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ANEXOS

1 – Orientações a Serem Observadas pelos Empregados do Serpro em Meios Digitais

PROCESSO

12.10 Gerenciar integridade institucional

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

010

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Ostensivo

VIGÊNCIA

INÍCIO: 21/08/2020                                         FIM:

1.0 FINALIDADE

Regulamentar procedimentos para enfrentar eventuais ameaças à imagem da Empresa
advindas  de  meios  digitais  que  possam representar  riscos  à  integridade  institucional,
considerando o dever de todos os empregados do Serpro previsto nos planos de cargos e
salários, e dos empregados e administradores, quanto ao conhecimento e observância ao
Código de Ética, Conduta e Integridade do Serpro, de cultivar e preservar a imagem da
Empresa.  Esta Norma apresenta ainda orientações a serem observadas por todos os
colaboradores e administradores do Serpro, voltadas ao cultivo e preservação da imagem
positiva da Empresa.

2.0 ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Todos os empregados e áreas da Empresa.

3.0 DEFINIÇÕES

Para efeitos desta Norma, entende-se por:

a) Ata Notarial: documento público probatório dos fatos que o escrivão, tabelião, ou
empregado cartorial declara que ocorreram em sua presença;

b) Canal de denúncia: canal de comunicação que possibilita denúncia de ato ilícito,
irregular ou antiético;
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c) Imagem da empresa: como a Empresa é percebida pela sociedade, que quando
considerada  uma  percepção  positiva,  facilita  o  seu  posicionamento  junto  ao  seu
mercado, permitindo uma maior capacidade de inserção de seus produtos;

d) Integridade: agir com base nos princípios da honestidade, elevando os padrões de
decência  e  probidade  na  gestão  dos  recursos  públicos  e  das  atividades  da
organização,  com  reflexo  tanto  nos  processos  de  tomada  de  decisão,  quanto  na
qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho;

e) Integridade institucional: refere-se ao alinhamento consistente e aderência aos
valores, princípios e normas éticos voltados para a defesa e priorização dos interesses
da Empresa, dentro dos preceitos da Integridade;

f)  Agressão  a  marca  Serpro:  distribuição  deliberada  de  desinformação,  boatos,
informações incompletas, inverídicas, ou informações que não foram checadas quanto
aos fatos nelas contidos, especialmente aquelas que possam representar ou causar
riscos a imagem da Empresa, disseminados por meios digitais;

g)  Meios  digitais:  qualquer  meio  de  comunicação  que  transmita  digitalmente  a
mensagem. Toda comunicação feita  por  meio  da Internet  é  considerada um meio
digital; e

h) Redes sociais: sites e aplicativos, na intranet e internet, que operam em níveis
diversos de conexões,  permitindo compartilhamento  de informações entre  pessoas
e/ou empresas.

4.0 DETERMINAÇÕES

4.1  Cultivar  e  preservar  a  imagem  positiva  da  Empresa  é  um  dos  deveres  de  todo
empregado, conforme estabelecido nos planos de cargos e salários vigentes. Trata-se
também  de  princípios  e  condutas  a  serem  observados  por  todos  os  empregados  e
administradores conforme estabelecido no Código de Ética,  Conduta e Integridade do
Serpro,  que  indicam  conjunto  de  compromissos  orientativos  da  conduta  e  do
comportamento  ético,  concernente  à  sua  atuação  e  ao  seu  relacionamento  com  a
Empresa.

4.1.1 O descumprimento do dever será objeto de tratamento pelas unidades responsáveis
pelas apurações disciplinares e éticas.

4.2  A  área  responsável  pelo  processo  de  comunicação  e  marketing  do  Serpro  deve
realizar atividade de acompanhamento de menções ao Serpro, buscando identificar atos
praticados em redes sociais que possam ser caracterizados como agressão à imagem da

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço  <https  ://www.Serpro.gov.br/assinador-digital  >.

http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital


NORMA
IDENTIFICAÇÃO

TR 009
VERSÃO

01
FOLHA (Nº/DE)

3/4

TÍTULO

CULTIVO E PRESERVAÇÃO DA IMAGEM POSITIVA DA EMPRESA

Empresa.

