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Mensagem da Presidência

Em 2014, quando completou 40 anos, a Dataprev comemorou a entrega de 
vários projetos importantes. Concluiu a modernização da infraestrutura dos seus 
três data centers, lançou uma nova marca institucional, reinaugurou seu edifício-
sede, que foi reformado para incorporar recursos prediais avançados e caracte-
rísticas de maior sustentabilidade ambiental, e atualizou seu parque de hardware 
e software. Do ponto de vista econômico, é hoje uma empresa saudável e lucra-
tiva, com todas as suas despesas asseguradas pela receita prevista nos contratos 
fechados com os clientes. A Dataprev encerrou o ano com superávit orçamentário.

O contexto, no entanto, também impôs desafios. Em um ano atípico, com eleições e Copa 
do Mundo, a Dataprev precisou enfrentar o contingenciamento orçamentário de seus clientes 
governamentais, que tornou mais complexa a gestão do seu fluxo de caixa. O Prazo Médio 
de Recebimento de Vendas (PMRV) aumentou 24,7%: passou de 105 dias, em janeiro de 
2014, para 131 dias (ou cerca de quatro meses e meio) em dezembro. 
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Várias medidas permitiram administrar esse quadro, sem comprometer investimentos 
estratégicos nem o ritmo de expansão da empresa. Entre elas, a adoção de um novo modelo 
de gestão de fornecedores (strategic sourcing) deu maior qualidade aos processos de compras 
e às renegociações contratuais. Os resultados incluíram ganhos concretos com dilatação 
de prazos de pagamento e redução de custos, tanto em contratos novos quanto naqueles 
já existentes. Nos 90 pregões eletrônicos de que a Dataprev participou, constatou-se uma 
diferença, para menos, de 37,8% (ou R$ 121,58 milhões) entre os preços estimados e aqueles 
efetivamente contratados.

Iniciativas que já estavam em curso, como a aquisição de um sistema de comunicação 
unificada, também contribuíram para redução de despesas. A instalação de salas de video-
conferência com imagens de alta definição conferiu maior produtividade às reuniões entre 
as equipes localizadas em diferentes estados e ajudou a reduzir gastos com viagens, que 
caíram, no ano, 37,04%, em comparação a 2013. 

Foram várias ações articuladas para manter a Dataprev numa trajetória de crescimento 
e expansão, em que se destaca a diversificação de sua oferta de serviços e da carteira de 
clientes. Os investimentos no ano somaram R$ 168,8 milhões, ou 84% do orçamento previsto 
para o exercício, a terceira maior taxa de execução desde 1994 – superada apenas em 2013 
(97,9%) e 2012 (94,6%). A maior parte deste desembolso destinou-se ao fortalecimento de 
seu maior propósito como empresa pública: a modernização dos recursos necessários para 
prestação de serviços de TIC ao apoio de políticas públicas e sociais. 

Os empregados da Dataprev tiveram um papel fundamental em todas essas conquistas, 
ao lado de parceiros estratégicos que integraram os Conselhos de Administração e Fiscal da 
empresa durante o exercício. Em 2014, também fizeram parte do Conselho de Administração 
o atual ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas; Lindolfo Neto de Oliveira Sales; 
Miriam Barbuda Fernandes Chaves; Nilton Fraiberg Machado; e Ana Maria Vieira dos Santos 
Neto Xavier. E, do Conselho Fiscal, Caio César Sales Nogueira. A todos, o reconhecimento de 
sua contribuição imprescindível.

Concluído o ciclo de modernização da infraestrutura, a empresa, em 2014, passou a se 
concentrar no aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Uma diretriz que se estende 
para 2015 e que aponta mudanças de paradigmas e ganhos significativos para a melhoria 
dos serviços que poderão ser prestados pelos clientes aos seus usuários, ou seja, aos cida-
dãos brasileiros.

Rodrigo Assumpção
Presidente
Dataprev
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a dataprEv é uma EmprEsa pública que desenvolve e fornece soluções 
de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução 
de políticas públicas do Estado brasileiro. Tem sede em Brasília e uma estrutura 
de atendimento aos clientes em todo o Brasil. Possui Unidades de Desenvolvi-
mento em cinco estados (Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina) e três data centers, localizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro 
e São Paulo, que foram projetados para promover alta disponibilidade e segu-
rança aos sistemas. 

Presente dia a dia na vida dos brasileiros, a Dataprev provê tecnologia para os 
programas estratégicos e sociais do governo. Guarda, processa e trata grandes 
bases de dados, a exemplo do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
que hoje permite a concessão automática de vários direitos sociais, como apo-
sentadoria e salário-maternidade. Responde pelo pagamento mensal de mais de 
32 milhões de benefícios da Previdência Social. Desenvolveu o Portal MTE Mais 
Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, e processa as informações previ-
denciárias da Receita Federal do Brasil, entre outros serviços. Para as instituições 
financeiras públicas e privadas do país, oferece consulta e batimento de registros 
cadastrais para subsidiar a oferta de empréstimos consignados.

Marcos institucionais 
Empresa Pública vinculada ao Ministério da Previ-
dência Social, com personalidade jurídica de direito 
privado, patrimônio próprio e autonomia adminis-
trativa 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%.
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Perfil

Aos 40 anos 
A Dataprev está presente na vida dos brasileiros há 40 anos, oferecendo ser-
viços tecnológicos para apoiar direitos sociais e o exercício da cidadania. Em 2014, 
a empresa celebrou seu aniversário, concluindo investimentos que, desde 2008, 
somaram R$ 890,3 milhões. Apresentou aos clientes seus data centers moder-
nizados, equipamentos atualizados, processos e ferramentas de gestão aprimo-
rados, além de uma sede inteiramente reformada e uma nova marca corporativa. 

Ao longo desse período, a Dataprev soube reverter um quadro de endivida-
mento e de quase privatização para se tornar uma empresa com credibilidade 
junto aos fornecedores e com uma carteira ampliada de clientes. Atualmente, 
fornece tecnologia não só para a Previdência Social, mas também para vários 
outros órgãos, entidades do governo federal e clientes privados. 

Em 2014, a empresa voltou a ser premiada (veja a página 48) por publicações 
especializadas, como o jornal Valor Econômico e as revistas Exame e Istoé Dinheiro, 
com base no desempenho de 2013. Sua atuação nas áreas de boas práticas e 
gestão de qualidade de vida também obteve o reconhecimento da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV).

O objetivo da Dataprev é atender a grande demanda da TI pública, o que 
envolve a execução e o processamento ágil das informações, dos dados, das 
análises e dos processos para universalizar e simplificar cada vez mais o acesso 
aos serviços. 

40 ANOS
DE ORGULHO

Dizem que a vida começa aos 40.
Para a Dataprev, este momento é de 

consolidação das conquistas e de planejamento 
para seguir os próximos anos evoluindo e 

trabalhando, cada vez mais, em busca de um 
Brasil com oportunidades para tod@s.

Dataprev.
Tecnologia a serviço

da cidadania.

an
os
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Nova Marca 
A nova identidade visual da Dataprev traduz os principais valores e a transfor-
mação vivida pela empresa ao longo desses 40 anos, assim como as perspectivas 
de avanços futuros, e seus principais atributos. A nova marca reflete também os 
valores que guiam e inspiram o seu compromisso público. 

O trabalho de elaboração da marca incluiu entrevistas e pesquisa com empre-
gados e gestores, análise das tendências e das referências de design aplicáveis 
ao contexto da empresa e do mercado de tecnologia da informação e da comu-
nicação. Na etapa final do trabalho de branding, os empregados escolheram a 
marca entre três opções, pela rede social corporativa ond@. Em síntese, a nova 
marca expressa a integração entre o Brasil e a tecnologia das soluções desen-
volvidas para apoiar políticas sociais e potencializar as aplicações que utilizam as 
grandes bases de dados mantidas sob gestão e guarda da empresa. 



Cli
en

tes
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
Para o Ministério do Trabalho e Emprego, a Dataprev presta serviços de desenvolvimento, 
manutenção e atualização do Portal MTE Mais Emprego, que inclui diversos aplicativos 
criados pela empresa, entre eles o sistema do seguro-desemprego, benefício requerido 
anualmente por 8 milhões de trabalhadores. Ainda no portal, o IMO-Intermediação de Mão 
de Obra faz o intercâmbio pela internet entre currículos e vagas de emprego, cadastrados 
por profissionais e pelas empresas.

INSS Instituto Nacional do Seguro Social
Desenvolvimento e manutenção de soluções, inclusive de Analytics, voltadas ao atendi-
mento feito nas Agências da Previdência Social (APSs) e ao processamento (solicitação, 
consulta e autorização) de benefícios previdenciários, com destaque para aposentadorias, 
pensões, auxílio-doença e auxílio-maternidade. A Dataprev também processa a folha de 
pagamentos de cerca de 32 milhões de benefícios previdenciários por mês, com base nos 
dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que guarda cerca de 216 milhões 
de informações de vínculos, remunerações e contribuições, e é mantido nos seus data 
centers. Ao longo dos últimos anos, a Dataprev vem conduzindo um processo de moder-
nização tecnológica dos sistemas previdenciários que, além de avanço da migração para 
plataforma  baixa, contempla a adoção do conceito de Portal e Mobilidade para melhorar o 
acesso do cidadão aos serviços prestados pelo INSS.

ANTT Agência Nacional  de Transportes Terrestres
Cliente dos serviços de hosting, gestão de redes e de comunicação de dados trafegados 
pela internet oferecidos pela Dataprev.

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a Dataprev desenvolve, 
em consórcio com o Serpro, o novo Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal 
(Sigepe), que está sendo implantado gradualmente, em módulos (veja a página 45).  

Presidência da República
Hospedagem de blog e dados institucionais.

