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APRESENTAÇÃO
Dando continuidade às diretrizes do Governo Luís Inácio Lula da Silva, a Dataprev
realizou, em especial no segundo semestre de 2005, mudanças estruturais
caracterizadas por inovações dirigidas à adequação de seus recursos humanos e
tecnológicos, objetivando atender seus clientes por meio de soluções em tecnologia da
informação, notadamente o Instituto Nacional do Seguro Social.
O Plano Integrado MPS/INSS/Dataprev, formulado em setembro de 2005, consolidou as
bases necessárias para melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários da
Previdência Social, reduzir fraudes e desperdícios. Este instrumento de gestão vem
orientando as mudanças na Empresa, relativas à reestruturação organizacional, aos
investimentos em TI e à busca do comprometimento das pessoas com os resultados
empresariais desejados.
Para tanto, a Dataprev alocou sua força de trabalho na Diretoria de Operações e
Telecomunicações e nas novas Diretorias Financeira e Comercial, Pessoas e Logística e
na de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, resultando, esta última, em
inovação no tratamento mais próximo com os clientes e melhorias no processo de
desenvolvimento de software, orientadas por práticas de mercado.
A Dataprev iniciou seus trabalhos de planejamento para migração dos computadores de
plataforma alta, como tantas vezes recomendado pelos órgãos de controle da União e o
Ministério Público Federal, com foco para a fornecedora de serviços e licenças Unisys
Brasil Ltda.
Ponto máximo refere-se à Demonstração do Resultado, nas Demonstrações Contábeis
de 2005, que espelham o impacto da Deliberação CVM nº 371 e da NPC-IBRACON nº 26
e os efeitos do Déficit Técnico Contratado. Expurgados estes últimos, a situação de
prejuízo obtida passaria para a confortável posição de Lucro Líquido no total de R$ 62
milhões.
Merece relevo o esforço da Dataprev em realizar os pagamentos vencidos, recuperando
a sua imagem no mercado fornecedor, e a negociação efetivada com a Empresa Cobra,
que prestou serviços de novembro de 2004 a agosto de 2005, sem receber o que lhe era
devido.
Nesta mesma questão, sublinha-se, com traços fortes, a celebração de Termo de
Compromisso de Recomposição Patrimonial para Cobertura do Déficit Atuarial com a
PREVDATA, em dezembro último, ultrapassando as dificuldades enfrentadas pela
Entidade Fechada de Previdência Privada desde o ano de 2000, tudo em cumprimento de
específico mandamento constitucional.
Como fecho, é bom lembrar o desempenho rotineiro e eficiente da Dataprev na
consecução de seu objetivo maior: produzir a maior folha de pagamentos do País
superior a R$11 bilhões por mês.
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1. DADOS GERAIS DA DATAPREV
1.1. Competências Legais e Regimentais
A Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, é uma
empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social, instituída há 30 anos, pela
Lei nº 6.125 de 04 de novembro de 1974, com o estatuto aprovado pelo Decreto nº
75.463 de 10 de março de 1975, CNPJ 42.422.253/0001/01, com personalidade jurídica
de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Tem como
cliente majoritário o INSS, cujo vínculo requer uma relação caracterizada pela
interdependência. A satisfação do cliente e o sucesso do prestador do serviço se
constituem em condições de interesse mútuo. Na composição acionária da Empresa, a
União, representada pelo MPS, participa com 51% e o INSS com 49%.
Tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de informática na área da Previdência
Social, conforme publicado pelo Estatuto da Empresa DEC. 4.312 de 24 de julho de 2002.
Desde que esteja em harmonia com a política governamental, a Dataprev pode prestar
serviços a terceiros. A prestação de serviços será sempre estabelecida em convênio,
ajuste ou contrato e executada mediante remuneração em regime de faturamento, cujos
preços levarão em consideração os praticados pelo mercado.
A sede fica localizada na SAS Quadra 1, Blocos E/F, Brasília/DF CEP 70070-931
PABX: (61) 3313-3076/3313-3077 FAX (61) 3321-4780, tendo como endereço na Internet
www.Dataprev.gov.br .
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1.2. Identidade Empresarial
As pressões do ambiente externo impõem mudanças no campo das organizações. O
contexto econômico global exige formas flexíveis de trabalho capazes de promover
inovações organizacionais inter-relacionadas, no âmbito estrutural e ocupacional.
Por decorrência, a Dataprev, como parte integrante do contexto público, enfrenta o
desafio de se transformar em uma empresa reconhecida pela excelência na prestação de
serviços e, por conseqüência, pela contribuição às instituições públicas, à sociedade civil
e ao mercado. Para tanto, entre as medidas dirigidas à concretização deste desejo, a
Diretoria, que passou a dirigir a Empresa a partir de agosto de 2005, propôs a revisão da
Missão, da Visão e dos Valores para alinhar a Identidade Empresarial da Empresa às
demandas contemporâneas, conforme descrita a seguir.

