com relação ao público interno, a área de Comunicação deve:

• intensificar o processo de comunicação entre o corpo diretivo e o corpo funcional, facilitando 
o fluxo da informação em busca do envolvimento e comprometimento com os resultados do 
Serpro;

• sustentar o processo de comunicação com veículos eficientes e inovadores, que privilegiem 
tanto conteúdo quanto comunicação visual; 

• criar canais de comunicação voltados à interatividade entre a empresa e seus empregados, 
levando-se em conta as possibilidades tecnológicas disponíveis;

• atuar de maneira articulada com as demais áreas da empresa e, em especial, com a gestão 
de pessoas, no sentido de desenvolver as competências comunicativas das lideranças 
formais; 

• promover cursos para a formação de empregados sensíveis às questões do processo de 
comunicação, diminuindo ruídos e facilitando fluxos;

• dar  consultoria de comunicação às demais áreas da Empresa, desenvolvendo suas 
competências comunicativas internas, de acordo com a premissa de uniformidade e unidade 
de discurso organizacional.

B - Com relação ao público externo, a área de Comunicação deve:

• explorar os instrumentos de comunicação disponíveis com o objetivo de divulgar as soluções 
da empresa e de fortalecer sua imagem e valores junto à sociedade;

• revitalizar o modelo de relacionamento com clientes a fim de fortalecer a parceria na busca 
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da eficiência da governança pública;

• buscar um relacionamento mais estreito com a mídia especializada (parceiros estratégicos 
do Serpro), intensificando a divulgação assertiva da marca Serpro, das soluções e das 
contribuições da organização para a administração pública e para o cidadão brasileiro.

6. MODELO
A PCS define quais são os elementos e os papéis que fazem parte do processo comunicativo do 
Serpro. Para isso, concebe um modelo comunicacional que deve ser assimilado e respeitado pela 
corporação.

6.1. Elementos
De acordo com o modelo estrutural proposto por Roman Jakobson*, o processo de comunicação é 
composto por seis elementos indispensáveis à sua realização: emissor, receptor, referente, 
mensagem, código e canal. Seguem abaixo o diagrama desse processo e uma tabela com suas 
definições e aplicação no Serpro.

Elementos Definição No Serpro

Emissor Emite, codifica a mensagem Serpro (instituição)

Receptor Recebe, decodifica a mensagem
Públicos de interesse
(empregados, clientes, cidadãos)

Referente Assunto da mensagem Temas corporativos

Mensagem Conteúdo transmitido pelo emissor Discurso da Empresa

Código
Conjunto de signos usado na 
transmissão e recepção da 
mensagem

Língua Portuguesa
Programação Visual

Canal Meio pelo qual circula a mensagem
Meios de comunicação da 
Empresa
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A partir das informações descritas acima, o processo de comunicação institucional do Serpro deve 
respeitar as características de cada um dos elementos identificados e comprometer-se com a 
natureza dialógica** da Comunicação. 

6.2. Papéis
Para que o modelo descrito acima flua de maneira adequada, é necessário definir os papéis das 
Unidades da Empresa com relação ao processo comunicativo, relacionando-os com a prática. 
Segue abaixo diagrama e tabela com as relações a serem estabelecidas.

Elementos No Serpro Responsável

Emissor Serpro (instituição) Toda a Empresa

Receptor Públicos de interesse
Alta administração e Área de 
Comunicação (definição)

Referente Temas corporativos
Alta administração e Área de 
Comunicação

Mensagem Discurso da Empresa
Alta administração e Área de 
Comunicação

Código Língua Área de Comunicação (níveis)

Canal
Meios de comunicação da 
Empresa

Área de Comunicação
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Com relação ao processo de Comunicação, todos os empregados do Serpro são fonte de 
informação e responsáveis por emitir a mensagem da organização. Dessa maneira, devem zelar 
pela adequação ao discurso definido e pela clareza da informação. 

A alta administração da Empresa é responsável pela definição da mensagem, do referente e do 
receptor. Por isso, tem um papel fundamental no processo de Comunicação, já que cria o discurso, 
prioriza os públicos de interesse e propõe os assuntos corporativos.

A área de Comunicação gere o discurso único e integral definido pelo Serpro, balizando-se sempre 
na opinião de seus púbicos de interesse para adequá-lo e reemiti-lo, garantindo sua eficiência. 
Além disso, define os níveis de linguagem e os meios de comunicação mais adequados para a 
execução do processo.

Para a execução das estratégias propostas pela PCS, será elaborado um Plano Plurianual de 
Comunicação - PPC no qual constarão as ações e metas para o processo comunicativo do Serpro 
em determinado período de tempo. O Plano será feito e executado pela área de Comunicação da 
Empresa com a colaboração de todas as Unidades da organização.
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CONTATO

comunicacao.social@serpro.gov.br