Previc Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Os serviços da Dataprev auxiliam à Previc nas suas competências fundamentais, como a 
fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) – que possuem 
um volume de recursos equivalente a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) – e normatização 
das regras para previdência complementar e julgamento de infrações. Os principais sis-
temas que compõem esses serviços são o CADPREVIC, SICADI e SCAI.
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SRFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
A Dataprev opera, para a SRFB, os sistemas relacionados à receita previdenciária 
e participa, em conjunto com o Serpro, do Programa de Unificação dos Créditos 
Tributários (PUC), que simplifica a vida do cidadão – por exemplo, com a unificação 
das Certidões Negativas de Débitos (CND Previdenciária e Fazendária). A Dataprev 
processa 6,5 milhões de declarações mensais das empresas e a Guia da Previ-
dência Social (GPS), que reúne informações sobre pagamentos previdenciários.

PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Prestação contínua de serviços de produção de sistemas, desenvolvimento e 
manutenção, além de diagnóstico e proposição de soluções. 

MPS Ministério da Previdência Social
O processamento e manutenção dos sistemas que suportam o RGPP (Regime 
Próprio de Previdência), que atendem aos Estados e Municípios, compõem um dos 
principais serviços prestados ao Ministério. Além disso, outros sistemas de apoio 
às Secretarias e de suporte às políticas da Previdência, como o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) e o Anuário Estatístico, também estão no portfólio de serviços.

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
A Dataprev presta serviços em TI e consultoria técnica para o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS), fazendo o cruzamento com o CNIS 
de informações das bases de dados do Cadastro Único (CADÚNICO), que subsidia 
programas como o Bolsa-Família, de modo a dar maior qualidade e consistência 
aos registros cadastrais.

Funpresp Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal
Com a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a 
Dataprev mantém contrato de hosting de sistemas previdenciários, entre outros 
serviços especializados em TI, tais como soluções integradas de informações pre-
videnciárias; desenvolvimento e manutenção de sistemas previdenciários; comu-
nicação corporativa (incluindo serviço de e-mail); consultoria em tecnologia da 
informação e comunicação; treinamento a usuários.

Instituições financeiras
Cerca de 80 instituições financeiras, públicas e privadas, são clientes dos serviços 
da Dataprev para conferência das informações sobre empréstimos consignados, 
como os dados básicos dos limites para concessão do crédito; batimento de con-
tratos; identificação de óbitos.
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a dataprEv Está organizada em uma presidência e quatro diretorias que 
formam a Diretoria Executiva. Esta, por sua vez, constitui-se em Diretoria Cole-
giada, para fins deliberativos. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
são órgãos de orientação superiores com as responsabilidades de administração 
e aconselhamento, exame e parecer sobre os balanços patrimoniais e demons-
trações financeiras. 

À Diretoria de Desenvolvimento, Relacionamento e Informações (DRD) cabe a 
construção de sistemas de informação e o atendimento a clientes. Esta diretoria 
atua com uma equipe de gerentes de contas, analistas de negócio, e cinco Uni-
dades de Desenvolvimento (UD) instaladas em Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), 
Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Florianópolis (SC). As UDs reúnem cerca de 500 
empregados, dos quais cerca de 60% envolvidos na geração de inovação e solu-
ções novas para clientes; e 40% na manutenção e em projetos de uso interno. 

Os três data centers da Dataprev estão sob a responsabilidade da Diretoria 
de Tecnologia e Operações (DIT), que também faz a sustentação e implantação 
dos ambientes produtivos e de prestação dos serviços de hospedagem, proces-
samento e conectividade, entre outros. Os data centers estão localizados no Dis-
trito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

As áreas de desenvolvimento e a operação de soluções de TIC são apoiadas 
pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS), que está à frente das 
questões contábeis, financeiras e logísticas, e pela Diretoria de Pessoas (DPE), 
que realiza ações de gestão de carreiras, capacitação, saúde, qualidade de vida e 
responsabilidade socioambiental.
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Estrutura organizacional

Diretrizes gerais
de negócio

Aprovação de orçamentos
e programas

Fiscalização da execução 
administrativa

CA
Conselho de
Administração

CF
Conselho
Fiscal

PR
Presidência

Fiscalização do 
cumprimento dos deveres 
legais e estatutários
Acompanhamento
da execução �nanceira, 
�scal e orçamentária

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

Finanças 
Logística
Contabilidade
Orçamento
Controladoria
Suprimentos
Gestão de TI interna

DFS
Diretoria de Finanças
e Serviços Logísticos

DIT
Diretoria de Tecnologia
e Operações

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

DPE
Diretoria
de Pessoas

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

DRD
Diretoria
de Relacionamento,
Desenvolvimento
e Informações

Comercial
Desenvolvimento de sistemas
Relacionamento com clientes
Gestão de informação 
Atendimento
Projetos e processos

Vinculação Funcional
Subordinação

Estrutura organizacional
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Ciclo produtivo da Dataprev: controle de qualidade para o cliente
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o modElo dE govErnança da Dataprev se baseia em uma articulação entre a 
estrutura decisória e uma metodologia de planejamento estratégico sustentado 
em ações de curto, médio e longo prazos, o Plano de Ação. Essa metodologia, que 
visa planejar, avaliar e mensurar, de forma qualitativa e quantitativa, o movimento 
organizacional da empresa, já se consolidou, permeia todas as áreas e tem sido 
fundamental para o desempenho corporativo. Os processos de levantamento de 
diagnósticos, validação de metas, monitoramento e atualização dos resultados 
amadureceram levando em conta a natureza do cenário tecnológico, de mudança 
acelerada de cenários, além do aumento de demandas de serviços, particularmente 
de TI públicas, e a diversificação da linha de negócios e de clientes da Dataprev. 

As metas e os 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. E o Plano de Ação está alinhado 
ao Mapa Estratégico da empresa para o ciclo 2010 a 2015 (veja a página 23). 

As contribuições ao Plano de Ação 2014, feitas em estreita colaboração entre a 
Diretoria Executiva, o corpo gerencial da empresa e os clientes, traduziram-se na 
definição dos 178 resultados para o exercício, distribuídos nos seguintes eixos: 

Gestão e governança
Pessoas
Tecnologia
Demandas estratégicas e negócios
Segurança
Infraestrutura física e patrimonial
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Governança

Ao longo de 2014, o monitoramento aconteceu em 11 ciclos de reuniões, 
durante os quais os responsáveis pelos resultados 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 dos resultados, o entendimento 
cada vez mais claro das etapas necessárias para o alcance das metas e a agre-
gação de mais pessoas ao processo de execução do plano contribuíram para o 
cumprimento crescente dos objetivos estabelecidos.

O avanço no processo de planejamento e o aperfeiçoamento dos instrumentos 
para o acompanhamento dos projetos se refletiram no aumento significativo de 
conclusão de metas. Esses dados, em comparação a anos anteriores, mostra que 
o amadurecimento do processo tornou possível ajustar as demandas ao contexto 
efetivo do dia a dia para melhor executar as ações programadas. 

O processo tornou-se mais dinâmico, com as iniciativas reavaliadas constan-
temente nos encontros de monitoramento, que permitem a adoção – a tempo – 
de medidas para superação de eventuais barreiras à execução dos resultados. 

Os resultados concluídos de acordo com o planejado no início do ano, apesar 
das mudanças de cenário ao longo do exercício, atingiram o índice de 58% em 2014, 
em comparação a 31% no exercício anterior (gráfico abaixo). A base de cálculo desse 
percentual considera a totalidade dos resultados programados no início do ano. Ou 
seja, inclusive aqueles que envolviam análises prévias de viabilidade e foram cance-
lados pelos mais diversos motivos, deixando de ser estratégicos para a empresa.

O Plano de Ação é divulgado para todos os empregados por meio de área espe-
cífica na intranet e na rede social corporativa ond@, em notícias internas, e por 
meio de apresentações presenciais feitas pela diretoria para as equipes. No fim do 
ano, os objetivos alcançados orientam o planejamento futuro.

Avanço da produtividade

Concluído
Execução parcial

Execução insuficiente
Execução regular

Plano de Ação 2013
15%

31%

22%

31%

Plano de Ação 2012

19%

37%

11%
33%

Plano de Ação 2014
6%

58%24%

11%
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Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Dataprev define a estratégia 
de Tecnologia da Informação da empresa para períodos de três anos. O documento 
atual abrange de 2013 a 2015. Estabelece os objetivos tecnológicos para atender 
atuais e futuros clientes, e quais projetos precisam ser desenvolvidos para alcan-
çá-los. Desse modo, subsidia e orienta as decisões sobre investimentos em TI, evo-
lução tecnológica e prioridades de desenvolvimento. 

O PDTI e o Plano de Ação estão diretamente conectados, embora tenham 
ciclos próprios. O PDTI indica quais deverão ser os resultados específicos asso-
ciados à Tecnologia da Informação a serem alcançados no período seguinte ao do 
Plano de Ação, que, por sua vez, durante o seu monitoramento, fornece insumos 
para evolução do PDTI.

O documento é atualizado e revisado anualmente pelo Comitê de Tecnologia 
da Informação da Dataprev, incorporando, entre outros aspectos, as demandas 
e interesses apontados pelos clientes. O PDTI elaborado para o exercício de 
2014 foi estruturado em três grandes temas que trazem uma visão de arqui-
tetura empresarial, abordando temas como negócio, processos e ciclos produ-
tivos; gestão da informação; e infraestrutura técnica. Envolvem desde segurança 
e continuidade do negócio, gestão de inovação, TI e pessoas, passando por inte-
ligência de negócios e dados abertos, até ambientes dos data centers, compu-
tação em nuvem e mobilidade. 

Suas diretrizes também seguem o alinhamento da Dataprev com os Planos de 
Tecnologia da Informação dos clientes. 
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Governança

Boas práticas 
A Dataprev faz aferições contínuas nas melhorias de seus processos, infraestru-
tura e práticas corporativas. Em 2014, pelo segundo ano consecutivo, a empresa 
aplicou a metodologia do Gartner Group para medir seu IT Score, índice que avalia 
o grau de amadurecimento corporativo por meio da análise de processos, infraes-
trutura, gestão da cadeia de suprimentos, governança, entre outros aspectos. 