Missão
Atuar integradamente com outras instituições públicas para o êxito das ações de governo,
por meio de soluções em Tecnologia da Informação e da Comunicação, de forma a
preservar o interesse público.
NEGÓCIO
Provimento de soluções em Tecnologia da Informação e da Comunicação
ESCOPO DE ATUAÇÃO
Setor público

Visão
Ser uma empresa pública de soluções em Tecnologia da Informação e da Comunicação
reconhecida por sua excelência na gestão, pelos serviços prestados e pela contribuição
para a sociedade.

Valores Essenciais
Resultado
Pensamento e ação orientados para a realização dos objetivos definidos
Qualidade
Busca permanente da excelência dos produtos e serviços
Inovação
Priorização de soluções novas e criativas apoiadas em tecnologias atualizadas
Integridade
Honestidade, franqueza e respeito ao indivíduo
Transparência
Ação que explicita com clareza e veracidade o posicionamento adotado e os motivos da
tomada da decisão
Conhecimento
Desenvolvimento das competências pela socialização do saber
Flexibilidade
Promoção de adaptações às mudanças necessárias
Satisfação
Criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas e interpessoal
Profissionalismo
Exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do trabalho
Comprometimento
Assumir riscos e responsabilidades resultantes de decisões compartilhadas
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Arquitetura Organizacional

Auditoria

Conselho de
Administração
Conselho
Fiscal
Planejamento e Organização
Consultoria Jurídica
Comunicação Social
Segurança de Informações
Rede de Atendimento
Secretaria Executiva

Diretoria Financeira e
Comercial

Presidência

Diretoria de Operações e
Telecomunicações

Diretoria de Pessoas e
Logística

Tratamento da Informação
Redes de Telecomunicações
Suporte Técnico
Administração dos Ambientes
de Produção

Recursos Humanos
Logística
Responsabilidade Social

Diretoria de
Administração e
Finanças

Diretoria de Operações e
Telecomunicações

Diretoria de Recursos
Humanos

São Paulo
Distrito Federal

Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul

Finanças
Suprimentos
Controladoria
Administração
Comercial
Gestão Contábil

Extinção da Superintendência de Ações Regionais

Santa Catarina
Paraná
Pernambuco
Ceará
Bahia

SURE.P

RS 2614/2005 - 27/09/2005

Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Produtos de Benefícios e
Cadastro nacional de
Informações Sociais
Produtos de Receita, Gestão
e Contencioso
Relacionamento com o
Cliente
Projetos de Software
Arquitetura e Programação de
Software
Qualidade de Software
Gestão de Informações

Diretoria de
Negócios
Mato Grosso
Mato grosso do Sul
Goiás
Pará
Amazonas
Paraíba
Tocantins
Piauí
Maranhão
Rio Grande do
Norte
Sergipe
Alagoas
Espírito Santo

Transferência do Departamento de Logística da DFC para a DPL
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1.4. Força de Trabalho Dataprev
A implementação de melhorias no atendimento previdenciário ao cidadão brasileiro, sob a
responsabilidade da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, em
2005 traduziu o resultado do trabalho de 3.013 (três mil e treze) empregados1, sob o
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
CARGOS
Analista de Tecnologia da Informação Organização
Analista de Tecnologia da Informação Telemática
Aprendiz Administrativo
Assistente de Tecnologia da Informação / Apoio administrativo
Assistente de Tecnologia da Informação / Operações
Assistente de Tecnologia da Informação / Processamento
Assistente de Tecnologia da Informação / Produção
Assistente de Tecnologia da Informação / Programador
Assistente de Tecnologia da Informação / Segurança Física. e
Patrimonial
Assistente de Tecnologia da Informação / Telefonia
Assistente de Tecnologia da Informação / Apoio operacional
Assistente de Tecnologia da Informação / Suporte administrativo
Assistente de Tecnologia da Informação / Suporte técnico
Auxiliar Enfermagem Trabalho
Engenheiro Segurança Trabalho
Médico do Trabalho
Técnico Segurança do Trabalho
TOTAL

QUANT
284
722
78
53
87
2
95
49
4
5
173
563
887
3
1
6
1
3013

Fonte: Base de Dados GRH

A empresa, ainda, conta com uma força adicional de 150 (cento e cinqüenta)
profissionais, conforme demonstrativo a seguir:

SEM CARGO NO PCCS
Dirigentes não empregados
Estagiários
Requisitados
Ad Nutum
TOTAL

QUANTIDADE
5
116
6
23
150
Fonte: Base de Dados GRH

1

O quantitativo de 3013 empregados excluiu os 6 requisitados, os 116 estagiários e os 5 dirigentes extra-quadro e 23 ad nutum.
Além destes, foram excluídas os 56 empregados cedidos e em licença sem vencimento.
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Distribuição dos empregados por Área Funcional

192

112

151

PR

419
607

DFC
DOP
ESXX
DRD
DPL

1499

Fonte: Base de Dados GRH

Legenda
DFC

Diretoria Financeira e Comercial

DPL

Diretoria de Pessoas e Logística

DRD

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Características Sociais

Distribuição percentual por Tempo de Empresa
2%
2%
9%
30%

1%

0 - 3 anos
4

6 anos

11% 7

9 anos

10 12 anos

45%

13

15 anos

16

20 anos

Acima de 20 anos

Fonte: Base de Dados GRH
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Distribuição percentual por Idade