4.3  Caso  haja  necessidade  de  interações  com  plataformas  digitais  externas  para
preservação da imagem da Empresa, o Serpro, por meio de sua área de comunicação e
marketing, adotará as medidas administrativas e judiciais, no que couber, para remoção
do  conteúdo  agressivo  à  imagem da  Empresa,  bem como  para  o  devido  tratamento
listado no item 4.1.1.

4.3.1 Esta iniciativa deverá ser acompanhada de parecer técnico de dano provocado a
imagem da Empresa.

4.3.2 A área de comunicação e marketing ao identificar os atos mencionados no item 4.2
deve proceder o registro de denúncia na Ouvidoria do Serpro e elaborar o parecer técnico
sobre as partes envolvidas contendo os possíveis prejuízos e/ou dano causado à imagem
da Empresa.

4.3.3 A denúncia do fato ocorrido em redes sociais deve ser acompanhada, sempre que
possível, por ata notarial, como elemento probatório, com o parecer técnico e, se for o
caso, repercussões que foram evidenciadas pela Empresa e pela sociedade.

4.3.4 A área de comunicação e marketing, tanto para a emissão da ata notarial como para
a  adoção  das  medidas  judiciais  necessárias,  contará  com  o  apoio  e  suporte  da
Superintendência Jurídica do Serpro.

4.4 Em caso de comprovada relação ou envolvimento com serviços e produtos do Serpro
ou de seus clientes, a unidade de relacionamento com clientes da Empresa responsável
por  estes  produtos  ou serviços  deve tomar  conhecimento  do fato  e  das providências
adotadas.

4.4.1 A área de comunicação e marketing será responsável por dar ciência à área de
relacionamento  com  clientes,  de  dano  provocado  à  imagem  da  Empresa  que  tenha
envolvimento com seus serviços e produtos.

4.5 O parecer técnico descrito no item 4.3.1, no qual se caracteriza a agressão à imagem
da  Empresa  deve  ser  encaminhado  à  área  gestora  do  Programa  Corporativo  de
Integridade  do  Serpro,  que  promoverá  uma  identificação  e  avaliação  dos  riscos  à
integridade  aos  quais  a  imagem  da  Empresa  pode  estar  exposta,  e  remetê-lo  para
avaliação do Diretor supervisor.

4.5.1 Os riscos identificados deverão ser avaliados e tratados pelas áreas responsáveis
pelos  processos  organizacionais  envolvidos,  conforme  o  caso,  de  acordo  com  a
Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos estabelecida na Empresa.
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4.6  No  caso  de  a  suposta  agressão  à  imagem  da  Empresa  ingressar  por  meio  de
denúncia, esta deverá ser tratada, pelas instâncias de integridade, conforme o caso, e
disponibilizada para a área de comunicação e marketing e para a área de integridade da
Empresa.

4.7 O Serpro, por meio das ações de comunicação e marketing deverá manter ações de
comunicação,  considerando  os  eventos  tratados  nesta  norma,  no  sentido  de  garantir
reforço ao conhecimento de seus clientes e da sociedade em geral, de ocorrências de
agressões a sua marca.

4.8 No sentido de orientar sobre o comportamento esperado dos colaboradores do Serpro
para o cultivo e preservação da imagem positiva da Empresa, o Anexo I desta norma traz
conjunto de itens a serem observados por todos os empregados em meios digitais.

5.0 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1  As  medidas  de  prevenção,  detecção,  punição  e  remediação  que  promovem  a
integridade, como condição fundamental  de boa governança, são diretrizes fixadas no
Programa Corporativo de Integridade do Serpro - PCINT.

5.1.1 A área responsável pelo gerenciamento do PCINT deve monitorar os procedimentos
estabelecidos  na  presente  norma  e  prover  os  administradores  de  informações  das
medidas adotadas pelas áreas envolvidas na aplicação desta  norma para  o cultivo e
preservação da imagem positiva do Serpro.