Auditorias, levantamentos e testes periódicos dos órgãos de controle do governo 
federal também funcionam como termômetros de desempenho da empresa.

No ciclo 2014 do levantamento do IgovTI, métrica de governança adotada pelo 
TCU, a Dataprev obteve a nota geral de 0,67. A empresa recebeu a classificação 
de capacidade “aprimorada” de boas práticas de gestão de TI nos segmentos 
estratégia, planos, pessoas e processos. As notas em Liderança (0,67) a situaram 
no nível “intermediário” em termos de adoção de boas práticas e gestão de TI, 
enquanto as obtidas nos quesitos informações e resultado (0,44) mostraram um 
nível de capacidade considerado “básico”. 

O IgovTI é um instrumento que auxilia na avaliação e verificação da capaci-
dade de governança e gestão em TI no tocante às boas práticas, atuando como 
um insumo na definição de estratégias, objetivos e amadurecimento. O ciclo do 
levantamento é bienal e abrange 372 organizações estatais. 

A nota geral da Dataprev, em 2014, apontou um nível de capacidade “inter-
mediário” por ser nominalmente inferior ao 0,78 obtido em 2012. O resultado, 
contudo, deve ser considerado levando em conta alterações na metodologia de 
cálculo do TCU, que sofisticaram os controles e elevaram o nível das pontua-
ções, não representando decréscimo no desempenho da empresa. Pelo critério 
anterior de distribuição de notas, a pontuação “intermediária” de 2014 estaria no 
patamar “aprimorado”. 

Já as auditorias internas e externas apontam um nível maior de conformidade 
nos processos internos, com decréscimo acentuado nas determinações ou reco-
mendações de correção. A queda foi de mais de 70% entre 2008 a 2014, período 
no qual houve uma redução de 461 determinações/recomendações para 138, das 
quais 13 da CGU e seis do TCU. Desse total, 101 já foram atendidas.
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s Fornecimento de Soluções de Tecnologia

Clientes e parceiros nas áreas 
previdenciária, trabalhistas,

sociais e registro civil
consolidados e satisfeitos

Prover soluções em ambiente 
tecnológico integrado, seguro

e de alto desempenho
Demandas prioritárias

atendidas e sustentadas

Valorizar e desenvolver 
competências técnicas

e gerenciais

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 sustenta-
bilidade econômico-

financeira

Resultado

Qualidade

Inovação

Transparência

Integridade

Flexibilidade

Profissionalismo

Comprometimento

Conhecimento

Satisfação

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

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.

Excelência Operacional

Fortalecimento da Gestão

Otimizar os processos finalísticos
de negócio e a disponibilidade

dos serviços
Garantir a segurança

da informação
Buscar a inovação

e excelência tecnológica
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a dataprEv concluiu um longo ciclo de investimentos em infraestrutura e 
tecnologia. Em 2014, foi entregue a obra de modenização do data center do Rio de 
Janeiro, o maior da empresa. A expansão e atualização da infraestrutura dos três 
data centers, incluindo os de São Paulo e Brasília, respondeu por um desembolso 
total de cerca de R$ 220 milhões, desde 2011. Este valor não inclui atualizações 
das bases de software e de hardware, também realizadas pela empresa, respon-
sáveis por outros R$ 342,9 milhões, entre 2011 e 2014. 

O objetivo do programa de modernização foi assegurar aos clientes da 
empresa ambientes computacionais de grande capacidade, seguros e com dis-
ponibilidade próxima de 100%. Os três data centers da Dataprev estão agora 
entre os mais modernos do país, em conformidade com as práticas reconhecidas 
mundialmente no mercado. 

O ritmo do programa de modernização foi intenso. Praticamente, a cada ano, um 
dos projetos de modernização de data center foi concluído: o de Brasília em 2012; de 
São Paulo, em 2013 e, em 2014, o último e maior deles, no Rio de Janeiro. As inicia-
tivas abrangeram várias ações, incluindo a atualização das máquinas Risc e x86, e a 
expansão da capacidade de armazenamento de dados de 1 Petabyte para 6 Peta-
bytes, até a ampliação da capacidade da rede interna.

Com a estrutura modernizada, o foco da área de tecnologia passou a ser o aper-
feiçoamento dos processos. Mudanças em rotinas de trabalho buscam a evolução 
do gerenciamento dos serviços e a otimização da cadeia produtiva. Neste contexto, 
a implantação de uma ferramenta de gestão integrada do ambiente de TIC apoia a 
padronização da gestão de toda a infraestrutura distribuída entre os data centers. 

Os três ambientes passaram a ter uma abordagem baseada no conceito de 
autossuficiência. Antes, os data centers contavam com um suporte centralizado 
em um único departamento. Agora, absorveram essas atividades e cada um deles 
tem a atribuição de fazer o suporte técnico de todos os seus próprios processos, 
de modo a assegurar a sustentação tecnológica integral do ambiente produtivo 
dos data centers da Dataprev.
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Tecnologia

A modernização do ambiente computacional facilita também a forte tendência 
à virtualização – quando sistema operacional e aplicações da máquina passam a 
rodar de forma independente do hardware hospedeiro (estrutura física) do ser-
vidor. Os principais benefícios da virtualização são a sua grande eficiência e flexi-
bilidade, sendo possível disponibilizar ambientes de forma bem mais rápida, para 
atender a demandas internas – para homologação, testes, treinamento –, ou de 
clientes. Com isso, foi possível oferecer às Unidades de Desenvolvimento da Data-
prev um cardápio de ambientes no modelo de computação em nuvem, que orga-
niza os serviços prestados, facilita e padroniza as requisições dos servidores.

As informações de monitoramento dos ambientes, geradas por diferentes sis-
temas, são centralizadas em um grande painel eletrônico, com alertas e indicadores 
de desempenho. Toda a infraestrutura dos data centers é redundante.

A consolidação de muitas máquinas virtuais num servidor único requer capa-
cidade de transmissão de dados robusta. Por isso, a rede interna dos data centers 
está em processo de ampliação para 10 Gbps de capacidade. A comunicação entre 
eles (backbone) também prevê a expansão para até 3 Gbps, mesma velocidade a 
que pode chegar a comunicação com a internet. 

Todas essas iniciativas permitem abrir frentes de pesquisas e desenvolvi-
mento em novos campos, como Big Data e mineração de dados.

Os data centers operam, inicialmente, com cerca de 40% a 50% da sua capaci-
dade máxima. Mas uma de suas características importantes é exatamente pos-
sibilitar o crescimento gradual e de forma modular, para acompanhar o aumento 
da demanda, a chegada de novos projetos e clientes. Pode-se aumentar a capa-
cidade elétrica, por exemplo no Rio de Janeiro, de 1.200 kVA para 1.500 kVA ou 
1.800 kVA.

Mais da metade dos servidores dos três data centers da empresa estão no Rio 
de Janeiro, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul carioca. Neste ambiente estão 
hospedados o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e também dados 

3575

109
25315

Hospedeiros físicos Virtuais

Taxa de virtualização
Total de servidores físicos x servidores virtuais
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Renovação do parque de hardware

e sistemas que atendem a área de Benefícios do INSS, a Previdência, o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), a Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc) e a Fundação de Previdência Complementar (Funpresp). 

Todos os três data centers operam 24 horas, sete dias por semana. Nas Salas de 
Monitoramento dos data centers, 95 profissionais, ao todo, revezam-se em quatro 
turnos, acompanhando a performance das aplicações e bases de dados.

Os data centers têm mais de 800 servidores de alto desempenho, em ambiente 
de produção, que hospedam mais de 3.500 máquinas virtuais, além de fitotecas 
de armazenamento de dados e aproximadamente 200 ativos de rede, equipa-
mentos de armazenamento de dados (storage).

Capacidade de processamento x86
Tflop/s

2004

120

60

0
2009 2014

Capacidade de processamento RISC
Tflop/s

2004

70

35

0
2009 2014

Capacidade de armazenamento
Disponível (PBytes)
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6

3

0
2009 2014
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Tecnologia

Salas-cofres
Uma sala-cofre é um ambiente estanque, protegido contra água, gases, vapor, 
fumaça, fogo e radiação eletromagnética. Até as passagens dos cabos elétricos 
são blindadas. No data center da Dataprev em Brasília, a sala-cofre tem 141 m²; 
a de São Paulo passou a contar com instalação de 209 m² (além da já existente, 
com 75 m²); e a do Rio de Janeiro ganhou uma nova sala-cofre, com 488 m², que 
se somou à anterior, de 100 m². A reforma foi feita por uma empresa capacitada a 
implantar ambientes de sala-cofre com aderência às exigências das normas NBR 
15247 e NBR 11515, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para os 
limites críticos de temperatura e umidade para hardware e discos. 
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Rede
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. São 1.730 circuitos de dados na rede de acesso, que interliga 
diversos prédios – próprios e de clientes – distribuídos em mais de 1,3 mil muni-
cípios de todos os estados brasileiros e também do Distrito Federal. Além disso, a 
rede conecta em torno de 50 mil usuários do Ministério da Previdência Social, do 
INSS e da Dataprev.