8%

3% 2% 3%
13%

16%

25%
30%

Até 25
40 44 anos

25
45

29 anos
49 anos

30
50

34 anos
54 anos

35 39 anos
Mais de 54 anos

Fonte: Base de Dados GRH

Distribuição percentual por Sexo

43%

Homens
57%

Mulheres

Fonte: Base de Dados GRH
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2. OBJETIVOS E METAS
2.1 Execução das ações vinculadas ao PPA
A Dataprev é responsável pela ação de adequação e manutenção da infra-estrutura
tecnológica utilizada pela Previdência Social e pelas ações de investimentos de bens
móveis e imóveis. No PPA, estas ações estão inseridas no Programa Gestão da Política
de Previdência Social e no Programa Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio, são identificadas como:
Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra-estrutura de Tecnologia da
Informação para a Previdência Social.
Ação 4101

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis.

Ação 4102

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos.

O comportamento da execução orçamentária:

Tabela 1

Investimentos em 2005
Em R$

Descrição da Ação
Programa 0087
Ação

4117

Autorizado

Executado
Jan a Jul

Ago a Dez

Total

Gestão de Política de Previdência Social

Manutenção
e
Adequação da Infraestrutura de Tecnologia
da Informação para a
Previdência Social.

26.000.000

3.756.225

293.589

4.049.813

Programa 0807 - Investimento das Empresas Estatais em Infra-estrutura de Apoio
Ação

Ação

Total

4101

4102

Manutenção e
Adequação de Bens
Imóveis.

7.500.000

250.825

1.864.894

2.115.719

Manutenção e
Adequação de Bens
Móveis,
Veículos,
Máquinas
e
Equipamentos.

1.500.000

40.662

24.410

65.073

35.000.000

4.047.712

2.182.893

6.230.605
Fonte: DIOR
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Os investimentos autorizados estão distribuídos percentualmente conforme demonstrado
no gráfico abaixo, sendo a maior parte direcionada para a manutenção e adequação da
infra-estrutura tecnológica.
Gráfico 1

Investimentos Autorizados em 2005
4%

21%

75%
Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra-estrutura de Tecnologia da Informação
para a Previdência Social.
Ação 4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis.
Ação 4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos.

Entretanto, os investimentos executados representaram apenas 17,8% dos recursos
orçamentários autorizados. O maior percentual de execução foi de 28,2%, para os
investimentos de bens imóveis, conforme mostrado no Gráfico a seguir:
Gráfico 2

Percentual de Investimento Executado em 2005

100%
90%
80%
70%
60%
Não Executado

50%

Executado

40%
30%
20%
10%
0%
Ação 4117 - Manutenção e
Adequação da Infra-estrutura
de Tecnologia da Informação
para a Previdência Social.

Ação 4101 Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis.

Ação 4102 Manutenção e
Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e
Equipamentos.
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Os investimentos executados para a adequação da infra-estrutura tecnológica foram
distribuídos conforme o quadro abaixo:
Em R$
Hardware e Software Adquiridos
Valores Executados
Equipamento Periférico
35.239
Estação de Trabalho
1.003.286
Telecomunicações
160.795
Servidor Plataforma Baixa
2.604.444
Software Aplicativo
246.049
Total

4.049.813
Fonte: DECO

A maior parte do valor investido em hardware e Software foi direcionada para a aquisição
de computadores servidores de plataforma baixa, totalizando R$2,6 milhões (64,31%),
para melhoria dos ambientes que operacionalizam as aplicações disponíveis na Internet e
de correio eletrônico. Renovou parte de suas estações de trabalho, investindo R$1,0
milhão de reais (24,77%) e adquiriu licenças de uso de Softwares no valor de R$246 mil
reais (6,08%). Os demais investimentos realizados estão distribuídos na compra de
equipamentos periféricos em geral (impressoras e scanners) no valor de R$35,2 mil reais
e de telecomunicações no valor de R$160 mil reais.
Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens imóveis foram
distribuídos conforme o quadro abaixo:
Em R$
Obras e Instalações
Valores Executados
Piso Elevado
1.820.365
Segurança
108.055
Geradores
77.000
Manutenção das instalações
110.299
Total
2.115.719
Fonte: DECO

Parte significativa do valor investido em obras e instalações foi direcionada para o
fornecimento e colocação de revestimento do piso elevado do Edifício Waldir Pires, no Rio
de Janeiro, totalizando R$1,8 milhões (86,04%). Em segurança, foram investidos R$108
mil reais (5,11%) para instalação de sistema de alarme de incêndio e na construção
fitoteca auxiliar no Centro de Tratamento de Informação de São Paulo. Os demais
investimentos realizados estão distribuídos na compra de grupo de geradores para o
Centro de Tratamento de Informação do Distrito Federal e na manutenção geral das
instalações.
Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens móveis, veículos,
máquinas e equipamentos foram distribuídos conforme o quadro abaixo:
Em R$
Obras e Instalações
Valores Executados
Ar Condicionado
25.139
Equipamentos de Escritório
7.086
Mobiliário
32.848
Total
65.073
Fonte: DECO

