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Mensagem 
da Presidência

no Ano De 2013 a Dataprev cumpriu etapas importantes do seu ciclo de 
modernização. 

A empresa concluiu as obras das novas instalações do Centro de Proces-
samento São Paulo (CPSP), agora equipado com sala-cofre, sala de monito-
ramento e infraestutura elétrica e de refrigeração que permitirão expandir 
várias vezes a capacidade do data center, e oferecer mais e melhores serviços 
para o apoio das políticas públicas brasileiras.

Também realizou a migração completa de todos os sistemas e dados 
previdenciários da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, que deixaram o mainframe e passaram a rodar em plata-
forma baixa e aberta. Um desafio de alta complexidade, envolvendo 9 bilhões 
de registros, e um grande passo no caminho da migração total dos serviços 
da empresa para a plataforma baixa, cujo principal benefício é a autonomia 
tecnológica para o futuro das aplicações e sistemas.

Para o desenvolvimento de todos os seus projetos, a Dataprev acreditou 
na articulação de um trabalho intenso de planejamento, contou com o grande 
engajamento de seus empregados nas metas propostas, aliado a um ritmo 
seguro de investimentos e a uma forte gestão de custos. O ano de 2013 
trouxe um novo recorde de execução de investimentos, em um total de R$ 
228,5 milhões, equivalente a 97,9% do orçamento previsto para o período. 
Números que confirmam a decisão da empresa de qualificar a sua infraes-
trutura operacional e tecnológica, para continuar ampliando a capacidade de 
atender com qualidade os seus clientes. 

A modernização do CPSP foi entregue no segundo semestre de 2013 e faz 
parte do ciclo de expansão dos três data centers, inciado em 2012, quando 
ficou pronto o nvo Centro de Processamento Distrito Federal. A conclusão 
da remodelagem do último e maior deles, o Centro de Processamento do Rio 
de Janeiro, está prevista para dezembro de 2014. 
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Ao longo do ano, foram contratadas atualizações de servidores, de 
sistemas de armazenamento de dados, de redes de comunicação de dados e 
de programas, entre os quais ferramentas de monitoramento que passam a 
controlar o desempenho das aplicações com um conjunto crescente de indi-
cadores. Desse modo, a Dataprev encontra-se em condições de ampliar seu 
cardápio de produtos e de antecipar soluções para demandas dos clientes. 
Passou a oferecer serviços de hosting a usuários externos e implantou sua 
primeira plataforma de computação em nuvem. Inicialmente disponível para 
suas próprias equipes de desenvolvimento, o modelo de serviços em nuvem 
foi idealizado para ser estendido também a clientes externos.

Novos serviços e maior capacidade refletiram-se em aumento de clientes 
e de faturamento. A receita operacional líquida, de R$ 1,01 bilhão, foi 10,92% 
maior do que a do exercício anterior. E o lucro líquido, de R$ 177,6 milhões, 
15,59% do que o de 2012. 

Não por acaso a Dataprev foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a melhor 
empresa de indústria digital pela publicação Melhores e Maiores de Exame, 
edição nº 41, da Editora Abril, que analisa o exercício de 2013. A premiação 
é um reconhecimento público do desempenho consistente e responsável da 
empresa, consequência do envolvimento de todas as equipes. Contribui para 
consolidar, entre os brasileiros, a imagem da Dataprev como uma empresa 
estruturada e firmemente dedicada a cumprir o compromisso de entregar 
resultados aos clientes e, como consequência, à própria sociedade. 

Ambientes com alta virtualização, hosting, computação em nuvem, 
soluções para tratamento de dados, entre outras iniciativas, todas as ações 
da Dataprev estão voltadas a atender os clientes com alta disponibilidade e 
confiabilidade. Sabemos, contudo, que o trabalho não se encerra. A busca 
por excelência é dinâmica e contínua.

Rodrigo Assumpção
Brasília, junho de 2014
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Perfil 
e histórico

3

  Empresa Pública vinculada ao Ministério da 
Previdência Social, com personalidade jurídica de 
direito privado, patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e financeira. 

 Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974.

 Primeiro estatuto: aprovado pelo Decreto nº 75.463 de 10/03/1975

 Instalação da Dataprev: Portaria Ministerial nº 189 de 18/04/1975.

 Composição acionária: União, representada pelo MPS, com participação 
de 51%, e o INSS com 49%.

A DAtAprev é umA empresA pública, que desenvolve soluções em tecno-
logia da informação e comunicação. Sua principal vocação é o atendimento 
a demandas de aplicações sociais que apoiam a execução de programas e 
políticas públicas.

Com sede em Brasília, a empresa tem Unidades de Atendimento locali-
zadas em todos os estados brasileiros, cinco Unidades de Desenvolvimento de 
software (Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina) e 
três data centers – o Centro de Processamento Rio de Janeiro (CPRJ), Centro de 
Processamento São Paulo (CPSP) e Centro de Processamento Distrito Federal 
(CPDF). Em 31 de dezembro de 2013, contava com 3.876 empregados. 

A Dataprev possui especialização histórica na guarda, no processamento 
e no tratamento de grandes bases de dados. Responde pela manutenção 
e desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
que permite a concessão automática, desde 2009, de aposentadoria por 
tempo de contribuição e idade, e também do salário-maternidade, em até 
30 minutos. Também desenvolveu o Portal Mais Emprego do Ministério do 
Trabalho e Emprego e processa as informações previdenciárias da Receita 
Federal do Brasil. E, para as instituições financeiras públicas e privadas do 
país, oferece serviço de consulta e batimento de registros cadastrais para 
subsidiar a oferta de empréstimos consignados.
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Clientes 
INSS
Ministério da Previdência
Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
Presidência da República
Instituições financeiras 

A virada da Previdência Social
A Dataprev lançou em janeiro o livro A virada da Previdência Social: como 
acabaram as filas nas portas das agências, em comemoração aos 90 anos da 
Previdência Social no Brasil. A obra descreve as medidas que resultaram em 

um salto de qualidade radical no atendimento 
e na prestação do serviço ao público, graças a 
mudanças de gestão e a investimentos tecno-
lógicos estratégicos.

O trabalho de pesquisa envolveu cerca 
de 50 entrevistas, em diferentes partes do 
País. O livro traz depoimentos de servidores e 
gestores públicos que vivenciaram de perto as 
transformações do serviço, na ponta do aten-
dimento, em agências pequenas e grandes, na 
área urbana e rural. Também foram ouvidos 
os ministros da Previdência Social dos últimos 
oito anos, diferentes presidentes do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), diretores e 
ex-diretores da autarquia e da própria Dataprev. 
A partir dessas visões diversificadas, o livro 
narra a trajetória da relação da Previdência 
Social com o cidadão e a cidadã brasileiros, nos 
últimos anos. O livro está disponível na íntegra 
para download no portal da Dataprev.
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Plano de Ação 2013
A DAtAprev ADotA um moDelo de governança alicerçado na articulação da 
estrutura decisória da empresa a uma metodologia de planejamento estra-
tégico sustentado em ações de curto, médio e longo prazos, o Plano de Ação. 
Em um cenário de crescimento, aumento na demanda de serviços e diversi-
ficação de linhas de negócios e clientes, a metodologia consistente de plane-
jamento tem sido fundamental para o bom desempenho da empresa. As 
metas e resultados do ano são definidos e monitorados por meio de gestão 
participativa, com ferramentas de TI especializadas para acompanhamento 
dos projetos e compartilhamento das informações. 

O Plano de Ação também está alinhado ao Mapa Estratégico da empresa 
para o ciclo 2010 a 2015, que estabelece sete diretrizes: 
• aumento da produtividade
• fortalecimento e consolidação da gestão das informações da Previdência 

Social
• busca de clientes cujos produtos ou dados agreguem valor aos cadastros 

já existentes na Dataprev
• adoção de um papel propositivo em relação às necessidades de TIC dos 

clientes
• adoção de padrões tecnológicos abertos
• desenvolvimento de produtos a partir das bases de dados já existentes 

na empresa.
• prover a sustentabilidade econômico-financeira em contínuo crescimento.
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Para elaboração do Plano de Ação 2013, colaboraram a Diretoria Execu-
tiva, o corpo gerencial da empresa e os clientes. Essas contribuições permi-
tiram a definição dos 121 resultados que deveriam ser alcançados durante 
o exercício. Entre eles, novos produtos ou versões de sistemas, processos, 
investimentos, distribuídos por sete eixos estruturantes:
• Gestão e Governança
• Demandas Prioritárias e Negócio
• Tecnologia e Inovação
• Segurança da Informação

Conclusão dos Planos de 2011 a 2013

Plano de Ação 2011 Plano de Ação 2012 Plano de Ação 2013

17%

16% 19% 15%

31%

22%

31%

37%

11%
33%

35%

33%

Concluído conforme planejado
Parcialmente concluído (restam atividades remanescentes)

Menos de 50% do resultado realizado
Parcialmente concluído (51% a 80% do resultado foi realizado)

• Atendimento
• Pessoas
• Infraestrutura Física e Patrimonial.