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. Para atendimento ao cidadão brasileiro 
em localidades no interior, a empresa provê tecnologias avançadas de comuni-
cação via satélite.
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2008 2009 20112010
•	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	data	
centers	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	

•	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	data	center	
do	Rio	de	Janeiro

•	Instalações	redundantes	de	
backbone	e	circuitos	de	internet

•	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

Sistema	de	refrigeração	
do	data	center	de	São	Paulo
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2012 2013 2014
•	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	

•	A	conclusão	das	obras	do	data	center	
do	Rio	de	Janeiro	encerra	um	ciclo	de	
investimentos	em	modernização	da	
infraestrutura

•	Desativação	do	mainframe	MV2

•	Migração	dos	ambientes	operacionais	
para	a	nova	plataforma	de	
armazenamento	de	dados	de	alto	
desempenho.	Entre	eles,	sistemas	do	
INSS,	da	Receita	Federal	do	Brasil	e	do	
Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	(MTE)

•	Reestruturação	organizacional	da	
Diretoria	de	Tecnologia	e	Operações	
(DIT),	com	foco	na	revisão	dos	processos	
produtivos	e	descentralização	do	suporte

•	Implantação	do	novo	framework	de	
desenvolvimento

•	Conclusão	da	modernização	do	data	
center	de	São	Paulo

•	Início	do	processo	de	modernização	do	
data	center	do	Rio	de	Janeiro

•	Início	da	ampliação	da	capacidade	de	
armazenamento	de	1	Petabyte	para	6	
Petabytes

•	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
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os principais sErviços oferecidos pela Dataprev apoiam o exercício da cidadania e 
as políticas sociais do Estado brasileiro. A empresa desenvolve sistemas, presta con-
sultoria especializada, elabora projetos, atua na gestão de documentos, de infraestru-
tura de Tecnologia da Informação e Comunicação e de grandes bases de dados previ-
denciárias, trabalhistas e sociais. Equipes especializadas trabalham para assegurar aos 
clientes qualidade, segurança e disponibilidade aos sistemas e serviços contratados.

Serviço de gestão documental
Gerenciamento de documentação eletrônica, incluindo autenticação, digitalização, 
armazenamento, recuperação e trâmite de documentos.

Solução para gerenciamento de projetos
Ambiente computacional com ferramenta de gerenciamento e armazenamento de 
dados de projetos, baseado no conceito de Software como Serviço (Software as a 
Service – SaaS), com segurança e privacidade. Inclui capacitação inicial a multiplica-
dores e monitoramento do ambiente.

Serviço de publicação no padrão de dados abertos
Publicação na internet de conjunto de dados, definidos junto aos clientes, em portal 
baseado no software CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Natwork), integrado 
ao Portal Brasileiro de Dados Abertos e hospedado em infraestrutura disponível e 
customizada pela Dataprev.

Soluções analíticas
Conjunto de soluções de análise e inteligência de negócios 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, resultando em uma base de dados atua-
lizada e consistente. 
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Principais serviços

Mineração de dados
Serviço ofertado a partir de ferramentas e técnicas capazes de explorar um con-
junto 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.

Apuração especial
Serviço de geração de informações por meio de processamento diferenciado 
(extrações especiais) para cruzamento de dados. Visa o atendimento a uma 
demanda eventual (ad hoc) do cliente ou de órgãos autorizados, por meio de uma 
consulta específica e não prevista originalmente nos sistemas transacionais e 
gerenciais pela Dataprev.

Consultoria
Prestação de serviços de consultoria em planejamento tecnológico; diagnóstico e 
formulação de soluções relativas aos segmentos de TIC; especificação de requi-
sitos de negócio para o desenvolvimento de sistemas, análise estatística e trei-
namentos. 

Hosting
Fornecimento de infraestrutura com base no conceito de serviço (Infrastructure 
as a Service – IaaS) para hospedagem de serviços de TIC (armazenagem de dados, 
banco de dados e aplicações), em servidores e equipamentos instalados nos data 
centers da Dataprev.

Hospedagem de blogs e portais
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 Gerencia-
mento de Conteúdo (Content Management System – CMS). Prevê suporte à infra-
estrutura física, lógica e de plataforma de serviços necessária para o funciona-
mento do 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 Mana-
gement System – LMS). Inclui suporte à infraestrutura física, lógica e de plataforma 
e de apoio à utilização das funcionalidades do LMS, e suporte à implantação.
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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 homolo-
gação; treinamento; manutenções evolutivas e adaptativas. 

Gestão de soluções de TIC
A Dataprev fornece toda a infraestrutura tecnológica – servidores, sistemas de 
armazenamento de dados, dispositivos de rede – para aplicações e sistemas. 
Realiza a gestão desses ambientes, garantindo segurança, disponibilidade e alto 
desempenho às aplicações.

Correio Eletrônico
Comunicação eletrônica integrada, baseada no correio eletrônico Expresso BR, 
com garantia de sigilo e confiabilidade.
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Ministério da Previdência Social 
Sistema do Conselho de Recursos 
da Previdência Social (CRPS_WEB)
A solução apoia a administração dos processos de segurados e contribuintes da 
Previdência Social, envolvendo litígios de benefícios e recolhimentos de contribui-
ções por meio dos julgamentos realizados nas Juntas de Recursos e nas Câmaras 
de Julgamento, garantindo maior agilidade nos processos.

CNIS – Regime Próprio 
de Previdência Social (CNIS RPPS)
O sistema faz a captação e a manutenção das informações que constituem o 
cadastro de informações previdenciárias dos 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 ati-
vidades da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS).

Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)
Ao consolidar os números de beneficiados, de operações e outras informações 
relevantes, o Anuário Estatístico da Previdência Social é considerado a principal 
fonte de dados para pesquisadores, estudantes, gestores públicos e privados e 
demais interessados na Previdência Social. 
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Soluções para clientes

Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS)
Cadastro Nacional de Informações Sociais
a dataprEv implantou, em 2014, uma nova versão do Cadastro Nacional de 
Informações sociais (CNIS), base de dados que reúne mais de 25 bilhões de infor-
mações de todos os trabalhadores e segurados da Previdência Social. Mais ágil e 
robusta, com novo padrão visual, a versão 4.0 do CNIS incorporou recursos para 
simplificar cada vez mais o reconhecimento automático dos direitos dos cidadãos 
brasileiros pelo INSS. 

A nova versão do CNIS é o primeiro passo para a implantação nacional do 
Painel do Cidadão, previsto para 2015, que permitirá ao contribuinte acessar 
on-line suas informações previdenciárias. O CNIS também está preparado para o 
lançamento de novas aplicações responsivas e em tempo real para uso por dis-
positivos móveis, sejam eles tablets, smartphones ou celulares. O objetivo é que, 
futuramente, a pessoa possa solicitar aposentadoria pela internet, sem necessi-
dade de se dirigir a uma agência do INSS. 

Responsável por manter a base de dados do CNIS e um conjunto de subsistemas 
e rotinas que hoje rodam principalmente em plataforma aberta e distribuída, a Data-
prev reúne em seus ambientes de processamento quase 1 bilhão de registros de 
pessoas físicas e jurídicas, além de 8,9 milhões de informações sobre óbitos, que são 
constantemente atualizadas. Há, ainda, 21 bilhões de registros de remunerações 
mensais e 2,5 bilhões de dados de recolhimentos individuais feitos à Previdência. 

Essas informações heterogêneas e vindas de diferentes fontes, são utilizadas 
por diversos sistemas, de acordo com o objetivo da aplicação: reconhecimento de 
direitos trabalhistas e previdenciários, combate a fraudes, apoio aos processos de 
arrecadação previdenciária, direcionamento da ação fiscal, elaboração de relatórios 
estatísticos e subsídio ao planejamento de políticas públicas. Permitem a identi-
ficação de pessoas, a formação do histórico das relações de trabalho e o cruza-
mento de outros dados necessários ao apoio de programas sociais e também para 
garantir a concessão em até 30 minutos de aposentadorias por tempo de contri-
buição ou por idade, dos benefícios de salário-maternidade e do auxílio-doença. 

A base de dados do CNIS é fundamental para o reconhecimento automático 
de direitos a 34 tipos diferentes de benefícios junto ao INSS, sem que seja neces-
sário o segurado apresentar dezenas de documentos para comprovar o seu 
vínculo previdenciário ou trabalhista. O cadastro permite também a habilitação 
automática ao seguro-desemprego, ao fornecer informações sobre o salário dos 
últimos três meses do trabalhador, base de cálculo do valor do benefício. Em 
2014, o sistema da Dataprev processou a requisição de 8,7 milhões de solicita-
ções do seguro-desemprego. 
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Sistema Nacional de Informações de Registro Civil
O Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) reunirá dados padroni-
zados sobre nascimento, casamento e óbito em uma base única. Instituído pelo 
Decreto nº 8.270, de 26 de Junho de 2014, visa o aperfeiçoamento das bases de 
dados sobre registro civil, dificultando a falsificação de documentos, coibindo o 
tráfico e a exploração sexual de crianças e adolescentes, e ajudando a prevenir 
fraudes contra a Previdência Social, o comércio e o sistema bancário. 

O Sirc está em fase de expansão nacional, com a adesão gradativa dos 8 mil 
cartórios no Brasil. Santa Catarina foi o  primeiro estado do Brasil a disponibilizar 
informações para o novo banco de dados do governo federal. Além dele, já é pos-
sível obter informações de forma on-line dos tabelionatos de São Paulo, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Acre. O Sirc foi desenvolvido 
pela Dataprev e administrado pou um Comitê Gestor formado pelas seguintes 
entidades: 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Ministério da Previdência Social
Ministério da Justiça
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Fazenda
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Conselho Nacional de Justiça
Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil)
Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR)

Sistemas de concessão e pagamento de benefícios
A Dataprev desenvolve, atualiza e mantém sistemas para requisição, con-

cessão e pagamento de benefícios previdenciários. São soluções que apoiam as 
rotinas de atendimento aos segurados nas Agências da Previdência Social, em 
solicitações de aposentadorias por tempo de contribuição e idade ou pensões e 
auxílios, entre outras requisições. Os sistemas executam consultas às bases de 
dados dos segurados e de regras de negócio (as normas para concessão dos bene-
fícios) e também a informações sobre requerimentos, concessões, indeferimentos, 
atualizações, acidentes de trabalho, entre outras. A Dataprev responde, ainda, pela 
geração de créditos para pagamento da folha de benefícios, um total de R$ 32,2 
bilhões mensais, para 32,2 milhões de segurados da Previdência Social.
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Soluções para clientes

Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) 
Uma nova versão do Portal MTE Mais Emprego, implantada em 2014, modernizou 
os processos de intermediação de mão de obra, ao possibilitar o encontro direto, 
pela internet, da oferta e demanda de trabalho de forma mais ágil, transparente, 
pelos próprios interessados – o profissional ou a empresa. O trabalhador passou 
a poder se candidatar on-line aos processos seletivos de vagas de emprego sem 
precisar comparecer a uma agência do SINE; e as empresas, por sua vez, a sele-
cionarem trabalhadores no portal para participar de seus processos de contra-
tação e recrutamento diretamente.