A maior parte do valor investido em bens móveis e equipamentos foi direcionada para
adequação dos Escritórios Estaduais. Os destaques foram o sistema de ar condicionado
central do Escritório do Rio Grande do Sul e o mobiliário para equipar o Escritório Estadual
de Pernambuco.
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2.2 Plano Integrado MPS/ INSS/ Dataprev
A transição ministerial, a partir de julho de 2005, nomeando novos dirigentes para a
Dataprev, afetou de modo significativo os modos de organizar, estruturar e gerenciar a
Empresa. O Seminário de Planejamento 2005/2006, realizado sob a responsabilidade do
Ministério da Previdência Social, em 8 e 9 de setembro de 2005, na ENAP, em Brasília,
consolidou as bases do Plano Integrado MPS/ INSS/ Dataprev, elaborado para enfrentar
os desafios da Previdência Social.
Seminário de Planejamento 2005/ 2006
Os debates que envolveram os 36 participantes presentes no evento, entre os quais o Sr.
Ministro da Previdência Social e a equipe dirigente do MPS, do INSS e da Dataprev,
resultaram nos rumos estratégicos que orientam a atual gestão ministerial, descritos a
seguir.
Objetivos da Gestão Previdenciária
Contribuir para a inclusão social e a distribuição de renda;
Melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários;
Reduzir fraudes, pagamentos indevidos, desperdícios;
Formular e implementar uma política de gestão do patrimônio imobiliário da
Previdência Social;
Construir o novo sistema da Previdência Social;
Reduzir custos.
Focos da gestão
Melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários;
Reduzir as fraudes, os pagamentos indevidos e os desperdícios;
Reduzir custos.
A busca da convergência de esforços, no âmbito das três instituições, exigiu a definição
dos Objetivos, por Área de Atuação, visando a criação de condições adequadas à
execução das Ações incluídas no Plano Integrado. As ações portanto, estão direcionadas
para três pontos fundamentais: a reestruturação da organização, o investimento da
tecnologia da informação e a motivação e capacitação dos servidores. A execução
integrada dessas ações possibilitará a melhoria da qualidade do atendimento aos
beneficiários, a redução da vulnerabilidade das fraudes, evitando que sejam efetuados os
pagamentos indevidos, com o conseqüente aumento do déficit previdenciário.
A seguir, destacam-se as Ações Estratégicas sob a responsabilidade da Dataprev.

Áreas de Atuação, Objetivos e Ações Estratégicas Dataprev
A. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Objetivos
Integrar e harmonizar a atuação do MPS/ INSS/ Dataprev;
Estabelecer as linhas claras de comunicação, comando e controle.
Ações sob a responsabilidade da Dataprev
A 08 - Rever os papéis e a Estrutura dos Escritórios Estaduais da Dataprev
A 09 Mapear e rever os processos de trabalho na Dataprev
B. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivos
Reduzir o tempo de atendimento ao beneficiário e o processamento dos benefícios;
Reduzir a vulnerabilidade dos sistemas utilizados;
Eliminar a dependência tecnológica.
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Ações sob a responsabilidade da Dataprev
B 02 Adequar a infra-estrutura nos ambientes centrais de processamento
B 08 Aumentar a capacidade de entrega de soluções tecnológicas
B 19 Implantar o sistema de Autorização de Acesso
B 20 - Modernizar e migrar os sistemas de informação para plataforma aberta
C. DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
Objetivo
Capacitar os servidores do MPS, INSS e Dataprev para ampliar o conhecimento dos
procedimentos e regras associados aos novos sistemas operacionais e a natureza do
trabalho a ser realizado nas instituições previdenciárias: atender os cidadãos
portadores de direitos e merecedores do nosso respeito.
Ação sob a responsabilidade da Dataprev
C 03