O avanço no processo de planejamento e o aperfeiçoamento dos instru-
mentos para o acompanhamento dos projetos têm dado às equipes da 
Dataprev objetividade cada vez maior na busca de conclusão de metas. É 
visível o crescimento da fração que corresponde ao alcance satisfatório, 
assim como a pouca oscilação no alcance relativo dos resultados previstos. 
Pode-se observar também o decréscimo contínuo do índice que registra o 
alcance insuficiente dos resultados. 

Esses dados apontam claramente para as melhorias das práticas e para 
a disseminação da cultura do planejamento na empresa. O gráfico (abaixo) 
mostra que os resultados concluídos conforme o planejado atingiram o índice 
de 31%, enquanto os que indicam uma conclusão parcial chegaram a 53%. Só 
15% das ações tiveram menos de 50% dos resultados esperados realizados.
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O processo é dinâmico, e as iniciativas são reavaliadas constantemente 
nos encontros de monitoramento. O Plano de Ação é divulgado para todos 
os empregados por meio de hotsite, notícias publicadas na intranet e apre-
sentações presenciais feitas pela Presidência da empresa nas principais 
unidades da Dataprev. No fim do ano, os objetivos alcançados orientam o 
planejamento futuro e a distribuição da Gratificação Variável por Resultados 
(GVR) paga aos empregados. Ao longo do ano de 2013, o monitoramento 
aconteceu em dez ciclos de reuniões, quando os responsáveis pelos resul-
tados detalharam a evolução e a situação de cada ação.

A cada ano, a Dataprev  aprimora a execução do seu Plano de Ação para 
que este instrumento melhor retrate sua realidade e se incorpore à  rotina 
de trabalho dos empregados. A descrição mais precisa dos resultados, o 
entendimento cada vez mais claro das etapas necessárias para o alcance 
das metas e a agregação de mais pessoas ao processo de execução do plano 
conferiram a ele uma elevada assertividade, que contribui para o cumpri-
mento dos objetivos estabelecidos.

PDTI 
O PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) da Dataprev define a 
estratégia de Tecnologia da Informação da empresa até o ano de 2015, 
apontando o que a Dataprev precisa fazer para atender seus atuais e futuros 
clientes. Estabelece para onde a empresa precisa ir, do ponto de vista tecno-
lógico, e que projetos precisam ser desenvolvidos para que isso aconteça. 
O PDTI e o Plano de Ação estão diretamente conectados, embora tenham 
ciclos próprios. O primeiro aponta quais deverão ser os resultados de tecno-
logia a serem alcançados no período seguinte do Plano de Ação, que por 
sua vez, durante o seu monitoramento, fornece insumos para evolução do 
PDTI.

O documento, atualizado e revisado, incluiu temas como gestão de pessoas 
de TI, gestão financeira de TI, cronograma macro de execução das iniciativas, 
além de capítulos que abordam temas como governança de TI, gestão da 
inovação, segurança e gerenciamento de riscos. Suas diretrizes também 
seguem o alinhamento do plano da Dataprev com os Planos de Tecnologia da 
Informação dos clientes. O PDTI subsidia e orienta as decisões sobre investi-
mentos em TI, evolução tecnológica e prioridades de desenvolvimento.
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MAPA ESTRATÉGICO DA DATAPREV 2010–2015

Diretrizes
1. Aumentar a produtividade
2. Fortalecer e consolidar a gestão das 

informações da Previdência Social
3. Buscar clientes cujos produtos

ou dados agreguem valor aos cadastros
já existentes na Dataprev

4. Assumir um papel propositivo
com relação às necessidades de TIC
dos clientes

5. Adotar padrões tecnológicos abertos
6. Desenvolver produtos a partir das bases 

de dados existentes na Dataprev
7. Prover a sustentabilidade econômico-

financeira com contínuo crescimento

Missão
Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para

a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.

Visão
Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das 

informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da 
população brasileira.

Pe
ss

oa
s 

e 
re

cu
rs

os
Pr

oc
es

so
s 

in
te

rn
os

Re
su

lta
do

s

Excelência Operacional

Fornecimento de Soluções de Tecnologia

Fortalecimento da Gestão

Otimizar os processos finalísticos
de negócio e a disponibilidade

dos serviços

Clientes e parceiros nas áreas 
previdenciária, trabalhistas, sociais e 

registro civil consolidados e satisfeitos

Prover soluções em ambiente tecno-
lógico integrado, seguro e de alto 

desempenho
Demandas prioritárias atendidas e 

sustentadas

Garantir a segurança
da informação

Buscar a inovação
e excelência tecnológica

Valorizar e desenvolver 
competências técnicas

e gerenciais

Promover a qualidade e 
a criação colaborativa de 
informações corporativas

Fortalecer o processo
de planejamento orientado

a resultados

Aperfeiçoar as práticas 
comerciais e aumentar
o portfólio de serviços

Adequar a imagem
e o desenho organizacional 

aos novos desafios

Promover a qualidade de 
vida, a responsabilidade 

socioambiental e as 
melhorias nas relações

de trabalho

Otimizar os sistemas
de apoio à gestão
e o gerenciamento

da tecnologia interna

Aprimorar a estrutura 
física e aperfeiçoar a 

aplicação dos recursos 
logísticos

Promover a 
sustentabilidade 

econômico-financeira

Resultado

Qualidade

Inovação

Transparência

Integridade

Flexibilidade

Profissionalismo

Comprometimento

Conhecimento

Satisfação



14

Diretrizes gerais
de negócio

Aprovação de orçamentos
e programas

Fiscalização da execução 
administrativa

CA
Conselho de
Administração

CF
Conselho
Fiscal

PR
Presidência

Fiscalização do cum-
primento dos deveres 
legais e estatutários
Acompanhamento
da execução financeira, 
fiscal e orçamentária

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Atendimento operacional
Segurança da Informação

DFS
Diretoria de Finanças
e Serviços Logísticos

DIT
Diretoria de
Infraestrutura de TIC

DPE
Diretoria
de Pessoas

DRD
Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações

Financeira 
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos
Gestão de TI interna

Planejamento da produção
Operacionalização
de sistemas de informação
Telecomunicações         
Suporte à produção

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de pessoas
Responsabilidade socioambiental
Relações sindicais
Administração de pessoal
Saúde, qualidade
de vida e bem-estar 

Comercial
Desenvolvimento de sistemas
Relacionamento com clientes
Gestão de informação 

Legenda:
Vinculação Funcional ---------
Subordinação __________

Estrutura  
organizacional

4
umA presiDênciA e quAtro DiretoriAs formam a Diretoria Executiva, 

que, para fins deliberativos, constitui-se em Diretoria Colegiada. Também 
são órgãos de administração e fiscalização da Dataprev o Conselho de Admi-
nistração e o Conselho Fiscal. 

A construção de sistemas de informação e atendimento a clientes está a 
cargo da Diretoria de Desenvolvimento, Relacionamento e Informações (DRD), 
que atua com uma equipe de gerentes de contas e cinco Unidades de Desen-
volvimento de Software (UD) – Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina –, reunindo cerca de 500 desenvolvedores. 

A Diretoria de Infraestrutura de TIC responde pelos três data centers da 
empresa, no Rio de Janeiro (CPRJ), São Paulo (CPSP) e em Brasilia (CPDF), e 
pela sustentação e implantação dos ambientes produtivos e de prestação 
dos serviços de hospedagem, processamento, conectividade, entre outros.