O desenvolvimento de um webservice específico para a migração de cadastro 
de trabalhadores aprovados e em fase de conclusão nos cursos oferecidos pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) possibilitou 
também a integração efetiva da articulação das politicas de emprego, incluindo as 
ações de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e habilitação ao 
seguro-desemprego. A indicação para vagas de emprego considera a sua qualifi-
cação profissional, o que aumenta a possibilidade de serem (re)inseridos no mercado 
de trabalho de forma mais ágil e com melhores condições de empregabilidade.

Na nova versão do Portal MTE Mais Emprego foram aperfeiçoados também 
mecanismos para habilitação ao seguro-desemprego, adaptando as funcionali-
dades dirigidas às atividades dos agentes da rede do Sistema Nacional do Emprego 
(SINE), melhorando o atendimento ao trabalhador. A ferramenta Empregador Web, 
por exemplo, deu aos empregadores condições de transmitir os requerimentos 
de seguro-desemprego dos trabalhadores via internet de forma individual ou por 
meio de arquivo gerado a partir do sistema de folha de pagamento, o que dis-
pensa a necessidade dos formulários impressos. A modernização dos processos 
assegura melhor atendimento ao trabalhador, maior segurança nas informações 
e economia para o empregador. 

Intermediação de Mão de Obra (IMO)
O sistema de Intermediação de Mão de Obra (IMO), desenvolvido pela Dataprev, visa 
apoiar a política do MTE para colocação de trabalhadores no mercado. A aplicação 
reúne as vagas disponíveis, captadas junto a empregadores, e os currículos dos inte-
ressados em se candidatarem ao emprego. Em 2014, foram oferecidas 2, 5 milhões 
de vagas, com um total de 5,5 milhões de encaminhamentos efetivos para emprego. 
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Seguro-desemprego
Sistema que processa as rotinas necessárias à requisição e concessão do segu-
ro-desemprego, benefício garantido pela Constituição Federal aos trabalhadores 
com o objetivo de prover assistência financeira temporária ao desempregado sem 
justa causa, além de auxiliá-lo na manutenção e na busca de emprego, promo-
vendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. O 
benefício é concedido ainda aos trabalhadores com contrato de trabalho suspenso 
para participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido 
pelo empregador (Bolsa de Qualificação Profissional); ao empregado doméstico 
com a finalidade de prover assistência financeira temporária quando dispensado 
sem justa causa; e aos resgatados de regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo. Ao longo de 2014, o sistema da Dataprev processou a requi-
sição de 8, 7 milhões de solicitações de seguro-desemprego.

Programa Nacional de Qualificação (PNQ)
O Programa Nacional de Qualificação (PNQ) gerencia o processo de qualificação 
dos trabalhadores, que envolve a realização de convênios com entidades de qua-
lificação, o controle e o acompanhamento da execução dos contratos e da apli-
cação 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 de Geração de Emprego e 
Renda (PROGER) é o apoio a setores intensivos em mão de obra, prioritários em 
políticas governamentais de desenvolvimento e grandes geradores de emprego.

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Administração da base de dados com a identificação das ocupações existentes no 
mercado de trabalho. Os códigos CBO são utilizados em praticamente todos os 
sistemas que tenham alguma vinculação com os trabalhadores brasileiros.
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Soluções para clientes

Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED)
Responsável pelos processos de preenchimento, captação, validação, gerencia-
mento das entregas de declarações, elaboração dos índices de emprego e con-
sultas 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), construídas 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 financia-
mento (PROGER) e relativos a requisições e pagamentos de seguro-desemprego.

Receita Federal do Brasil 
Sistema de Auditoria de Compensações 
Previdenciárias – AUDCOMP-P
O AUDCOMP-P automatiza a verificação de compensações para CNPJs informados 
pela coordenação/analista da Receita Federal. Dispõe de uma ferramenta web 
que detalha para o contribuinte a origem dessas compensações, permitindo con-
trole e retificação das declarações de compensações. Com isso, o sistema apoia 
a estratégia da Receita Federal e concentrar esforços na fiscalização e desesti-
mular o uso indevido das compensações previdenciárias.

Sistema de Controle de Depósitos 
Judiciais/Extrajudiciais – SDJ 
Controla as entradas das remessas de dados de Depósito e Liberação, Judicial e 
Extrajudicial, desde a recepção, incluindo sua passagem pelas diferentes etapas 
de tratamento. Provê dados para a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), tanto em âmbito central quanto regional. O SDJ 
também fornece informações para atualização dos diversos bancos de dados de 
arrecadação, cobrança, procuradoria e do CNIS.
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Cadastro Nacional de Ações Fiscais (CNAF)
Mantém os registros 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 e distribuí-la entre as 
equipes de auditores. 

Certidão Negativa de Débito (CND)
A partir das bases de dados de recolhimentos, o sistema faz o cadastramento, a 
gestão, a emissão e a validação de Certidões Negativas de Débito das empresas, 
com relação a suas obrigações com a receita previdenciária. 

Sistema de Cobrança Administrativa (SICOB)
Abrange as funções de cobrança administrativa de créditos previdenciários: 
andamento dos processos, 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 encaminhadas 
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. 

Sistema de Fiscalização Previdenciária (SISCOL)
Mantém cadastros de empresas, contadores e corresponsáveis, obras e débitos 
administrativos, e também controla o recebimento da carga fiscal do sistema SAFIS.

Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS)
Apoia o trabalho externo do auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil armaze-
nando e processando dados em notebook no momento da ação fiscal. Funciona 
de forma integrada com o sistema SISCOL e CNAF, de onde obtém a carga de tra-
balho e a relação de empresas para a ação, bem como informações sobre elas. Os 
dados levantados são transferidos para os sistemas SISCOL e CNAF.
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Soluções para clientes

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 operacio-
nais instituídos pela Secretaria da Receita Federal nas atividades que tratam de 
receita previdenciária. 

Sistema de Inteligência Fiscal (SIF) 
Sistema gerencial, com dados agregados de diversas bases, que objetiva dar 
suporte ao planejamento da ação fiscal. Faz detecção de indícios de sonegação e 
à realização de estudos econômicos e fiscais. Trabalha com conceitos de Índices 
Previdenciários e Evolução Previdenciária, permitindo o cruzamento das informa-
ções das Receitas Federal e Previdenciária, o que resulta em um 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 informações 
sobre investimentos dos Planos de Benefício das entidades de previdência privada.

Presidência da República
Blog do Planalto
A Dataprev hospeda o blog da Presidência da República, espaço que publica infor-
mações sobre programas e políticas governamentais, e a agenda de eventos e 
atos do Planalto.
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Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Projeto Sigepe
O Sistema de Gestão de Pessoal do Governo Federal (Sigepe) está sendo desen-
volvido pela Dataprev em consórcio com o Serpro. O Sigepe substituirá o Sistema 
de Administração de Pessoas (Siape), e vai gerir informações de 1,2 milhão de ser-
vidores ativos e inativos do governo federal. O projeto tem um prazo total de cinco 
anos, com algumas funcionalidades já operando desde junho de 2014. 

Instituições financeiras
Empréstimo consignado
A Dataprev presta serviço às instituições financeiras para validação de empréstimos 
consignados, fornecendo os dados básicos dos limites para concessão do crédito.
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Resultados de destaque
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Modernização 
concluído o ciclo dE modErnização da infraestrutura dos três data 
centers, de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, cujos investimentos somaram R$ 
220 milhões em três anos e proporcionaram a duplicação da capacidade ener-
gética, modernização do sistema de refrigeração e otimização da segurança dos 
ambientes físicos. O projeto do Rio de Janeiro foi concluído em 2014. Agora, os 
três  operam sem a necessidade de paradas programadas, ampliando ainda mais 
seu nível de disponibilidade.

O ciclo de modernização da Dataprev incluiu, ainda, a renovação do parque de 
hardware, com atualização dos equipamentos servidores e ampliação da capa-
cidade de armazenamento de dados em quatro vezes, saltando de 1,5 para 6 
Petabytes (Pbytes) distribuídos nos três data centers. Foi consolidado o uso da 
ferramenta de gestão de TIC da CA, trazendo ganhos na operação dos CPs, com 
a padronização da ferramenta de gestão de alertas, eventos, incidentes, dentre 
outros parâmetros. 

Nova sede 
A reforma do edifício-sede da Dataprev teve como uma de suas premissas a 
implementação de soluções e sistemas prediais modernos, com recursos de sus-
tentabilidade ambiental e acessibilidade. Envolveu investimentos da ordem de R$ 
25 milhões na modernização do prédio, e foi a primeira reforma realizada desde a 
construção do edifício, em 1977. O projeto arquitetônico original é de João da Gama 
Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, um dos colaboradores de Oscar Niemeyer e 
Lúcio Costa na construção de Brasília. As obras incluíram a completa restauração 
dos ambientes internos e externos. O novo espaço multisuso, localizado no 11º 
andar, tem 266 lugares,  divisórias retráteis, com isolamento acústico, e mobiliário 
que permitem a opção de 17 layouts. Ele pode ser dividido em duas salas maiores, 
com 63m², e duas menores, com 56m² e capacidade para até 55 pessoas cada.

O investimento total na sede, incluindo a atualização da infraestrutura dos 
data centers, somou R$ 65, 8 milhões.
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Resultados de destaque

Prêmios 
A gestão da Dataprev foi reconhecida e, mais uma vez,  premiada pelas princi-
pais publicações especializadas do mercado corporativo. A empresa foi escolhida 
a melhor no Setor de TI e Telecomunicações pelo Prêmio Valor 1000, do jornal Valor 
Econômico, que avalia o desempenho econômico e financeiro das empresas em 26 
segmentos de atuação. Também foi selecionada entre as empresas que se desta-
caram por seu desempenho em 18 segmentos da indústria, comércio e serviços, 
além do agronegócio, com o prêmio de melhor empresa de Indústria Digital da 
Melhores & Maiores de Exame. Já a publicação da IstoÉ Dinheiro, da Editora Três, deu 
à Dataprev o título de melhor no setor de Serviços Públicos na edição de 2014. 