Adequar o Quadro de Pessoal (QLP) da Dataprev à demanda

Estratégias Dataprev
As prioridades estratégicas definidas para a Dataprev no planejamento integrado com
MPS e, INSS desencadeou junto à Direção da Empresa, em outubro de 2005, a revisão
dos componentes estratégicos - Visão, Missão e Valores - estabelecidos por ocasião do
PlanEP assim como, o redirecionamento das linhas de atuação visando à concretização
das ações sob a sua responsabilidade. Para tanto, estabeleceu as seguintes Estratégias:
Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa;
Adequação dos processos de trabalho e da estrutura organizacional;
Adequação dos ambientes centrais de processamento;
Implementação de Política de Segurança;
Capacitação dos empregados;
Conquista de novos clientes;
Proatividade no relacionamento com os clientes Previdência;
Desenvolvimento de novos produtos;
Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC.
Acompanhamento das Ações Estratégicas
O intuito deste Plano Integrado é a sustentação de ganhos de efetividade que, segundo o
Sr. Ministro da Previdência Social, devem se traduzir, principalmente, por dois indicadores:
tamanho das filas nas agências e satisfação dos usuários. Em busca de uma atuação
integrada torna-se indispensável um esforço contínuo de acompanhamento que permita a
implementação sistemática de medidas corretivas adequadas.
A Dataprev, por solicitação do MPS, desenvolveu uma ferramenta denominada
PlanEP20052006 para facilitar o acompanhamento dos avanços das respectivas Ações
Estratégicas, visando à consecução dos objetivos da Previdência Social. O processo de
acompanhamento está sendo realizado por meio da emissão de pareceres mensais,
efetuados pelos gestores das ações e, presencialmente, por meio de reuniões, quando
convocada pelo Ministro.
Convém ressaltar que a última reunião do ano ocorreu em 06/12/2005 com a presença dos
dirigentes das três Instituições e dos gestores das respectivas Ações.
As informações relativas a este acompanhamento, no que diz respeito às Ações Dataprev,
encontram-se descritas no presente documento, no Item 4 - Análise dos Resultados.
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2.2.1 Plano de Modernização Tecnológica
O primeiro semestre de 2005 se caracterizou pela intensa busca de ajustes das
orientações estratégicas que nortearam os esforços de trabalho na Dataprev,
consolidadas no Planejamento Estratégico Participativo 2004-2007 (PlanEP). Entretanto,
as sucessivas mudanças no âmbito da Direção da Empresa dificultaram revisão do
planejamento, conforme previsto para o exercício de 2005.
Dentre os fatos relevantes que redirecionaram a atuação da Empresa neste período,
destaca-se a decisão do MPS de acelerar o processo de Modernização Tecnológica da
Previdência Social, que ultrapassa as questões puramente técnicas relativas à
informática no âmbito da Dataprev, abrangendo a Previdência como um todo. As futuras
soluções tecnológicas da Previdência Social requerem uma arquitetura caracterizada pela
portabilidade das aplicações de modo a permitir soluções flexíveis de TI. Assim, o
rompimento das restrições impostas por tecnologias proprietárias tornou-se uma condição
sine qua non à modernização tecnológica.
Aliada a essa demanda, ressalta-se por decisão da Alta Administração, o atendimento ao
cumprimento de exigência do TCU, publicada no DOU de 11/11/2002, determinando que
a Dataprev encaminhe um projeto de migração de seus sistemas e bases de dados para
plataforma aberta . Nesta direção, a Empresa sob gestão do Presidente Jairo Cabral,
priorizou a elaboração do documento intitulado Plano de Modernização Tecnológica,
entregue pelo Presidente Tito Cardoso, ao Ministro da Previdência Social, na ocasião, Sr.
Romero Jucá, que o encaminhou ao Tribunal de Contas da União, em julho de 2005.
Este Plano continha as ações de curto, médio e longo prazo e as respectivas atribuições
de responsabilidade do MPS, INSS e Dataprev. O delineamento da sua estrutura
considerou as Diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), as
recomendações dos Órgãos de Controle do Governo Federal e a configuração dos
componentes tecnológicos com as respectivas regras, relacionamentos e
interdependências, composta por quatro Planos, a seguir:
Plano de Desenvolvimento de Sistemas objetivando a modernização da arquitetura
dos sistemas de informações relativas ao Cadastro e Gerenciamento Pessoa Física
e Jurídica, Benefícios, à Arrecadação e Procuradoria e aos Sistemas Internos da
Dataprev;
Plano de Infra-estrutura enfatizando a modernização da arquitetura técnica, ou seja,
as ações focadas em princípios, padrões e diretrizes e tendências, objetivando dispor
de uma infra-estrutura de TI capaz de processar com disponibilidade, desempenho e
segurança os sistemas de informações da Previdência Social Brasileira;
Plano de Capacitação e Retenção visando a capacitação e a retenção dos
profissionais envolvidos nas atividades relativas ao processo de modernização
tecnológica dos sistemas da Previdência;
Plano de Investimento incluindo as proposições para a alocação dos recursos
financeiros necessários à implementação dos Planos mencionados.
Cabe informar que o Tribunal de Contas da União TCU, por meio da Secretaria de
Controle Externo, emitiu no dia 21/09/2005 o parecer técnico sobre o referido Plano de
Modernização Tecnológica, no qual solicitou a elaboração de um plano substituto.
Para tanto, sugeriu a correção das divergências detectadas; a estruturação de um plano
técnico e operacional; a inclusão das respostas questionadas ao longo do parecer; a
incorporação e o detalhamento das ações a cargo do INSS e do MPS, que devem, em
conjunto com a Dataprev, subscrever o Plano; a avaliação dos impactos no cronograma e
no orçamento das possíveis alterações nos processos em razão da Receita Federal do
Brasil, finalmente, a inclusão da matriz de responsabilidade do MPS, INSS, Dataprev, do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda.
Em suma o Plano encontra-se em revisão e deverá ser reencaminhado ao TCU em
março de 2006.
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2.3 Gestão Orçamentária
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) - Exercício de 2005
Em R$
Rubrica

Orçamento

Receita Operacional

Realização até
dezembro

%

Saldo

543.295.877

501.347.529

92,28%

41.948.348

23.025.569

22.263.354

96,69%

762.215

TOTAL RECEITA BRUTA

566.321.446

523.610.883

92,46%

42.710.563

Pessoal e Encargos Sociais

222.308.092

182.372.662

82,04%

39.935.430

Materiais e Produtos

4.435.568

1.771.917

39,95%

2.663.651

Serviços de Terceiros

94.649.243

78.504.107

82,94%

16.145.136

Utilidades e Serviços

16.182.648

15.249.896

94,24%

932.752

Tributos
Parafiscais

81.373.439

57.785.430

Receita não Operacional

e

Encargos

23.588.009
71,01%

Outros Dispêndios Correntes

125.391.035

200.185.968 159,65% (74.794.933)