A área-fim da Dataprev – o desenvolvimento e a operação de soluções 
de TIC – é apoiada pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS), à 
frente das questões contábeis, financeiras e relacionadas à logística; e pela 
Diretoria de Pessoas, que realiza ações de desenvolvimento de pessoas, 
capacitação, saúde, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental.
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Diretrizes gerais
de negócio

Aprovação de orçamentos
e programas

Fiscalização da execução 
administrativa

CA
Conselho de
Administração

CF
Conselho
Fiscal

PR
Presidência

Fiscalização do cum-
primento dos deveres 
legais e estatutários
Acompanhamento
da execução financeira, 
fiscal e orçamentária

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Atendimento operacional
Segurança da Informação

DFS
Diretoria de Finanças
e Serviços Logísticos

DIT
Diretoria de
Infraestrutura de TIC

DPE
Diretoria
de Pessoas

DRD
Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações

Financeira 
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos
Gestão de TI interna

Planejamento da produção
Operacionalização
de sistemas de informação
Telecomunicações         
Suporte à produção

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de pessoas
Responsabilidade socioambiental
Relações sindicais
Administração de pessoal
Saúde, qualidade
de vida e bem-estar 

Comercial
Desenvolvimento de sistemas
Relacionamento com clientes
Gestão de informação 

Legenda:
Vinculação Funcional ---------
Subordinação __________
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Ciclo produtivo
da Dataprev: controle
de qualidade
para o cliente

Unidades deUnidades deUnidades de
DesenvolvimentoDesenvolvimentoUD

Departamento
de Arquiteturade Arquitetura

Técnica
Testes

e Conformidadee Conformidade

Produto / Solução

Para o cliente

Gerentes de contas
e analistas de negócios

Relacionamento
com o cliente

Coordenação de Controle
de Demandas de Software

Implantação

Produção

Centros de Processam
ento

CP

Governança
(incidentes,

problemas,
configurações)configurações)

Coordenação Coordenação 
de Gestão de Dadosde Gestão de Dados

Coordenação
Geral de Projetos

Coordenação
de Qualidade de Software
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o ciclo De moDernizAção da infraestrutura tecnológica da Dataprev, 
iniciado em 2009, avançou de forma significativa em 2013, consolidando um 
maior nível de disponibilidade dos sistemas e permitindo o lançamento de 
novos serviços, como a oferta de hosting aos clientes externos. A empresa 
também apresentou sua primeira estrutura de computação em nuvem, 
primeiramente para usuários internos – os desenvolvedores que atuam nas 
fábricas de software. Juntamente com a nuvem, foi estruturado um catálogo 
de ambientes de processamento com 26 itens, ou diferentes tipos de servi-
dores padronizados, para que a solicitação seja mais ágil e automática.

No ano de 2013, a Dataprev manteve a tendência de aumento dos inves-
timentos na sua área-fim. especialmente nos data centers, núcleo da infra-
estrutura tecnológica da empresa e alvo, desde 2012, de um programa de 
ampliação e atualização. Em 2013, foi inaugurado o novo Centro de Proces-
samento São Paulo, agora com nova sala-cofre de 284 metros quadrados e 
capacidade energética 150% superior (de 400 kVA para 1 mil kVA). As obras 
de modernização do Centro de Processamento Rio de Janeiro (CPRJ) também 
foram iniciadas, com prazo de conclusão previsto para dezembro de 2014. A 
entrega do projeto do CPRJ vai fechar um ciclo de renovação dos CPs, uma 
vez que o novo Centro de Processamento Distrito Federal (CPDF) já foi inagu-
rado em 2012. Os data centers funcionam 24 horas, sete dias por semana e 
operam diversos sistemas operacionais e diferentes bancos de dados. 

Nos ambientes dos centros de processamento, as constantes atualiza-
ções tecnológicas têm assegurado a ampliação dos recursos computacionais 
e a renovação de servidores, software e outros equipamentos periféricos. Em 
2013, iniciou-se o processo de atualização da capacidade de armazenamento 
de dados, que vai chegar a uma área útil de 6 Petabytes em 2014. poten-
cializando o atendimento às demandas de virtualização, nuvem e demais 
ambientes tecnológicos. 

Idealizado há cerca de sete anos, o programa de modernização tecnoló-
gica da Dataprev previu a reorganização da infraestrutura dos data centers 
e também da base de hardware e software da empresa. O foco estratégico 
e os investimentos foram reorientados para a plataforma baixa, no lugar 
dos mainframes. Os novos ambientes foram estruturados em arquitetura 
distribuída, contemplando servidores Risc para banco de dados, máquinas 
x86 para servidores de aplicação e apresentação, software gerenciadores 
de bancos de dados relacionais e software gerenciadores de aplicações.
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Plataforma baixa*

11 servidores de banco de dados Risc IBM Power 7 780+ e HP Integrity RX 4640

759 servidores físicos e 1.471 virtuais

Plataforma alta

2** Unisys Libra 780

* Dezembro de 2013
** Um deles, desativado após a migração para plataforma baixa dos dados da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Rede
A Dataprev faz a gestão de aproximadamente 1.730 circuitos de dados na 
rede de acesso, interliga diversos prédios – próprios e de clientes – distribu-
ídos em mais de 1,3 mil municípios de todos os estados brasileiros e também 
do Distrito Federal. Além disso, conecta em torno de 50 mil usuários (Minis-
tério da Previdência Social, INSS e Dataprev) e 120 entidades externas. Para 
garantir qualidade, segurança e continuidade dos serviços de telecomunica-
ções e do ambiente online, a Dataprev instalou e administra em todo o país 
uma Rede Multisserviços. Essa rede possibilita a classificação dos prédios 
com diferentes formas de contingenciamento, utiliza firewalls e Sistemas 
de Prevenção de Intrusos (IPS), além de circuitos de operadoras distintas. A 
banda para a comunicação varia de 300 Mbps até 1 Gbps para os acessos 
internet e para a interligação dos Centros de Processamento de Rio de 
Janeiro, Brasília e São Paulo, garantindo contingenciamento e alta disponi-
bilidade nesses serviços. Para atendimento ao cidadão brasileiro em locali-
dades no interior, a empresa provê tecnologias avançadas de comunicação 
via satélite, por meio de unidades itinerantes.

A plataforma baixa viabilizou a evolução da virtualização (com servi-
dores configurados logicamente, de forma independente do hardware), que 
oferecem provisionamento mais ágil de ambientes para os clientes. Em 
dezembro de 2013, a Dataprev já contava com 759 servidores físicos e 1.471 
servidores virtuais. 

Outra linha estratégica para a área foi a construção de sistemáticas e 
soluções de monitoramento e gestão de ativos e de processos de TI. Neste 
contexto, a empresa iniciou a implantação de uma ferramenta de gestão 
integrada do ambiente de TIC, que oferece indicadores para a gestão de toda 
a infraestrutura distribuída entre os centros de processamento, além de 
consolidar os processos de gestão do ciclo produtivo nos data centers.
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NOVO CPSP
Sala-cofre
 Com 284 m2, a nova sala-cofre do Centro de Processamento São Paulo 
(CPSP) é atendida por três grupos de geradores e de aparelhos de refrige-
ração redundantes. Atualmente, a área total do data center é de 350 m2. 
No CPSP encontram-se, entre outros, os sistemas da Receita Federal do 
Brasil (RFB), do Sistema de Acompanhamento de Benefícios por Incapaci-
dade (Sabi), do Ministério da Previdência Social, e as bases de gestão do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que alimentam os serviços do 
Portal Mais Emprego. Com a nova estrutura, o CPSP se prepara também 
para receber novas demandas, dada a sua capacidade ampliada.

 
Sala de monitoramento 
 O Centro de Processamento de São Paulo (CPSP) ganhou uma sala dedicada 
exclusivamente às atividades de monitoramento, a exemplo da que opera 
no Rio de Janeiro. Na Sala de Monitoramento do CPSP, são 48 empregados, 
divididos em quatro turnos, acompanhando em tempo real, 24 horas, sete 
dias por semana, o comportamento das aplicações e dos serviços prestados 
aos clientes. A sala do Centro de Processamento Rio de Janeiro (CPRJ) tem 
capacidade para comportar até 64 empregados distribuídos ao longo dos 
turnos. As instalações modernas refletem a ênfase da empresa em garantir 
estabilidade e disponibilidade aos serviços prestados a seus clientes. 
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2008 2009 2010

• Aquisição dos mainframes 
Unisys, primeira operação desse 
tipo realizada pela fornecedora, 
que só os comercializa 
globalmente em regime de 
licenciamento/aluguel

• Implantação do Projeto 
Petabyte: a capacidade de 
armazenamento dos centros 
de processamento atinge 1 
Petabyte

• Adequação do processo de 
atualização de licenças de banco 
de dados relacional

• Implantação do ambiente de 
firewall de aplicação e sistema 
para segurança da informação 

• Início da reorganização da 
infraestrutura de TIC

• Foco em plataforma baixa, com 
arquitetura básica definida: 
servidor de banco de dados 
(Risc), servidores de aplicação e 
apresentação (X86), software de 
banco de dados relacional

• Primeiras aquisições de 
servidores de bancos de dados 
(máquinas em plataforma baixa 
para o CNIS e para soluções do 
MTE)

• Primeiro registro de preços para 
máquinas x86

• Primeira experiência de 
virtualização para sistemas em 
produção – Prisma

Nova sala-cofre do CPSP
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2011 2012 2013

• Definição do processo de atualização de 
software básico: banco de dados, sistema 
operacional

• Modernização de equipamentos de rede 
(switches layers 3, de conteúdo e IPS – 
Intrusion Prevention System)

• Implantação de sistemática regular para 
atualização de hardware a cada cinco anos 

• Inauguração da sala de monitoramento do 
Centro de Processamento Rio de Janeiro

• Instalações redundantes de backbone e 
circuitos de internet

• Processo de atualização de software básico e de transmissão 
de arquivos.