A empresa também ganhou o troféu Prata do XVII Prêmio Nacional de Qualidade 
de Vida de 2014, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), na cate-
goria Boas Práticas de Gestão do seu Programa de Qualidade de vida, com des-
taque para ações com o Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (Paed). 
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Rodrigo Assumpção 
recebe prêmio Melhores 
e Maiores de Exame 
2014 (à direita, pág. 48) 
e Valor 1000 (pág. 49)
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Resultados de destaque

Comunicação Unificada 
Todos os escritórios da Dataprev foram conectados em uma única plataforma de 
comunicação, com recursos de mobilidade e colaboração. O sistema de Comuni-
cação Unificada foi contratado como serviço (UC Outsourced), e, além de telepre-
sença imersiva e videoconferência, inclui um sistema de telefonia por IP (ou via 
internet) e tarifação, ferramentas de colaboração corporativa, um serviço de mobi-
lidade e uma solução de contact center. As conferências de áudio e vídeo podem ser 
feitas por meio de estações de trabalho ou de dispositivos móveis (smartphones 
ou tablets), e o usuário pode operar um telefone IP na tela do computador.

A empresa praticamente mais do que dobrou suas salas de videoconferência. 
Todos os 93 ambientes, além das duas salas imersivas (uma em Brasília e outra 
no Rio de Janeiro), foram equipados com modernos aparelhos de videoconfe-
rência, com alta definição (qualidade full HD). Estes serviços facilitam a interação 
e a troca de informações entre empregados, potencializando a comunicabilidade 
da empresa. 

Migração 
O desligamento do mainframe que abrigava dados e sistemas da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), foi um marco 
da caminhada da Dataprev para a adoção integral de plataforma baixa. A migração 
de dados e sistemas da RFB e da PGFN envolveu dez grandes bancos de dados e 
8,5 bilhões de registros, além da implantação simultânea de 12 grandes aplica-
ções e a conversão para Java de 3,4 milhões de linhas de código escritas em Cobol 
(linguagem própria dos computadores de grande porte). Ocorreu no final de 2013, 
com desligamento oficial da máquina em maio de 2014. 

Método ágil 
Foram ativadas em junho de 2014 as primeiras funcionalidades do novo Sistema 
de Gestão de Pessoas (Sigepe) para a administração direta da União, que está 
sendo desenvolvido em consórcio pela Dataprev e pelo Serpro, para o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Sigepe vai substituir em 2017 o atual 
Sistema de Administração de Pessoas (Siape), para atender 1,8 milhão de servi-
dores públicos federais, aposentados, pensionistas e empregados públicos.
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 O consórcio vai desenvolver cerca de 50 mil pontos de função, além de ofe-
recer cerca de 152 mil horas de consultoria. Os projetos da Dataprev no Sigepe 
estão estruturados em grandes frentes de trabalho para o desenvolvimento de 
oito módulos da nova plataforma tecnológica. São eles: Avaliação de Desempenho; 
Grupo de Trabalho, Gestão de Anistiados Políticos, Programa Serviço Público 
Cidadão; Gestão do Desenvolvimento de Pessoas, que será retomado e finalizado 
em 2016; Boletim de Gestão de Pessoas; Gestão de Identidade (Gerid) e Gestão de 
Seleção de Pessoas.

 Os módulos do sistema estão sendo construídos com base no modelo ágil 
de  desenvolvimento, gestão e planejamento de projetos de software, com entregas 
estruturadas em períodos fixos de 30 dias, conhecidas como sprint ou iteração. 

Indicadores 
A gestão da informação interna com base em indicadores ocupa atualmente um 
papel decisivo na tomada de decisões rápidas na Dataprev. O uso da tecnologia de 
Data Discovery, uma plataforma de inteligência de negócios (BI), ajudou a Dataprev a 
qualificar a produção de dados a partir de cruzamentos e associações de informa-
ções de diferentes fontes, em poucos cliques, potencializando o uso da informação 
estratégica. No caso da gestão de recursos financeiros, por exemplo, os indica-
dores já disponíveis informam o percentual de recebimento sobre faturamento 
mensal ou a evolução da disponibilidade de capital de giro. A adoção do software 
de data discovery QlikView não se aplica apenas à demanda financeira, mas a todas 
as áreas corporativas.
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Desempenho econômico-financeiro

De
se

m
pe

nh
o e

co
nô

m
ico

-fi
na

nc
eir

o



Relatório Anual 2014 Dataprev

53

Em 2014, a modErnização de processos de gestão financeira e econômica 
contribuíram de forma decisiva para que a Dataprev concluísse o ciclo de atuali-
zação de infraestrutura tecnológica, iniciado em 2009. 

Entre outras iniciativas, soluções analíticas (analytics) e um novo sistema de 
gestão estratégica de fornecedores (strategic sourcing) apoiaram aquisições e 
renegociações feitas pela empresa ao longo do ano que resultaram em reduções 
significativas nos custos, envolvendo tanto contratos novos quanto já existentes. 
Houve ganhos também em dilatação de prazos para pagamento, o que significa 
melhor acomodação de fluxo de caixa, e uma diferença, para menos, de 37,81% (ou 
R$ 121,58 milhões) entre o valor estimado e o efetivamente contratado nos 90 
pregões eletrônicos realizados em 2014.

O modelo de gestão de fornecedores conta com um painel de indicadores que 
monitora a maior parte dos processos para subsidiar a tomada de decisão dos 
gestores. Trabalha com um banco de dados, consolidando informações do con-
trato, perfil da pessoa que negocia em nome do prestador do serviço, o ambiente 
em que o produto é utilizado na Dataprev, seu cenário tecnológico e as perspec-
tivas futuras da plataforma, entre outros dados.

Como parte da gestão do fluxo de caixa, mais complexa devido ao contingencia-
mento orçamentário dos clientes governamentais, a Dataprev também adotou 
medidas de contenção de despesas. Os gastos com viagens caíram 37,04% em 
2014, na comparação com 2013. Além disso, empresa acelerou o processo de 
alienação de ativos e promoveu campanhas internas para economia do consumo 
de energia e de água. 

Essas estratégias se mostraram cruciais para dar sustentabilidade aos inves-
timentos na infraestrutura tecnológica da Dataprev, e para os futuros projetos do 
seu novo ciclo de modernização, agora com ênfase nos processos. 
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Resultados
 A receita operacional bruta da Dataprev em 2014 totalizou o montante de R$ 
1,256 bilhão, um crescimento de 4,19% se comparado com o exercício anterior, 
quando registrou R$ 1,206 bilhão. Já a receita líquida foi de R$ 1,053 bilhão, contra 
R$ 1,011 bilhão apurados em 2013, um aumento de 4,15%. A rentabilidade sobre 
o patrimônio líquido (RPL) foi de 20,12%, inferior aos 26,46% registrados em 2013, 
mas ainda acima da meta estabelecida pela empresa. A margem operacional 
alcançou 22,40%, em comparação aos 24,89% apurados no período anterior. O 
custo dos serviços prestados (R$ 636,5 milhões) foi 3,07% superior ao registrado 
em 2014 (R$ 617, 5 milhões). O total dos impostos, inclusive os previdenciários, 
somou R$ 336,3 milhões, ante R$ 329,7 milhões no exercício de 2013. 

DRE 2013 2014

Receita bruta 1.206.133 1.256.641

Receita líquida 1.011.650 1.053.678

Custos serviços prestados (617.546) (636.507)

Lucro bruto 394.104 417.172

Despesas administrativas (129.519) (206.732)

Receitas (despesas) financeiras (376) 23.296

Receitas financeiras 47.030 86.669

Despesas financeiras (47.405) (63.373)

Outras RD operacionais (12.361) 2.254

Outras receitas operacionais 21.230 23.484

Outras despesas operacionais (20.450) (10.575)

Provisão participação de empregados (13.141) (10.655)

Lucro operacional 251.848 235.988

Outros resultados (201) (137)

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 251.646 235.852

Provisão para IR e CSLL (74.067) (89.296)

Lucro (prejuízo) líquido 177.579 171.148

Demonstração do Resultado
Em valores nominais
(Mil R$)
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A Dataprev apurou EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciações e 
amortizações) de R$ 309,1 milhões, em comparação aos R$ 331,8 milhões do exer-
cício de 2013. E a margem do EBITDA sobre a receita líquida foi de 29,34%, ante 
32,80% no ano passado. Apesar da redução, a empresa continuou demonstrando 
a sua boa capacidade de geração de caixa com recursos próprios. 

Investimentos
A empresa investiu R$ 168,8 milhões em 2014, ou 84,4% do orçamento de R$ 
200 milhões previsto para o exercício. O percentual de execução de investimentos 
é o terceiro maior na história da empresa desde 1994, ano do primeiro registro 
da série histórica feita pelo Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Dest). Foi superado apenas pelo nível de execução de investi-
mentos nos dois exercícios anteriores: de 2013 (R$ 228 milhões, 97,9% do previsto 
para o ano) e 2012 (R$ 122, 9 milhões, 94,6% do total). 

Para contribuir com o orçamento de investimentos, houve um aumento de R$ 
120 milhões no capital social da empresa (R$ 430 milhões), por meio da incorpo-
ração de parte do saldo de reservas de lucros registrado no ano anterior. Para 2015, 
o Conselho de Administração aprovou um novo aumento de R$ 120 milhões, decisão 
que eleva o capital da Dataprev para R$ 550 milhões, e a constituição de reserva de 
retenção de lucros no montante de R$ 97,5 milhões. Os recursos para aumento de 
capital foram providos pelos próprios resultados gerados pela empresa. 