DISPÊNDIOS CORRENTES
Investimentos
no
Ativo
Imobilizado

544.340.025

535.869.980

98,44%

8.470.045

35.000.000

6.230.605

17,80%

28.769.395

1.091.510

0

0

1.091.510

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

36.091.510

6.230.605

17,26%

29.860.905

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

580.431.535

542.100.585

93,40%

38.330.950

Dividendos

Fonte: DECT/DIOR
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2005
Receita Total
A receita total auferida pela Empresa foi de R$523,6 milhões, representando 92,46% do
valor estimado. Os motivos que influenciaram essa realização a menor estão descritos, a
seguir, nas rubricas próprias de receita.
Receita Operacional
A Receita Operacional da Dataprev, decorrente da prestação de serviço, atingiu o
montante de R$501,3 milhões, sendo 95,6% da receita originados do faturamento junto ao
INSS, nosso principal cliente. A realização da rubrica, em questão, a menor em 7,72%, em
relação ao programado, deveu-se, basicamente, ao seguinte:
O orçamento de 2005 previa um faturamento da ordem de R$543,3 milhões, dos quais
R$90,0 milhões se referiram ao MTE, que não se realizaram. Parte dessa projeção foi
compensada, basicamente, pelo aumento dos serviços prestados ao INSS, conforme
quadro o abaixo:
Em R$milhões
Clientes
INSS
MPS
MTE
Outros
Total

Orçado
432,0
9,0
90,0
12,3
543,3

Realizado
479,4
6,2
15,7

Variação
47,4
(2,8)
(90,0)
3,4

501,3

(42,0)

Receita Não Operacional
A realização da Receita não Operacional alcançou R$22,3 milhões, correspondendo
96,69% do orçamento dessa rubrica, ou seja, praticamente ao valor estimado.
Dispêndios Correntes
A realização total dos Dispêndios Correntes foi de R$535,9 milhões, equivalente a 98,44%
do montante previsto, mantendo, portanto, abaixo do limite aprovado.
Das seis grandes rubricas que compõem esse grupo, apenas os gastos realizados em
Outros Dispêndios Correntes foram superiores aos previstos.
A seguir encontram-se detalhadas as informações das rubricas que compõem o grupo de
despesas correntes:
Pessoal e Encargos Sociais
A realização dessa despesa totalizou R$182,4 milhões, correspondendo a uma variação
a menor em 17,96% do valor orçado, face à ausência da efetivação dos seguintes fatos
previstos no orçamento de 2005:
a) Ingresso escalonado de 200 concursados, a partir de fevereiro de 2005;
b) Implantação do Novo Plano de Cargos e Salários, a partir de novembro/05.
Materiais e Produtos
As despesas realizadas em Materiais e Produtos alcançaram R$1,8 milhões,
correspondendo a 39,95% do limite aprovado. Este percentual expressa a política de
redução de gastos que a Empresa vem adotando no exercício em questão.
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Serviços de Terceiros
As despesas dessa rubrica alcançaram R$78,5 milhões, o que equivale a 83% do
montante orçado. A ausência da utilização de recursos previstos para a contratação do
Serviço de Desenvolvimento de Sistemas, Consultoria Técnica e Treinamento, contribuiu
significativamente para o resultado obtido.
Utilidades e Serviços
Os gastos dessa rubrica atingiram R$15,2 milhões, mantendo-se 6% abaixo do valor
estimado.
Tributos e Encargos Parafiscais
A realização dessa rubrica alcançou R$57,8 milhões, correspondendo a 71,01% do valor
previsto. A execução a menor, em 28,99%, ocorreu em virtude do registro, no mês de
dezembro/05, do Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial para a Cobertura
de Déficit Atuarial, assinado pela Dataprev e a Prevdata.
O registro da obrigação afetou, significativamente, a demonstração de resultado da
Empresa, que passou de um lucro para um prejuízo de R$21,4 milhões, acarretando a
reversão dos impostos diferidos e a conseqüente diminuição das despesas com tributos.
Outros Dispêndios Correntes
O total de realização dessa rubrica atingiu R$200,2 milhões, valor que é 59,65% superior
ao montante orçado para tais despesas.
A extrapolação orçamentária deveu-se ao registro contábil do Termo de Compromisso, o
qual não tinha respaldo integral na dotação específica dessa rubrica.
Cabe destacar que, embora o orçamento aprovado para essa rubrica não tenha sido
suficiente para cobrir as despesas respectivas, a Empresa se manteve abaixo da dotação
aprovada para o conjunto dos Dispêndios Correntes.
Dispêndios e Capital
O montante dos Dispêndios de Capital realizado ficou inferior ao previsto em 82,74%. A
seguir são especificados o comportamento de cada rubrica que compõe esse grupo.
Investimentos
A Empresa executou, em 2005, apenas 17,80% do seu orçamento de investimentos, o
que correspondeu a R$6,2 milhões. Este nível de realização, muito abaixo de suas
necessidades, deveu-se às dificuldades de caixa ocorridas ao longo do exercício, tendo
em vista o baixo índice de liquidação das faturas, por parte do nosso principal cliente.
Cabe ressaltar que no final de 2005 o montante acumulado em faturas a receber do
INSS era de R$280,0 milhões.
Dividendos
Face ao resultado negativo apresentado pela Empresa, em decorrência da assinatura do
Termo de Compromisso, acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas,
relativa ao exercício de 2005.
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2.4 Gestão Financeira
Gerenciamento dos recursos recebidos
Em 2005, ingressaram recursos financeiros na Dataprev no valor de R$377,7 milhões,
integralmente utilizado no giro das atividades administrativas e operacionais da Empresa.
O INSS participou com 97,6% desse total, sendo 90,1% por meio do pagamento das
faturas de prestação de serviços e 7,5% derivado do reembolso dos benefícios, sob a
responsabilidade dessa Autarquia previdenciária.