• Conclusão da modernização do CPDF

• Início da implantação de ferramentas de gestão de TIC

• Implantação do projeto de alta disponibilidade

• Inicio da obra do Datacenter CPSP 

• Adequação da atualização de hardware com aquisição 
dos dispositivos de firewall, servidores X86, fitotecas 
automatizadas 

• Conclusão da modernização do CPSP

• Início do processo de modernização do 
data center do CPRJ

• Ampliação da capacidade de 
armazenamento de 1 Petabyte para 6 
Petabytes (em curso)

• Atualização dos servidores de bancos 
de dados com tecnologia Risc

• Implantação da solução de nuvem 
para ativação de servidores a usuários 
internos da empresa
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Principais serviços
os principAis serviços oferecidos pela Dataprev apoiam o exercício da 
cidadania e as políticas sociais do Estado brasileiro. A empresa desenvolve 
software, dá consultoria especializada, elabora projetos, atua na gestão de 
documentos, de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comuncação 
e de grandes bases de dados previdenciárias, trabalhistas e sociais. Equipes 
especializadas trabalham para assegurar aos clientes qualidade, segurança 
e disponibilidade aos sistemas e serviços contratados.

Gestão Documental
Gerenciamento de documentação eletrônica, incluindo autenticação, digitali-
zação, armazenamento, recuperação e trâmite de documentos.

Solução para Gerenciamento de Projetos
Acesso e customização da ferramenta de Gerenciamento de Projetos e 
Portfólios (Project Portfolio Management – PPM). O serviço contempla 
capacitação inicial, administração e monitoramento da ferramenta.

Publicação e Disponibilização de Informações no Padrão 
de Dados Abertos 
Publicação e disponibilização na internet de conjunto de dados, definidos junto 
aos clientes, em portal baseado no software CKAN (Comprehensive Know-
ledge Archive Natwork), integrado ao Portal Brasileiro de Dados Abertos e 
hospedado em infraestrutura disponível e customizada pela Dataprev.

Sistema de Inteligência de Negócios (business intelligence)
Conjunto de soluções tecnológicas para tratamento de grandes volumes de 
dados e informações digitais hospedadas nas diversas bases de informação 
transacionais, ajudando a tomada de decisão. 

Qualificação de Dados
Serviço de padronização e qualificação das bases de dados. A partir de um 
conjunto de ferramentas e técnicas de tratamento, é possível melhorar a 
qualidade das informações armazenadas. 
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Mineração de Dados (data mining)
Serviço ofertado a partir de ferramentas e técnicas capazes de explorar um 
conjunto de dados e dele extrair e/ou evidenciar padrões consistentes, o que 
auxilia na produção de conhecimento. 

Análise Estatística
Comparação, tratamento e análise de informações, com a utilização de 
métodos matemáticos e estatísticos de apoio a processos decisórios e ao 
gerenciamento do negócio. 

Consultoria
Prestação de serviços de consultoria em planejamento tecnológico; diag-
nóstico e formulação de soluções relativas aos segmentos de TIC; análise de 
requisitos e modelagem de processos. 

Hosting
Fornecimento de infraestrutura com base no conceito de serviço (Infrastruc-
ture as a Service – IaaS) para hospedagem de serviços de TIC, entre os quais 
armazenagem de dados, banco de dados e aplicações, em equipamentos da 
Dataprev.

Hospedagem de Blogs e Portais Corporativos
Serviço de hospedagem de blogs e portais baseado no conceito de Software 
como Serviço (Software as a Service – SaaS), com a utilização do Sistema de 
Gerenciamento de Conteúdo (Content Management System – CMS). 

Hospedagem de Ambiente de Educação a Distância (EaD)
Baseado no conceito de Software como Serviço (Software as a Service – 
SaaS), com a utilização do Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem 
(Learning Management System), inclui apoio ao desenvolvimento da ferra-
menta e suporte à implantação. 

Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento e produção de sistemas, executados com base em 
processos definidos na Dataprev e alinhados às boas práticas de engenharia 
de software (CMMI) e de gerenciamento de projetos (PMBok). Inclui ambientes 
para homologação; treinamento; manutenções evolutivas e adaptativas.
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Gestão e Sustentação de Soluções de TIC
Prevê a disponibilidade da solução e a gestão da infraestrutura necessária e 
atendimento e suporte ao usuário.

Apurações Especiais
Serviço de geração de informações por meio de processamento diferenciado 
(extrações especiais) para cruzamento de dados. Objetiva o atendimento a 
uma demanda eventual (ad hoc) do cliente ou órgãos autorizados, por meio 
de uma consulta específica e não prevista originalmente nos sistemas tran-
sacionais e gerenciais da Dataprev. 

Solução Integrada de Colaboração Corporativa
Prestação de serviço integrado de comunicação, no qual se inclui correio 
eletrônico, agenda e catálogo global de endereços eletrônicos, e mensagens 
instantâneas. 
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Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
A DAtAprev é A responsável pela base de dados do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS), que reúne bilhões de informações de todos os 
trabalhadores e segurados brasileiros da Previdência Social.

O CNIS é um conjunto de subsistemas e rotinas, rodando em plata-
forma aberta e distribuída, com informações heterogêneas e vindas de 
várias origens. Essas informações permitem a identificação de pessoas, a 
formação do histórico das relações de trabalho e o cruzamento de outros 
dados sociais necessários para a gestão de políticas sociais, a exemplo do 
bolsa-família. 

Os dados são utilizados por diversos sistemas, com diferentes objetivos, 
como o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários, combate 
a fraudes, apoio aos processos de arrecadação previdenciária, direciona-
mento da ação fiscal e subsídio ao planejamento de políticas públicas. 

Armazenadas nos computadores da empresa, são essas informações 
que garantem, desde 2009, a concessão rápida – em até 30 minutos – de 
aposentadorias por tempo de contribuição ou por idade, do salário-materni-
dade e também do auxílio-doença. Essa base de dados é fundamental para 
o reconhecimento automático de direitos a 34 tipos diferentes de benefícios 
junto ao INSS, sem que seja mais necessário o segurado apresentar dezenas 
de documentos para comprovar o seu vínculo previdenciário ou trabalhista. 
O CNIS permite, ainda, a habilitação automática ao seguro-desemprego, 
fornecendo informações sobre o salário dos últimos três meses do traba-
lhador, base de cálculo do valor do benefício. Mensalmente, são feitas 3,5 
milhões de consultas ao sistema do seguro-desemprego.  

Os cinco benefícios mais pedidos pelos brasileiros ao INSS são aposen-
tadorias por idade (65 anos, no caso dos homens; 60 anos, mulher) ou por 
tempo de contribuição (35 anos para os homens; 30 anos, para a mulher); 
pensão por morte do segurado; auxílio-doença e salário-maternidade. Em 
2013, foram concedidos um total de 4,3 milhões desses benefícios. 

Os computadores da Dataprev armazenam, apenas no CNIS, mais 
de 970 milhões de registros de  pessoas físicas e jurídicas, além de 5,5 
milhões de informações sobre óbitos, que são constantemente atualizadas. 

Soluções  
para clientes

7
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Reúnem, ainda, 22,2 bilhões de registros de remunerações mensais e dados 
de recolhimentos individuais à Previdência Social. 

O CNIS foi criado por meio da integração de fontes de informações hete-
rogêneas, permitindo a identificação das pessoas, a formação do histórico 
das relações de trabalho e o cruzamento de outros dados sociais necessá-
rios para a gestão de políticas sociais.

Auxílio-doença 2.276.443

Aposentadoria por idade 656.150

Salário-maternidade 628.409

Pensão por morte previdenciária 442.058

Aposentadoria por tempo de contribuição 297.593

Benefícios pagos em 2013

* Números referentes aos cinco benefícios com maior demanda

CNIS
Pessoa física

Trabalhadores com 
direito à aposentadoria 

por idade
Data center Correios Casa do segurado

Filtros

Data de 
nascimento 

(idade)

Gênero

Histórico laboral e 
demais requisitos

 legais

aos 60 aos 65

15 anos de
contribuição mínima
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SIRC
O Sistema de Informações de Registro Civil (Sirc), em fase de implemen-
tação, conterá registros de nascimento, casamentos e óbitos, coletado junto 
a 8 mil cartórios em todo o Brasil. Essa base de dados vai incrementar ainda 
mais os dados de identificação do cadastro do CNIS, e centralizar as infor-
mações de registro civil dos brasileiros. 

Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS)
Sistema Único de Benefícios (SUB)
O SUB controla e realiza todas as operações referentes a concessões, atua-
lizações, cálculos e geração de créditos para pagamentos dos benefícios 
mensais de cerca de 30 milhões de segurados da Previdência Social – tota-
lizando um valor de cerca de R$ 24 bilhões por mês –, para mais de 40 mil 
agências e postos de instituições bancárias em todo o Brasil. 