Os programas de investimentos se mantiveram concentrados na ampliação 
da infraestrutura e dos recursos tecnológicos para o desenvolvimento e oferta 
de soluções de TIC para apoio a políticas públicas. A maior parcela do orçamento 
foi destinada ao programa de modernização e expansão dos data centers. Nos 
últimos três anos, foram concluídas as reformas de um data center por ano: Bra-
sília (2012), São Paulo (2013) e Rio de Janeiro (2014). 

Do total dos investimentos de 2014, R$ 81 milhões foram destinados às ações 
de manutenção e adequação de infraestrutura de TI, incluindo os gastos com 
hardware e software. Outros R$ 38,7 milhões, direcionados à ampliação da capa-
cidade da rede dados; R$ 20 milhões a licenças de uso de gerenciadores de banco 
de dados; e R$ 1,5 milhão a manutenção e adequação de bens móveis, máquinas 
e equipamentos, aí incluído o mobiliário da nova sede da empresa em Brasília.

Os números demonstram não somente a prioridade à atividade-fim da 
empresa, para atender às demandas dos clientes com novas ofertas de serviços, 
mas também a atenção às áreas estratégicas da atividade-meio. Foi o caso, por 
exemplo, das obras do edifício-sede, em Brasília; da renovação do parque de equi-
pamentos, de instalações, mobiliário etc.
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Investimentos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dotação 60.000.000 223.263.522 181.149.797 122.881.598 130.000.000 233.500.000 200.000.000

Realização 25.399.288 183.615.490 101.440.776 63.796.744 122.977.200 228.579.590 168.882.655

Hardware e software 23.322.633 98.635.290 96.129.665 57.279.052 101.410.704 107.411.475 81.030.797

Obras 1.450.373 4.573.216 195.255 3.248.121 20.098.796 117.973.536 86.342.948

Instalações, móveis 
e equipamentos 626.282 8.068.182 5.115.856 3.269.571 1.467.700 3.194.579 1.508.910

Aquisição de imóveis  – 72.338.802 – – – – –

% realizado x orçado 42,33% 82,24% 56,00% 51,92% 94,60% 97,89% 84,44%

Investimento por ação
2008 a 2014
(R$)

Investimentos realizados por objeto
2014

47%52%

1%

Hardware e software
Obras
Instalações, móveis e equipamentos

60.000

223.264 233.500 200.000

122.882
130.000

181.150

42,33 82,33 56,00 51,92 94,60 97,89 84,44

183.815

228.580
168.883

63.797
122.977101.441

Orçado Realizado

Orçamento de investimentos e % de realização
2008 a 2014
Em valores nominais (mil R$)

2008

Realização em %

2009 2010 2011 2012 2013 2014

25.399
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a gEstão dE pEssoas na Dataprev incluiu em 2014 ações para a expansão 
dos programas voltados a saúde e qualidade de vida dos empregados, aperfeiço-
amento das capacitações e participações em eventos técnicos para desenvolvi-
mento profissional e programas de incentivo (como a política de Gratificação Vari-
ável por Resultado). 

Além disso, um novo concurso público mobilizou cerca de 62 mil candidatos ins-
critos, que concorreram para 4.016 vagas de cadastro de reserva, sendo 2.792 para 
ampla concorrência, 419 para pessoas com deficiência e 805 para pardos e negros. 
Após seis anos sem seleção, a Dataprev tem realizado concursos em intervalos 
de cerca de dois anos, a fim de assegurar cadastros sempre ativos. Em 2006, no 
primeiro deste ciclo, foram 3 mil candidatos inscritos. Em 2008, 11.844; em 2011, 
57.404; e em 2012, 61.053. A Dataprev conta, atualmente, com 3.900 empregados.

Modernização
Importante investimento para modernização de seus processos, a Dataprev 
também iniciou, em 2014, a implantação de um sistema integrado para a área de 
gestão de pessoas (Enterprise Resource Planning ou ERP). Os ganhos esperados 
com o projeto incluem automação de rotinas e possibilidades maiores de auto-
gestão e autosserviço. 

O e-Pessoas já começou a ser usado na Avaliação de Desempenho, uma das 
etapas do Processo de Gestão de Desempenho do exercício, e visa integrar as 
áreas de administração de pessoas, educação corporativa, saúde e qualidade de 
vida, relações de trabalho e responsabilidade socioambiental, que passam a com-
partilhar um mesmo cadastro. Cada gestor poderá consultar esses dados e geren-
ciá-los de acordo com seus processos e objetivos. E os empregados passarão a 
acessar em um só portal todas as informações que dizem respeito à sua vida 
laboral. O novo ERP contém módulos para diferentes aplicações, desde apoio à 
inteligência de negócios (BI) e gestão de desempenho até os de benefícios, saúde, 
salários, frequência e treinamento.

Baseado em nuvem, o e-Pessoas foi contratado junto ao consórcio MG2I, ven-
cedor de licitação realizada em julho de 2014.  
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Capacitação 
O Plano de Capacitação priorizou as ações de desenvolvimento alinhadas aos 
resultados do planejamento estratégico. A empresa concluiu o mapeamento das 
competências técnicas dos analistas que atuam nas Unidades de Desenvolvi-
mento, e o desenho das trilhas de aprendizagem para esses profissionais. A partir 
dessa definição, a Dataprev iniciou um processo de capacitação interna com foco 
na formação de desenvolvedores, de codificadores e testadores, com destaque 
para treinamentos relacionados às tecnologias Java e de confecção de scripts 
para testes de desempenho.

Políticas de incentivo
As políticas de incentivo mantêm um papel relevante nas estratégias de desen-
volvimento profissional e de negócios da Dataprev. Incluem a Gratificação Vari-
ável por Resultado (GVR), baseada nas metas do planejamento anual da empresa, 
o Plano de Cargos e Salários e o Programa de Participação nos Lucros e Resul-
tados (PPLR), que objetivam aumentar o comprometimento dos empregados com 
a qualidade e o ritmo de entrega dos serviços prestados aos clientes. 

No exercício de 2014 a Dataprev alocou um montante recorde superior a R$ 
42,3 milhões para a Gratificação Variável por Resultado (GVR), benefício que está 
associado ao atingimento de metas estratégicas, em sua maioria vinculadas ao 
Plano de Ação da empresa. O total é 12,2% superior ao de 2013. O índice médio de 
alcance dos desafios no em 2014 foi de 79.98%. 

A Gratificação Variável por Resultado (GVR) foi criada pela Dataprev em 2010, 
e, desde então, já distribuiu R$ 78,7 milhões aos empregados. Diferente dos pro-
gramas de participação nos lucros, nos quais a distribuição de recursos depende 
do registro de lucro econômico, a GVR é paga a todos cujos departamentos alcan-
çarem suas metas. Estas são categorizadas como metas para a área-fim e metas 
para a área-meio, de modo que o desempenho de uma área não interfira em outras.  

10.057.430 10.585.806

15.016.611

19.309.829

23.730.703

GVR
2010 a 2014
Em valores nominais (R$)

2010 2011 2012 2013 2014
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Também foram estruturados conteúdos para atender a área de infraestrutura 
de TIC. A ênfase neste caso foi dada ao desenvolvimento de competências em 
novas tecnologias adquiridas pela empresa, como a suíte de Gestão Integrada de 
TIC, o novo sistema de armazenamento de dados e dispositivos de rede. 

Além das iniciativas presenciais, capacitações massivas no modo de Educação 
a Distância (EaD) foram oferecidas para todos os empregados. Entre elas, cursos 
na área de Segurança da Informação com Certificado Digital, Política de Segurança 
da Informação e prática de Segurança da Informação e Gestão Documental.

Ao todo, a Dataprev promoveu 434 capacitações em 2014. Passaram por elas 
6.875 alunos (o mesmo empregado pode ser contabilizado mais de uma vez, sempre 
que ele tenha feito mais de uma capacitação), dos quais 629 alunos em cursos presen-
ciais, e 3.246, naqueles em EaD. Das capacitações presenciais, 179 foram internas, 
com 2.233 participantes (62%) e 172 externas, com 1.396 participantes (38%).

Saúde e Qualidade de Vida 
Os investimentos em saúde e qualidade de vida somaram R$ 11,1 milhões em 2014, 
total que passou a incluir pela primeira vez a área de Segurança do Trabalho, com 
investimentos voltados à ergonomia, aos programas de prevenção de riscos ambien-
tais, de treinamento das brigadas de incêndio e dos integrantes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA), e ao pagamento de serviços de bombeiros civis.

As ações dessa área abrangem desde ginástica laboral e tratamento especia-
lizado 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. O Programa de Qualidade de Vida da Dataprev ganhou o XVII 
Prêmio Nacional de Qualidade de Vida de 2014, promovido pela  Associação Brasi-
leira de Qualidade de Vida (veja a página 48).

Pró-retorno 
O Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno Laborativo – 
Pró-retorno, criado em 2013 para apoiar empregados afastados há mais de 90 dias 
por motivo de doença, já atendeu 142 empregados, dos quais 125 ao longo do ano de 
2014. Houve um notável aumento do percentual de empregados acolhidos pelo pro-
grama a partir do segundo trimestre do ano, com destaque para o mês de setembro 
de 2014, quando a empresa atingiu a meta de 100% do público-alvo atendido.

O Pró-retorno ajuda o empregado a retomar sua vida funcional, articulando o 
apoio da equipe e do gestor, o que facilita a sua reinserção na rotina corporativa 
e reduz a possibilidade de novos afastamentos, decorrentes de dificuldades de 
adaptação. No exercício de 2014, houve uma redução de 18,04% na média de dias 
de afastamento por empregado em auxílio-doença, e queda de 19,41% na média 
de dias em auxílio-doença previdenciário por total de empregado.
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a política dE rEsponsabilidadE Socioambiental da Dataprev tem o obje-
tivo de contribuir para o desenvolvimento humano, consolidar valores, práticas e 
comportamentos empresariais socialmente responsáveis, promovendo o exer-
cício da cidadania e colaborando para a formação de uma sociedade justa, sus-
tentável e solidária. 