Tabela - Receitas

Em R$ mil

2.004
Descrição

Valor

INSS
Demais Clientes
Rendimento / Aplicação
Benefício INSS
Diversos
Total

2.005

Distribuição %

337.203
5.400
112
28.002
3.576
374.293

90,1
1,4
0,0
7,5
1,0
100,0

Valor
325.588
16.299
650
31.937
3.257
377.731

Distribuição %

Variação
%

87,0
4,4
0,2
8,5
0,9
100,0

-3%
202%
480%
14%
-9%
1%

Fonte: Demonstrações Contábeis de 2005

Gráfico

Evolução das Receitas - 2005

Em R$ mil
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A gestão dos recursos financeiros da Dataprev, no ano de 2005, pode ser dividida em 02
(dois) períodos distintos:
O primeiro semestre, com o recebimento de recursos mensais em média no valor de R$
22,3 milhões e um faturamento médio mensal de R$ 39,1 milhões, equivalendo a uma
defasagem mensal de R$ 16,8 milhões, ou seja, da ordem de 43% (quarenta e três por
cento).
O segundo semestre, por intermédio de constantes gestões junto à direção do INSS,
conseguiu-se reduzir os contumazes atrasos nos recebimentos das faturas e aumentar a
média mensal de ingresso de recursos para R$ 40,6 milhões e o faturamento médio
mensal para R$ 44,43 milhões, reduzindo a defasagem mensal entre o faturamento e o
recebimento para R$ 3,8 milhões, ou seja, 8% (oito por cento).

Gráfico

Evolução dos Recebimentos

Em R$ mil

O gerenciamento do fluxo de caixa priorizou o pagamento da folha de pagamento, encargos
e tributos, política que perdurou ao longo da totalidade do ano, destacando-se que, a partir
de setembro, os pagamentos mais significativos efetuados pelo INSS se concentraram na
última semana do mês, motivo pelo qual se passou a fazer o provisionamento dos recursos
necessários à satisfação desses débitos. Esta sistemática permitiu que os saldos das
disponibilidades financeiras passassem a ser mais expressiva ao final dos meses
subseqüentes, conforme se visualiza no Quadro Análise do Saldo de Caixa e no gráfico
comparativo com o exercício anterior.
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Análise do Saldo de Caixa
jan

fev

mar

jul

ago

set

nov

dez

Média

2004

1.355

1.732

8.980

abr
72

mai
7.866

jun
128

8.062

1.141

10.836

out
9.290

10.339

18.187

6.499

2005
Variação

11.966
783%

312
-82%

1.651
-82%

1.123
1459%

3.543
-55%

175
37%

431
-95%

3.788
232%

18.691
72%

20.422
120%

12.796
24%

19.762
9%

7.888
21%

Em se tratando do adimplemento das obrigações contratadas pela Dataprev, no primeiro
semestre de 2005, o cenário continuou crítico, apesar da acentuada melhoria do
panorama, se comparado ao ano anterior. O ingresso dos recursos financeiros foi muito
aquém das reais necessidades da Empresa, circunstância que, associada a um estoque
de passivos transferido de 2004 não honrados nas datas adequadas, foi determinante para
o agravamento da inadimplência das obrigações contratadas.
Nessa fase houve o contingenciamento dos disponíveis e a priorização em se pagar,
preferencialmente, impostos e contribuições, em especial àqueles em que a Dataprev era
a responsável tributária, bem como as faturas dos serviços públicos, das viagens e dos
salários dos empregados, relegando-se a um segundo plano os demais compromissos
assumidos com os fornecedores, os prestadores de serviços e, circunstancialmente,
alguns tributos.
A prática de atrasar os pagamentos aos fornecedores e aos prestadores de serviços, em
circunstâncias específicas, acarretou graves transtornos e prejuízos às atividades
administrativas e operacionais da Empresa, inclusive, gerando a suspensão temporária da
entrega de materiais que, por sua vez, provocou sérios e desgastantes problemas com
alguns fornecedores da mão-de-obra contratada para a realização dos serviços gerais e os
diversos protestos de títulos. Estes problemas dificultaram a manutenção das fontes de
suprimentos de materiais e serviços, com preços atrativos. Porém, esta situação foi
revertida no segundo semestre, cuja melhoria do fluxo de caixa possibilitou a solvência de
débitos da ordem de R$37,4 milhões/ mês, permitindo à Empresa colocar em dia quase a
totalidade dos compromissos contratados, no mês de dezembro/05.
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Fluxo de Caixa Mensal em 2005
Descrição