Projeto de Regionalização de Informações e Sistemas 
(PRISMA) 
Sistema responsável pela gestão dos processos que envolvem o atendimento 
dos segurados nas solicitações de benefícios que não necessitam de perícia 
médica, como aposentadorias por tempo de contribuição ou idade e pensões.

Sistema Único de Informações de Benefícios (SIBE)
Permite disponibilizar informações sobre as operações com benefícios nas 
Agências da Previdência Social (APS). Os dados estão organizados de acordo 
com as fases dos diversos processos de atendimento: informações sobre
requerimentos, concessões, indeferimentos, atualizações, acidentes de 
trabalho, entre outros.
 

Pessoas físicas 230 milhões de registros

Óbitos 5,5 milhões de dados 

Pessoas jurídicas 35 milhões de registros

Vínculos empregatícios 700 milhões de registros

Remunerações mensais 20,2 bilhões de dados

Recolhimentos individuais 2,3 bilhões

Conteúdo do CNIS
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Ministério da Previdência Social
Sistema do Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS_WEB)
Faz a administração dos processos de segurados e contribuintes da Previ-
dência Social, envolvendo litígios de benefícios e recolhimentos de contri-
buições por meio dos julgamentos realizados nas Juntas de Recursos e nas 
Câmaras de Julgamento, garantindo maior agilidade nos processos.

Cadastro Nacional de Informações Sociais –Regime 
Próprio de  Previdência Social (CNIS RPPS)
Solução para captação e manutenção de cadastro de informações previden-
ciárias referentes aos servidores públicos e militares da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, complementar ao CNIS. Esse cadastro é 
base para acompanhamento, orientação e supervisão dos regimes próprios 
de previdência, para estudos técnicos, fiscalização e demais atividades da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS).

Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)
Considerado a principal fonte de dados para pesquisadores, estudantes, 
gestores públicos e privados e demais interessados na Previdência Social, 
o Anuário Estatístico da Previdência Social consolida números de benefi-
ciados, operações e outras informações relevantes.

Ministério 
do Trabalho e Emprego
 
Portal MTE-Mais Emprego
Desenvolvido para o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), o portal integra serviços e políticas de trabalho, 
emprego e renda. Facilita a vida do trabalhador ao 
agregar, ao pagamento do benefício, políticas de inter-
mediação de mão de obra e de qualificação profis-
sional. Em 2013, uma nova versão do portal integrou o 
ambiente ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Com isso, a pré-matrícula 
do segurado nos cursos de qualificação profissional do 
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programa pode agora ser feita de forma automática, de dentro do próprio 
portal, durante os atendimentos para concessão do seguro-desemprego. O 
Portal MTE é operado por 16 mil usuários, em cerca de 2,5 mil postos em 
todo o Brasil. São integrantes do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Supe-
rintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE) ou agências autori-
zadas da Caixa, com 250 mil transações por dia. Atualmente, o portal reúne 
uma base de dados com 39.334.868 trabalhadores cadastrados. Também 
é utilizado pelo empregador, para enviar requerimentos de seguro-desem-
prego, disponibilizar vagas, consultar currículos, enviar declaração CAGED e 
acompanhar os processos de seleção das vagas oferecidas.

Seguro-Desemprego (SD)
Responsável pela análise e concessão on line do seguro-desemprego, cruza 
informações com o CNIS para verificação das exigências legais para sua libe-
ração e emissão mensal. Está integrado ao sistema de Intermediação de 
Mão de Obra (IMO), de modo que o trabalhador, ao solicitar o seu benefício, 
seja automaticamente inscrito no processo de intermediação de emprego. 
Durante 2013, o sistema processou a requisição de 8.564.127 solicitações 
de seguro-desemprego.

Intermediação de Mão de Obra (IMO)
Gestão da intermediação de ofertas de emprego feitas pelos empregadores 
junto a trabalhadores desempregados ou em busca de uma nova colocação. 
Em 2013, foram oferecidas 3.596.456 vagas, com um total de 6.748.878 
encaminhamentos para emprego realizados.

Programa Nacional de Qualificação (PNQ)
Gerencia o processo de qualificação dos trabalhadores, que envolve a reali-
zação de convênios com entidades de qualificação, o controle e o acompa-
nhamento da execução dos contratos e da aplicação das verbas.

Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER)
Elabora e controla a execução dos contratos de linhas de financiamento 
a ações indutoras de emprego e renda. A ênfase do programa é o apoio a 
setores intensivos em mão de obra, prioritários em políticas governamen-
tais de desenvolvimento e grandes geradores de emprego.
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Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Administração da base de dados com a identificação das ocupações exis-
tentes no mercado de trabalho. Os códigos CBO são utilizados em pratica-
mente todos os sistemas que tenham alguma vinculação com os trabalha-
dores brasileiros.

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
Responsável pelos processos de preenchimento, captação, validação, geren-
ciamento das entregas de declarações, elaboração dos índices de emprego e 
consultas das informações de admissões e desligamentos de trabalhadores. 
Esses dados são a base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e 
programas ligados ao mercado de trabalho, e também subsidiam a tomada 
de decisões para ações governamentais.

Sistemas de Informação do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE)
São ferramentas de gestão de informações gerenciais (OLAP), constru-
ídas a partir dos principais sistemas transacionais (OLTP) do MTE. Contêm 
dados de emprego e desemprego (CAGED), indicadores de Intermediação de 
Mão de Obra (IMO), das políticas de qualificação de trabalhadores (PNQ), de 
execução de linhas de financiamento (PROGER) e relativos a requisições e 
pagamentos de seguro-desemprego.

Receita Federal do Brasil
Cadastro Nacional de Ações Fiscais (CNAF)
Mantém registro e fornece consultas, via internet, sobre os procedimentos 
fiscais em curso e realizados nas delegacias da Receita Federal do Brasil. 
Com o CNAF, é possível dimensionar a demanda de fiscalização para distri-
bui-la entre as equipes de auditores.

Certidão Negativa de Débito (CND)
A partir das bases de dados de recolhimentos, o sistema faz o cadastra-
mento, a gestão, a emissão e a validação de Certidões Negativas de Débito 
das empresas, com relação a suas obrigações com a receita previdenciária.
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Sistema de Cobrança Administrativa (SICOB)/Sistema de 
Cobrança Judicial e Execução Fiscal (DIVIDA)
Abrange as funções de cobrança administrativa e judicial de créditos previ-
denciários. Ou seja, andamento dos processos, inscrição em dívida pública, 
concessão e manutenção de parcelamentos de débitos, emissão de cobrança 
mensal e tratamento de pagamentos efetuados na rede bancária.

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP)
O sistema processa cerca de 6,5 milhões de declarações mensais encami-
nhadas pelas empresas ao site Conectividade Social, operado pela Caixa. 
A partir dessas guias, são obtidas as informações para controle da receita 
previdenciária e para alimentar as bases de dados do CNIS.
 
Informações Gerais de Arrecadação (Informar)
Base de informações gerenciais das funções de arrecadação, de fiscalização 
e de cobrança, que permitem o acompanhamento das metas dos planos 
operacionais instituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas 
atividades que tratam de receita previdenciária.

Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)
Sistema gerencial, com dados agregados de diversas bases, cujo objetivo 
é dar suporte ao planejamento da ação fiscal. É direcionado à detecção 
de indícios de sonegação e à realização de estudos econômicos e fi scais. 
Trabalha com conceitos de Índices Previdenciários e Evolução Previdenciária, 
e também permite o cruzamento das informações das Receitas Federal e 
Previdenciária, resultando num planejamento mais eficaz dos trabalhos de 
fiscalização.

Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar 
(PREVIC)
Captação de Dados de Investimentos (SICADI)
Responsável pela captura, manutenção e disponibilização on line de infor-
mações sobre investimentos dos Planos de Benefício das entidades de 
previdência privada.
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Presidência da República
Blog do Planalto
A Dataprev hospeda o blog da Presidência da República, espaço que oferece 
à sociedade informações sobre programas e políticas governamentais, e a 
agenda de eventos e atos da Presidência da República.

Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Consórcio Serpro-Dataprev/Projeto Sigepe
Em 2012, a Dataprev formou um consórcio com o Serpro para desenvol-
vimento de software, treinamento de usuários e consultoria técnica para 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O objetivo é criar o 
Sistema de Gestão de Pessoal do Governo Federal (Sigepe), projeto que tem 
um prazo total de cinco anos e vai gerir informações de 1,2 milhão de servi-
dores ativos e inativos do governo federal. 

Instituições financeiras
Empréstimo consignado
A Dataprev, com autorização do INSS, presta serviço às instituições finan-
ceiras para conferência das informações de empréstimos consignados, 
fornecendo os dados básicos dos limites para concessão do crédito.