Alinhada às Orientações Gerais de Governo do Plano Plurianual 2012-2015, a 
política faz parte do Mapa Estratégico 2010 a 2015 da Dataprev, e organiza suas 
ações em quatro principais eixos: 
• Jovem Aprendiz
• Diversidade
• Inclusão Digital
• Programa Ambiental. 

Para divulgação e o fomento das atividades, a equipe da Coordenação de 
Responsabilidade Socioambiental utiliza a rede social corporativa da Dataprev – 
ond@ –, na qual conta com uma comunidade própria, integrada, até dezembro de 
2014, por 1.381 empregados. 

Jovem Aprendiz 
Em 2014, a Dataprev investiu R$ 787 mil na contratação de 75 jovens, de 14 a 24 
anos, por meio do Programa Jovem Aprendiz. Um aumento de 35,7% em relação 
a 2013, quando o programa somou R$ 579,8 mil. O Jovem Aprendiz tem o obje-
tivo de apoiar a inclusão social dos jovens, ambientá-los ao ritmo e ao ambiente 
corporativo e oferecer capacitação básica. Os contratados são selecionados entre 
candidatos de localidades de baixa renda, entre pessoas com deficiência e entre 
jovens em outras condições de vulnerabilidade social. Os aprendizes se distri-
buem em 18 das diferentes localidades em que a Dataprev atua. 

Uma das principais ações do projeto ao longo do ano foi a seleção de três ado-
lescentes resgatados pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em Pernambuco. Eles fazem parte do 
grupo de 79 adolescentes que foram retirados do trabalho infantil no Estado por 
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ações governamentais de fiscalização, e inseridos em programa de aprendizagem 
profissional. No enfrentamento feito pela fiscalização em Pernambuco, a maioria 
das crianças e adolescentes foi encontrada em atividades penosas, perigosas ou 
insalubres, em feiras livres, mercados, praias, oficinas e comércio informal. Por 
conta dessa iniciativa, a Dataprev foi uma das 19 empresas e seis entidades for-
madoras ou do Sistema S certificadas pela Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego em Pernambuco, por sua contribuição para a erradicação do trabalho 
infantil no estado, em 2014, através do Programa de Aprendizagem Profissional. 

No Rio Grande do Sul, o programa da Dataprev é executado em parceria com o 
Centro Social Marista (Cesmar), com a Sociedade Meridional de Educação (Some) 
e o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC). Por meio de um con-
vênio entre as entidades e a empresa, o jovem é capacitado para recuperar com-
putadores, atividade que passa a exercer no próprio CRC. Os computadores recu-
perados são entregues a telecentros comunitários, o que fortalece, nos jovens, a 
visão social do trabalho. 

A Dataprev no Rio Grande do Sul conta com seis jovens aprendizes no programa, 
que tem foco na formação de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social para 
inserção no mercado de trabalho. Com a formação técnica e o conhecimento adqui-
rido, o objetivo é que jovem possa trabalhar com montagem e recondicionamento 
de computadores, conserto de equipamentos de informática, desenvolvimento de 
software em plataforma livre, configuração de máquinas, implantação de projetos 
de rede, domínio de eletrônica básica analógica e digital, entre outras.

No Rio de Janeiro, o Programa Jovem Aprendiz contrata, desde 2012, jovens 
cegos ou com baixa visão, em parceria com o Instituto Benjamim Constant (IBC). 
Esta parceria possibilitou a participação de 15 jovens aprendizes com algum tipo 
de deficiência visual. Em 2015, a meta é aumentar o número de contratações de 
aprendizes com deficiência física, reproduzindo a experiência do Rio de Janeiro em 
mais cinco estados. 

O Programa Jovem Aprendiz da Dataprev tem duração de um ano, alternado 
em quatro ciclos, entre a formação teórica, oferecida pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), e a prática, proporcionada pela empresa. 

Diversidade
A inclusão social e a qualificação profissional de pessoa com deficiência no mercado 
de trabalho, além de presente na execução das ações do Jovem Aprendiz, é alvo 
de um programa. O Programa Diversidade acompanha as orientações e diretrizes 
gerais do governo federal, que estabelece, como meta, a inclusão social de pessoa 
com deficiência. 
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Entre suas iniciativas nessa área, a Dataprev promoveu curso básico de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), em parceria com o Centro de Vida Independente (CVI). 
Realizado em um total de 14 encontros, de três horas cada, esta quinta edição 
do curso totalizou 42 horas/aula e foi transmitido por videoconferência para os 
empregados inscritos na Dataprev do Rio Grande do Sul. 

A Dataprev também produziu o caderno “Diversidade”, com orientações para 
desmistificar conceitos e preconceitos e facilitar o relacionamento dos empre-
gados com pessoas com deficiências, sejam visuais, físicas, auditivas ou intelec-
tuais. Além de publicado na intranet da empresa, 150 exemplares impressos do 
caderno foram distribuídos na Dataprev em todo o país, dirigidos principalmente 
a pessoas que atuam na recepção e na segurança. 

Inclusão digital
A empresa aperfeiçoou seu processo de alienação de bens, favorecendo o pro-
grama de doações destinadas a ações sociais, especialmente na área de inclusão 
digital. Com essa iniciativa, a intenção é preservar o investimento público, colo-
cando os bens patrimoniais novamente a serviço da sociedade, tanto por meio de 
doações feitas a entidades públicas quanto a organizações não governamentais. 

Em 2014, a Dataprev doou 9.099 itens descontinuados de mobiliário e equipa-
mentos de TI, que beneficiaram 29 prefeituras municipais, 12 entidades sem fins 
lucrativos, três cooperativas de catadores de resíduos, sete instituições federais 
e duas estaduais. As doações incluem desde divisórias, grupo de geradores elé-
tricos, móveis, central de ar-condicionado, equipamentos gráficos, até computa-
dores e outros dispositivos de TI (hub, modem, roteador, switch).

Desse conjunto, cerca de 800 computadores foram entregues a 16 prefeituras 
em vários estados. Descontinuados para uso interno e substituídos por novos, 
mas ainda em condições de utilização, esses equipamentos possibilitam a rea-
lização de cursos básicos de informática e acesso à internet para moradores de 
diversas localidades carentes, e outras atividades educacionais. 

Um exemplo foi a doação de 180 equipamentos, entre computadores e moni-
tores, à prefeitura de Pinheiral, município localizado no Vale do Paraíba. Aproxi-
madamente 50 jovens e crianças moradores de Palmeiral, um dos bairros mais 
vulneráveis da cidade, puderam ter acesso gratuito à internet e a cursos básicos 
de informática. 

Os critérios utilizados para as doações envolvem a amplitude social do projeto da 
instituição candidata. Além de cumprirem as exigências legais, os candidatos devem 
especificar a destinação social dos itens, cabendo à área de Responsabilidade Socio-
ambiental da Dataprev a avaliação dos programas e de sua aplicabilidade.
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Programa ambiental
Como parte do trabalho para consolidar a implantação da coleta seletiva solidária 
e fomentar as condições necessárias para a implementação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, a Dataprev instituiu, em 2014, Ecopontos externos – ou seja, 
locais para coleta abertos ao público em geral e não apenas aos seus empregados 
– nos estados de Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Piauí. Criou, 
ainda, a Comissão Nacional e as Comissões Locais com o objetivo de participar 
do desenvolvimento e manutenção de programas, projetos e ações internos de 
Responsabilidade Socioambiental e Coleta Seletiva Solidária. Além de gerar renda 
para pessoas que atuam na coleta e reciclagem, e economia para as empresas, a 
coleta seletiva também reduz a poluição dos solos e rios.

A Dataprev descartou, no ano passado, 1,8 tonelada de papel, 578 quilos de 
papelão, 1.347 quilos de plástico, 285 quilos de metal, 43 quilos de vidro  26 quilos 
de Tetra Pak. A Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju 
(CARE), por exemplo, uma das beneficiadas pelas doações, transforma toneladas 
de lixo – papel, papelão, plástico, metal e vidro – em emprego, renda e novas 
perspectivas de vida para cerca de 45 catadores do bairro Santa Maria, localizado 
na capital de Sergipe. 

O comprometimento da Dataprev com a questão ambiental também fez com 
que a empresa incorporasse novas tecnologias que reduzem o desperdício. Nesse 
sentido, destacam-se a reforma do edifício-sede em Brasília, baseada em princípios 
sustentáveis de aproveitamento dos recursos, e a redução de 55,2% do consumo de 
água no data center de São Paulo, devido a uma nova tecnologia de refrigeração. 

No novo prédio da sede, a iluminação é feita com lâmpadas LEDs, que ofe-
recem baixo consumo de energia e podem ser recicladas. Luminárias contam 
com sensores de luminosidade, que detectam e aproveitam a luz natural, prin-
cipalmente nas áreas próximas a janelas, promovendo economia de consumo 
com base no melhor aproveitamento da claridade do dia. Nos banheiros, as tor-
neiras são acionadas automaticamente, mediante sensores que só liberam a 
água enquanto a pessoa estiver efetivamente utilizando a pia. Esse sistema gera 
uma redução média de até 85% no consumo, em comparação a outros modelos. 
O prédio também vai contar com mictórios ecológicos, que não usam água para 
descarte, mas um sistema que inibe o mau cheiro. Já as descargas e as torneiras 
da área de paisagismo serão abastecidas por um sistema de captação e reapro-
veitamento de água de chuva.
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A Dataprev oferece hospedagem e gestão 
de infraestrutura de tecnologia da infor-
mação e comunicação, em ambientes 
seguros e de alta disponibilidade. São ser-
vidores, sistemas de armazenamento de 
dados, dispositivos de rede, e todos os 
componentes necessários para garan-
tir a seus clientes o processamento de 
aplicações sociais que beneficiem cada 
vez mais brasileiros.
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