5.2  Os  casos  omissos  serão  tratados  pela  Superintendência  de  Controles,  Riscos  e
Conformidade.

Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão

SUPCR/CRCOI/CRINT/apmj
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A imagem da Empresa é formada por público de interesse a partir de comportamentos
individuais, que reforçam a construção positiva da imagem do Serpro, principalmente por
meio da participação de seus empregados em reflexo positivo e interativo aos manifestos
da Empresa. Propiciando a isto, o Serpro vem mantendo sistematicamente publicações
que destacam seus produtos e os benefícios obtidos por eles para a sociedade em geral.

Assim, este anexo lista um conjunto de orientações a serem observadas por todos os
empregados da Empresa,  como forma de cultivar  suas realizações,  além da projeção
positiva de sua imagem institucional.

1.0 ORIENTAÇÕES

a) o Empregado, se assim desejar, poderá manter entre os perfis seguidos em suas
redes sociais, os perfis institucionais da Empresa, a fim de conhecer sobre a atuação
do Serpro, seus produtos e tecnologias, bem como ter acesso, em primeira mão, a
conteúdos exclusivos: visões e ideias da Empresa e de seus profissionais sobre o que
é ou pode vir a ser tendência tecnológica em um futuro próximo, sendo vedado, nesse
caso,  a  sua  associação  à  mensagens  que  comuniquem atos  ilícitos  e/ou  notícias
falsas envolvendo o Serpro;

b)  utilizar  seus perfis  individuais  nas redes sociais  é  direito  da  pessoa natural  ou
jurídica. A publicação de mensagem ou comentários sobre o Serpro é permitido. Caso
contenham qualquer tipo de vinculação ou alusão ao Serpro, à sua marca, aos seus
serviços ou à marca de seus produtos e serviços, não poderão prejudicar a imagem da
Empresa, uma vez ser dever previsto nos planos de cargos e salários de cultivar e
preservar a imagem do Serpro;

c) divulgar informações ou documentos corporativos, de seus clientes ou fornecedores
de qualquer  natureza,  somente  com autorização formal  do Serpro,  observando os
normativos internos e legislações aplicáveis;

d) seguir as diretrizes definidas no Código de Ética e Conduta do Serpro;

e)  usar  as  redes  sociais  com  responsabilidade  e  respeito  à  privacidade  de
empregados ou não da Empresa, bem como observar os princípios gerais da conduta
esperada dos agentes públicos;

f)  pautar-se  pelos  preceitos  da  boa-fé,  honestidade,  cortesia,  transparência,
moralidade e legalidade;
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g)  observar  a  Política  Corporativa  de  Segurança  da  Informação  (PCSI)  para  que
documentos aos quais tenham acesso e que sejam de uso interno ou informações de
negócio  confidenciais  como,  por  exemplo,  tecnologias  que  estejam  sendo
desenvolvidas  pela  Empresa,  não  sejam  propagadas  ou  impulsionadas  em  suas
publicações, sem a devida autorização;

h)  identificar-se  como  empregado  do  Serpro  em  seu  perfil  nas  redes  sociais  é
permitido e aumenta a responsabilidade, exigindo cuidado com as publicações que
possam impactar a imagem da Empresa, administradores ou empregados, sujeito ao
Regime Disciplinar  dos planos de cargos e salários vigentes,  ao Código de Ética,
Conduta e Integridade, dos normativos internos e das legislações vigentes;

i)  os  empregados  do  Serpro  deverão  se  abster  de  atuar  como  porta-voz,  exceto
quando  expressamente  autorizada  para  tal,  podendo  apenas  propagá-la  em suas
publicações, conforme estabelece a Política de Porta-Vozes do Serpro;

j)  não será tolerada ofensa ou desrespeito a empregados, parceiros, fornecedores,
concorrentes do Serpro, ou a pessoas naturais ou jurídicas, principalmente as que
incorram  em  calúnia,  difamação,  injúria,  divulgação  de  notícias  falsas  ou  outro
comportamento previsto na legislação vigente como infração ou crime; e

k) não é permitido aos empregados do Serpro a criação de perfis em nome do Serpro
ou de seus produtos sem a devida autorização.

2.0 CONSIDERAÇÕES

Os procedimentos definidos no item 1 do presente anexo que referenciam redes sociais,
aplicam-se  também  para  demais  meios  digitais  em  que  publicações  por  parte  de
empregados do Serpro podem impactar na imagem da Instituição.
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