Instituições 
de previdência privada
Consulta a Cadastro de Óbitos
A Dataprev, com autorização do INSS, presta serviço às instituições de previ-
dência privada para a conferência das informações do Sistema de Controle 
de Óbitos (Sisobi) e averiguação de óbitos dos assistidos pelas instituições.
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Migração bem-sucedida
A DAtAprev concluiu, em dezembro de 2013, a migração para plataforma 
baixa de todos os dados da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional que estavam em mainframe, no Centro de Processa-
mento São Paulo (CPSP). O processo envolveu dez grandes bancos de dados 
e 9 bilhões de registros, a implantação simultânea de 12 grandes aplicações e 
a conversão para Java de 3,4 milhões de linhas de código. Com a migração, a 
empresa também cumpre o compromisso firmado com o Tribunal de Contas 
da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) de substituição de 
tecnologia proprietária por plataformas de código aberto.

Novo serviço de Hosting 
A Dataprev lançou sua primeira primeira oferta comercial de Hosting – infra-
estrutura de TIC (equipamentos e software), para atender a demanda dos 
clientes pelo provisionamento automático e rápido de ambientes complexos 
e que exigem armazenamento de grande volume de dados. O fornecimento 
de infraestrutura com base no conceito de serviço – (Infrastructure as a 
Service) para hospedagem de serviços de TIC se beneficia da experiência 
da empresa na sustentação de grandes sistemas de informação usando 
as tecnologias de virtualização com alto volume de dados, associada à 
ampliação e à modernização dos seus centros de processamento. 

Computação em nuvem 
Inicialmente voltado ao uso interno, para atender demandas das suas 
Unidades de Desenvolvimento, a Dataprev colocou no ar o seu Portal de 
Nuvem. As equipes de programação da empresa podem ativar remotamente 
configurações padronizadas de servidores de forma rápida e automatizada.

Portal Mais Emprego se integra ao Pronatec
A nova versão do Portal Mais Emprego, desenvolvido para o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), foi integrada ao Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC). Com 
isso, a pré-matrícula do segurado nos cursos de qualificação profissional do 
programa pode ser feita pelo próprio portal, durante os atendimentos para 
concessão do seguro-desemprego. 
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Sibe -BI
A Dataprev implantou, em piloto, nova solução para concessão do Benefício 
por Incapacidade, a maior demanda dos segurados nas Agências da Previ-
dência Social. O Sibe-BI traz novas telas e parâmetros técnicos que apro-
fundam a visão do médico perito. Faz parte do Sistema Integrado de Bene-
fícios (Sibe), idealizado para modernizar as ferramentas de TI utilizadas para 
concessão, reativação, atualização e revisão de benefícios previdenciários. 

Aposentadoria a deficientes 
Para atender à Lei Complementar nº 142/2013, que regulamenta a concessão 
de aposentadoria à pessoa com deficiência pelo Regime Geral de Previdência 
Social, a Dataprev atualizou o Sistema de Agendamento Eletrônico (SAE) e o 
Projeto de Regionalização de Informações e Sistemas (Prisma). 

Melhor empresa no setor de indústria digital
A Dataprev ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de Melhor Empresa do Setor 
de Indústria Digital da publicação Melhores e Maiores de Exame, da Editora Abril.

A escolha é baseada no sucesso que as empresas obtiveram na condução de seus 
negócios e na disputa de mercado, com base em balanços do exercício de 2013, publicados 
até maio de 2014. A Dataprev se destacou em todos os quesitos avaliados: crescimento, 
liderança de mercado, liquidez e rentabilidade. Pela primeira vez, ficou entre as dez maiores 
no ranking das que mais cresceram. Manteve a quarta posição em liderança de mercado e 
saltou do 9ª para a 4ª lugar em liquidez. No ranking das 50 maiores estatais do país (com 
base em vendas líquidas), a empresa aparece em 43º lugar, dois à frente da posição obtida 
no exercício anterior; e no 28º, entre as cem maiores da região Centro-Oeste. Pelo terceiro 
ano consecutivo, a Dataprev está entre as 50 empresas mais produtivas (entre mais de 3 
mil), tendo sido a 19ª em 2013, e a 26ª em vendas líquidas no segmento “mundo digital”. 

De um universo de 3 mil empresas, foram selecionadas as melhores em 18 segmentos 
da indústria, comércio e serviços, além do agronegócio. A análise dos dados é feita pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de 
São Paulo (Fipecafi/USP). A festa de premiação aconteceu no Clube Monte Líbano, em São 
Paulo, em junho de 2014. 
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o Aumento nA cArteirA de projetos e clientes e uma firme gestão de 
despesas foram fatores decisivos para o desempenho positivo da Dataprev 
em 2013. Tiveram papel especialmente relevante as ações de aperfeiçoa-
mento de processos, a redução de viagens e uma bem-sucedida política de 
negociação de contratos, favorecida pela credibilidade financeira conquis-
tada pela empresa junto a seus fornecedores. 

A Dataprev registrou crescimento no faturamento pelo segundo ano 
consecutivo, alcançando R$ 1,206 bilhão, ou 10,52% a mais do que no 
exercício anterior, o equivalente a um crescimento real de 4,35%. A receita 
operacional líquida totalizou cerca de R$ 1,011 bilhão, aumento de 10,92% na 
comparação ano a ano. E o lucro líquido somou R$ 177,6 milhões, 15,59% a 
mais do que em 2012. 

O ano de 2013 ficou também marcado pelo novo recorde do índice de 
execução de investimentos da história da empresa, com realização de 97,9% 
do total previsto para o ano. A performance da empresa, nos últimos dois 
anos, confirma a decisão da diretoria e dos acionistas de priorizar os inves-
timentos na infraestrutura operacional e tecnológica, de modo a ampliar a 
capacidade de atendimento aos clientes. 

Os números são particularmente expressivos, se observada uma certa 
irregularidade no recebimento de faturas de alguns clientes, o que gerou 
desafios na gestão do fluxo de caixa. Para superá-los, uma série de medidas 
foram adotadas pela empresa. Aliada à redução de deslocamentos, para 
diminuir gastos com viagens e hospedagem, uma política firme de nego-
ciação de novos contratos e de repactuações gerou benefícios efetivos para 
a empresa. Foram obtidas economias em contratações, por meio de alte-
ração de escopo, redução de preços propostos, parcelamento de pagamento 
ou alteração nos prazos de entrega. 

Além da maior segurança dos fornecedores nas operações firmadas com 
a Dataprev, função direta da regularidade no cumprimento de seus compro-
missos, novos indicadores e análises de mercado subsidiam a melhor inte-
ração com o mercado. Nesse sentido, destaca-se o projeto de transformação 
da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS). Iniciado em 2012 e 
previsto para ser concluído em 2014, o trabalho praticamente concluiu suas 
principais ações em 2013. Envolveu mudanças de processos internos que 
trouxeram, entre outros benefícios, a otimização do ciclo de faturamento 
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e a construção de um novo modelo de contratações, baseado no conceito 
de strategic sourcing, que leva em conta avaliações de práticas de mercado, 
inclusive regionais, e a análise aprofundada do custo total de propriedade 
dos itens contratados. 

Outra medida importante, que apoiou o financiamento de parte do orça-
mento de investimentos, foi o aumento de R$ 100 milhões no capital social 
(R$ 310 milhões), por meio da incorporação de parte do lucro registrado no 
ano anterior. Para 2014, foi aprovado, pelo Conselho de Administração, um 
novo aumento de R$ 120 milhões, decisão que eleva o capital para R$ 430 
milhões, e a constituição de reserva de retenção de lucros no montante de 
R$ 101,1 milhões. Os recursos para aumento de capital foram providos pelos 
resultados gerados pela empresa.

Faturamento
A receita operacional bruta da Dataprev totalizou o montante de R$ 1,206 
bilhão, um incremento de 10,52% em comparação a R$ 1,091 bilhão regis-
trado no exercício anterior. Já a receita líquida foi de R$ 1,011 bilhão, contra 
os R$ 912 milhões apurados em 2012, aumento de 10,92%. A rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido (RPL) foi de 26,46%, inferior aos 33,82% de 2012. A 
margem operacional alcançou 24,89%, em comparação aos 23,56% apurados 
no período anterior. 
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DRE 2012 2013

Receita bruta 1.091.364 1.206.133

Receita líquida 912.048 1.011.650

Custos serviços prestados (565.936) (617.546)

Lucro bruto 346.112 394.104

Despesas administrativas (112.721) (129.519)

Receitas (despesas) financeiras (513) (376)

Receitas financeiras 45.199 47.030

Despesas financeiras (45.713) (47.405)

Outras RD operacionais (18.022) (12.361)

Outras receitas operacionais 22.654 21.230

Outras despesas operacionais (34.291) (20.450)

Provisão participação de empregados (6.385) (13.141)

Lucro operacional 214.856 251.848

Outros resultados (186) (201)

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 214.670 251.646

Provisão para IR e CSLL (61.041) (74.067)

Lucro (prejuízo) líquido 153.630 177.579

Demonstração do Resultado
Em valores nominais
(Mil R$)

Lucro 
Em 2013, a Dataprev apurou EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depre-
ciações e amortizações) de R$ 331,8 milhões, com variação positiva de 20,18% 
ante ao apurado em 2012 (R$ 276,1 milhões). A margem do EBTIDA sobre 
a receita líquida foi de 32,80%, em comparação a 30,28% do ano anterior. A 
rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL) foi de 26,46%, acima da meta 
de 10% estabelecida pela direção da empresa. O aumento das receitas em 
10,52% e das despesas em 9,21% se refletiram no aumento do lucro do exer-
cício e consequentemente da RPL. 
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Investimentos 
A Dataprev investiu R$ 228,5 milhões em 2013, índice que corresponde 
a 97,89% do orçamento previsto para o ano. O percentual de execução de 
investimentos em 2013 é o maior na história da empresa desde 1994, ano 
do primeiro registro da série histórica feita pelo Departamento de Coorde-
nação e Governança das Empresas Estatais (Dest). Os programas de inves-
timentos têm se concentrado na ampliação da infraestrutura e dos recursos 
para a área-fim da empresa – o desenvolvimento e oferta de soluções de TI 
para apoio a políticas públicas. 

A maior parcela do investimento destinou-se ao programa de moderni-
zação e expansão dos data centers, iniciado em 2012, quando foi entregue 
o novo Centro de Processamento Distrito Federal. Em 2013, foi concluído o 
Centro de Processamento São Paulo, em dezembro, e iniciadas as obras do 
Centro de Processamento Rio de Janeiro, a serem concluídas em 2014.

Ações de manutenção e adequação de infraestrutura de TI, incluindo os 
gastos com hardware e software, totalizaram, no ano, R$ 107,4 milhões. 
Desse total, R$ 43,6 milhões direcionados à atualização de sua plataforma 
de storage. Outros R$ 7,4 milhões foram investidos na Solução Integrada de 
Gerenciamento para Ambiente de TIC. A suite possibilita à empresa moni-
torar as aplicações, a infraestrutura de TI e de comunicações e os serviços 
prestados ao cliente de forma integrada e com respostas mais rápidas.

Já os R$ 3,1 milhões desembolsados no período para manutenção e ade-
quação de bens móveis, máquinas e equipamentos incluem a instalação da 
quinta Unidade de Desenvolvimento de Software da Dataprev, em Natal. Todos 
esses números reforçam o foco na atividade-fim da empresa, com o objetivo 
de atender às demandas dos clientes, por meio do desenvolvimento de novas 
ofertas de serviços, entre os quais se incluem ambientes com alta virtuali-
zação, hosting, computação em nuvem e soluções para tratamento de dados. 
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Investimentos 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dotação 60.000.000 223.263.522 181.149.797 122.881.598 130.000.000 233.500.000

Realização 25.399.288 183.615.490 101.440.776 63.796.744 122.977.200 228.579.590

Hardware e software 23.322.633 98.635.290 96.129.665 57.279.052 101.410.704 107.411.475

Obras 1.450.373 4.573.216 195.255 3.248.121 20.098.796 117.973.536

Instalações, móveis e 
equipamentos 626.282 8.068.182 5.115.856 3.269.571 1.467.700 3.194.579

Aquisição de imóveis  – 72.338.802 – – – –

% realizado x orçado 42,33% 82,24% 56,00% 51,92% 94,60% 97,89%

Investimento por ação
2008 a 2014
(R$)

2013

47%
52%

1%

Hardware e software
Obras
Instalações, móveis e equipamentos

Orçamento de investimentos e % de realização
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6%41%
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35

48 35 60
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181
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% realizaçãoOrçado em R$ milhões
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progrAmAs De incentivo para o alcance das metas definidas no Plano de 
Ação, aliadas a políticas de valorização e atualização de competências foram 
instrumentos relevantes para os resultados alcançados pela Dataprev em 
2013. Entre eles, a Gratificação Variável de Resultados (GVR), o Plano de 
Cargos e Salários e o Programa de Participação nos Lucros e Resultados 
(PPLR), além de fortalecerem o quadro de pessoal da empresa, aumentaram 
o grau de comprometimento com a qualidade dos serviços de TI prestados 
aos clientes, no apoio a programas sociais e a políticas públicas. 

A Dataprev buscou, em 2013, ampliar atividades de educação corpora-
tiva, fortalecer processos de gestão de pessoas e aproximá-los da áreas de 
negócios, em ações que resultaram no crescente engajamento das equipes. 

A empresa deu enfoque especial à produção de informações gerenciais 
sobre gestão de pessoas, consideradas estratégicas para a tomada de 
decisão dos gestores. Novos dados e indicadores passaram a ser acessados 
e compartilhados entre diretores, assessores, superintendentes e gerentes 
de departamento. 

 

GVR
Desde 2010, ano em que foi criada a política de Gratificação Variável por Resul-
tados (GVR), o valor anual previsto no orçamento para a distribuição entre os 
empregados cresceu 60%, atingindo, em 2013, o montante de R$ 37,7 milhões. 
No ano passado, o índice médio de alcance das metas que compuseram a 
GVR foi de 81%, o que resultou em um total distribuído aos empregados de 
R$ 30,5 milhões, incluído neste valor o pagamento de encargos trabalhistas 
e sociais. A gratificação recompensa o empenho das equipes, tomando como 
base critérios e métricas objetivas de avaliação de metas fixadas trimestral-
mente. O índice de Valor Final de Alcance (GVA) mede, com base em uma lista 
de desafios pré-estabelecidos, o quanto cada área da empresa realizou. O 
índice médio de 2013 das metas superou, em mais de 10 pontos percentuais, 
o atingido no ano anterior – cuja média se situou em 70%.

 

Capacitação
Em 2013, a Formação Corporativa oferecida a todos os novos empregados 
ganhou módulos na modalidade de Educação a Distância. Foram capacitados 
3.665 treinandos, em 20 ofertas de quatro conteúdos programáticos, que 
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tiveram como principal objetivo facilitar a adaptação dos empregados recém-
contratados, localizados em diferentes regiões do país. As capacitações 
promoveram o rápido acesso às informações relevantes sobre a empresa.

No mesmo período, foram realizadas, para o conjunto dos empregados, 
592 atividades de capacitação presenciais, compreendendo cursos externos 
e internos (ministrados por instrutores da própria Dataprev), com ênfase no 
desenvolvimento de software e demais conteúdos prioritários para a área 
fim da empresa. Ao todo, as ações alcançaram 5.975 empregados em cursos 
presenciais (números que consideram mais de uma capacitação feita pelo 
mesmo empregado), com 10.575 horas de aula. Desse total, foram 3.647 
participantes de cursos internos (61%), com 5.104 horas de aulas (48% do 
total); e 2.338 em cursos externos (39%), ou 5.471 horas. 

Os investimentos neste tipo de capacitação totalizaram R$ 1, 6 milhão. 
Além disso, a Dataprev destinou R$ 479,11 mil ao Programa de Incentivo 

à Pós- Graduação, que beneficiou 59 estudantes ao longo de 2013.

Saúde e qualidade de vida
As diversas ações de promoção da saúde e da qualidade de vida atingiram o 
montante de R$ 10,8 milhões em 2013, aumento de 11,23% se comparado 
com o ano anterior. Equivalem a um gasto médio de R$ 2,797 mil por empre-
gado. O investimento abrange desde ginástica laboral, passando por trata-
mento especializado, até o programa de Apoio ao Empregado da Dataprev 
(PAED), que dá acesso gratuito a aconselhamento individual em questões 
jurídicas e psicológicas, entre outros serviços. Cobre, ainda, a maior parte 
dos custos com o Plano de Saúde dos empregados.

 

Pró-Retorno
Para apoiar empregados afastados por motivo de doença há mais de 90 
dias, a Dataprev oferece o Programa de Acompanhamento de Empregado 
Afastado e Retorno Laborativo. Em 2013, atendeu 80% do seu público-
alvo, de 15 estados. O programa visa orientar e acompanhar o empregado 
afastado, criando um canal de comunicação capaz de manter seu vínculo 
com a empresa e contribuir para sua reintegração. O programa registrou, no 
período, uma redução de 5,5% na média anual da relação entre dias de afas-
tamento por total de empregados.
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Novos empregados
Com a conquista de novos clientes e o aumento na demanda de serviços contra-
tados, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aprovou o aumento 
do quadro da Dataprev, que passou a ter como limite o quantitativo de 4.100 
empregados. Com a decisão, a empresa promoveu em 2013 a chamada de 613 
candidatos do cadastro de reserva, com ingresso efetivo de 364 empregados 
no período. A empresa somava 3.876 empregados em 31 de dezembro de 
2013. Desde 2005, o número de empregados da Dataprev cresceu 28%.

Campanhas educativas e de promoção de saúde e qualidade de vida R$ 20,384 mil

Programa de Vacinação Antigripal
Reembolso com pagamento de vacina para a prevenção da gripe

R$ 46,17 mil

Programa de Ginástica Laboral
Pagamento de instrutores de ginástica laboral para realização da 
atividade nos diferentes estados

R$ 310,986 mil

Tratamento Especializado
Reembolso de tratamento médico especializado e medicamentos 
específicos, concedido ao empregado e extensivo a seus ependentes, 
quando portador de necessidades especiais (deficiência física, 
auditiva, visual e/ou mental) e doenças especificadas na norma sobre 
o benefício

R$ 227,285 mil

Serviço de Área Protegida
Atendimentos de emergência

R$ 25,770 mil

Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)
Prestação de serviço de aconselhamento breve e suporte 
psicossocial oferecido aos empregados por profissionais de 
Psicologia, Serviço Social e Direito, entre outros

R$ 185,656 mil

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Investimento na realização do PCMSO, que abrange exames 
admissionais, demissionais, periódicos, retorno de beneficio e 
mudança de função, pagos a empresas contratadas e à GEAP

R$ 500,410 mil

Plano de Saúde GEAP /Contribuição Patronal
Contribuição da empresa para o pagamento do plano de saúde dos 
empregados e seus dependentes

R$ 9,524 milhões
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o compromisso DA DAtAprev com a sustentabilidade se traduz em uma 
política de responsabilidade socioambiental que busca contribuir para o 
desenvolvimento humano. A base das ações é a busca de uma sociedade 
justa, sustentável e solidária, sem discriminação de gênero, raça e diversi-
dade. Por ser uma empresa pública voltada para a aplicação de tecnologia 
a políticas públicas e sociais, a Dataprev tem compromisso direto com o 
desenvolvimento social, o combate à desigualdade e à exclusão social. 

Uma vez que o acesso à internet e às informações compartilhadas global-
mente em rede torna-se cada vez mais crucial para o exercício da cidadania 
e dos direitos humanos, uma das principais ações do Programa Socioam-
biental da Dataprev tem sido a doação para projetos de inclusão digital de 
materiais recicláveis e equipamentos de TI, substituídos na empresa em 
processos de modernização, mas ainda em condições de uso. Além disso, 
desenvolve um programa de Coleta Seletiva Solidária. 

As ações estão alinhadas aos Programas Sociais do Governo Federal e 
comprometidas com as Metas do Milênio estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Inclusão Digital e meio ambiente 
Em 2013, foram doados 10.391 equipamentos, entre monitores, microcom-
putadores e impressoras, assim como mobiliário de escritório e de TI, para 
prefeituras e entidades sem fins lucrativos: 2.507 CPUs, 2.460 monitores, 
2.952 móveis, 1.351 cadeiras, 281 impressoras, dois geradores a diesel e 
uma central de ar-condicionado, 172 microcomputadores e monitores, além 
de outros 570 equipamentos diversos. 

Entre as iniciativas mais significativas, foram entregues cerca de 3 mil 
itens de informática entre microcomputadores, monitores, impressoras e 
outros equipamentos de TI para o programa UPP Social, coordenado pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia Militar do 
Estado. Os projetos de inclusão social promovidos em comunidades do Rio 
de Janeiro atendidas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) ganharam 
reforço com a doação de 1.100 microcomputadores completos, 277 impres-
soras com scanner e outros periféricos, a serem utilizados no serviço admi-
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nistrativo dos policiais e em cursos de informática para a comunidade. A 
Rocinha, por exemplo, pôde oferecer um serviço de inclusão digital, por meio 
do Núcleo Social de Informática, que foi equipado com 15 computadores. 

A Dataprev mantém atualizado o cadastro dos interessados em receber 
doações. No ano passado, foram beneficiadas, entre outras, as seguintes 
entidades e órgãos públicos: 
• Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC’s), entidades que 

capacitam jovens aprendizes na manutenção e recondicionamento de 
máquinas. 

• Prefeitura de Curitiba, no Paraná. Foram beneficiados os bairros Augusta, 
Riviera, São Miguel e Cidade Industrial, que juntos abrigam uma popu-
lação de 171 mil habitantes. 

• Escola de Governo do Maranhão. Os equipamentos serão utilizados para 
capacitação e inclusão digital de servidores públicos estaduais.

• Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local (SMGL), 
da Prefeitura de Porto Alegre.
Além da ampliação do programa de doações, a Dataprev patrocinou e 

participou da 12ª Oficina de Inclusão Digital, realizada de 11 a 13 de dezembro, 
em Brasília. O evento é um espaço para debates de políticas públicas, estra-
tégias e diretrizes de ações em prol da apropriação das tecnologias digitais 
pela população, que reúne representantes do movimento social, gestores de 
governos e acadêmicos.

A Dataprev expandiu a rede de pontos de coleta, denominados Ecopontos, 
inicialmente implantados no Rio de Janeiro, para São Paulo, Espírito Santo, 
Paraná e Ceará. Nos Ecopontos, são descartadas baterias, celulares, equi-
pamentos de informática, óleo de cozinha e outros resíduos. Esses mate-
riais são recolhidos pelas cooperativas parceiras no programa da empresa 
de Coleta Seletiva Solidária. 

A empresa consolidou, ainda, um processo de descarte de lâmpadas fluo-
rescentes por meio de empresa especializada. No Rio de Janeiro e em São 
Paulo, foram descartadas 4.480 lâmpadas desse tipo. 

Termo de compromisso assinado com a ONG Instituto de Desenvolvi-
mento Humano, Social e Cultural Geração da Hora assegurou o descarte 
correto dos equipamentos eletrônicos recolhidos no Ecoponto da empresa 
no edifício Waldir Pires, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O material recolhido 
foi destinado ao programa Fábrica Verde. Os cartões de plástico também 
ganharam uma urna exclusiva para recolhimento na unidade carioca.
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Responsabilidade socioambiental

A Dataprev realizou a campanha “O Dia do Descarte” e editou um Guia 
de Descarte com orientações básicas para os empregados. Em Brasília, 
durante a mudança provisória da empresa para reforma do edifício-sede, 
a campanha resultou no descarte de 4 toneladas de papel, destinados à 
Cooperativa Fundamental. No Paraná, foram doados 3 toneladas de mate-
riais recicláveis (papel, plástico, cobre, alumínio) para a Cooperativa de Cata-
dores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região Metropoli-
tana (Catamare). Um total de 600 livros foram entregues à Chácara Meninos 
de 4 Pinheiros, onde moram 80 crianças que viviam nas ruas de Curitiba. 
O mobiliário, equipamentos e acessórios de informática foram destinados 
à Instituição Pequeno Cotolengo do Paraná, que acolhe pessoas de até 60 
anos com deficiências múltiplas, abandonadas por suas famílias ou vindas 
de famílias em situação de risco.

Durante a modernização do Centro de Processamento de São Paulo 
(CPSP), foram recolhidas cerca de 38 toneladas de papel, papelão e plástico, 
além de 7 toneladas de ferragens e sucata. O antigo mobiliário (729 bens, 
entre mesas, cadeiras, armários e gaveteiros) foi doado à Associação Casa 
de Deficientes de Ermelino Matarazzo (ACDEM), entidade responsável pelo 
atendimento de 600 crianças em São Paulo. 

Inclusão Social 
O Programa Jovem Aprendiz contratou 65 jovens para atuarem em 18 
unidades da empresa. No Rio de Janeiro, o programa beneficiou oito apren-
dizes cegos ou com baixa visão, em uma parceira com o Instituto Benjamin 
Constant (IBC). Para disseminar orientações básicas aos empregados sobre 
como se relacionar com pessoas com deficiências, a Dataprev editou inter-
namente o caderno “Diversidade”. 

O projeto Jovem Aprendiz contribui para que adolescentes de 16 a 18 
anos se preparem para o mercado de trabalho por meio de formação técnica 
e profissional. Um conteúdo programático, desenvolvido em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), tem foco também em 
TI e não somente em rotinas administrativas. No Rio Grande do Sul, convênio 
com o Centro Social Marista (Cesmar), a Sociedade Meridional de Educação 
(Some) e o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) vem capa-
citando jovens na recuperação de computadores que serão utilizados em 
telecentros comunitários. O mesmo modelo será adotado em Pernambuco. 
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