Em R$ mil
REALIZADO

mar-05

abr-05

mai-05

jun-05

11.966

312

1.651

1.123

3.543

175

431

31.397

11.768

21.393

22.053

19.970

27.298

28.385

28.270

9.057

17.838

18.430

16.349

23.109

24.468

Demais Clientes

500

121

943

1.062

1.164

1.362

Rendimento Aplicação

134

126

-

-

-

2.319

2.259

2.216

2.266

174

205

396

37.619

23.422

1.543

697

13.520

1 - Saldo Inicial

2 - Recebimentos
INSS

Benefício INSS*

jan-05

fev-05

18.188

Diversos

3 - Pagamentos
Investimentos
Folha Pagamento e Encargos

out-05

nov-05

dez-05

Total

3.787

18.691

20.422

12.796

18.188

23.947

56.508

34.598

30.328

70.086

377.730

19.676

52.432

29.006

25.080

61.874

325.588

1.042

1.391

1.251

2.667

2.262

2.533

16.299

-

-

-

-

-

98

292

650

2.259

2.579

2.594

2.682

2.650

2.656

2.544

4.913

31.937

296

198

248

280

198

175

269

345

474

3.257

20.054

22.582

17.549

30.667

28.129

20.589

41.604

32.867

37.954

63.120

376.156

100

436

11.213

11.323

9.608

8.036

-

298
16.130

jul-05

ago-05

set-05

-

-

-

-

13.218

10.942

13.956

13.329

42

-

3.116

14.197

25.956

161.428

Alimentação

1.153

-

1.115

1.134

1.106

811

565

829

2.215

3.076

-

2.480

14.484

Benefício INSS*

2.305

2.305

1.935

1.976

2.275

2.127

2.579

2.862

2.774

2.707

2.678

5.069

31.592

GEAP e Prevdata

2.991

931

2

1.313

562

1.303

3.193

2.277

3.602

1.143

5.406

2.118

24.842

Mainframe

5.597

3.292

-

-

-

-

-

-

-

-

4.065

15.049

28.003

-

-

280

-

260

-

285

246

127

326

324

2.166

-

262

-

1.429

810

-

2.471

838

46

516

6.964

-

-

-

-

-

-

-

-

231

588

927

185

210

214

350

219

182

221

299

2.585

Embratel

319

Telecomunicações Diversas

591

ORACLE

108

Port. Necessidades Especiais

236

54

336

4.557

2.484

2.065

684

65

622

3.014

287

5.592

3.563

3.844

4.173

30.948

769

671

1.087

1.118

281

941

1.749

797

1.288

1.703

1.132

1.072

12.607

Fornecedores Diversos

3.219

1.404

1.516

5.181

1.838

6.008

2.317

1.272

8.781

5.606

5.443

5.035

47.622

Contingências Judiciais

447

138

279

229

2.891

201

206

454

221

308

107

140

5.621

Adto Viagens

212

175

207

202

247

257

213

174

181

195

155

234

2.451

54

56

89

78

63

69

51

60

59

92

61

68

801

11.966

312

1.651

1.123

3.543

175

431

3.788

18.691

20.422

12.796

19.762

19.763

Tributos
Contas Públicas(Agua, Luz e Telefone)

Diversos

4 - Saldo Final

1
-

79

Fonte: Departamento Financeiro

Devido à insuficiência de Capital de Giro, o total pago em 2005, no valor nominal de
R$376,15 milhões se situou na mesma ordem de grandeza daquele de R$370,06 milhões
realizado no ano 2004, principalmente, porque a diferença de 2% (dois por cento) entre os
referidos valores é inferior à variação percentual anual de 5,69% (cinco inteiros e sessenta
e nove centésimos por cento) incorrida no IPCA. Daí, poder-se concluir que, em termos
reais, a Dataprev desembolsou um valor 3,62% (três inteiros e sessenta e dois centésimos
por cento) menor no exercício que se encerrou. O quadro Análise dos Pagamentos, a
seguir, permite uma percepção mais detalhada sobre a aplicação das disponibilidades
financeiras da Empresa.
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Tabela -Pagamentos Realizados

Pág. 23

Em R$ mil

Cabe destacar, ainda, que em alguns meses de 2005 os recursos recebidos pela Dataprev
foram tão restritos que apenas foram suficientes para o pagamento da média mensal de
R$18,66 milhões, referentes ao somatório das rubricas pessoal e encargos, benefícios
INSS e Tributos (161,42 + 31,59 + 30,95 = 223,96).
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Faturamento e recebimentos na Dataprev
O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$501,34 milhões, evidenciando-se o
crescimento de cerca de 13,25 % (treze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) em
relação ao ano de 2004, equivalentes a R$58,66 milhões. Dessas Contas a Receber o
INSS contribuiu com o faturamento de R$479,36 milhões, continuando como o grande
responsável pelas Receitas da prestação de serviços realizada pela Dataprev no exercício
social de 2005.
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Entretanto, o aumento do faturamento não foi convertido em disponibilidade de caixa, fato
econômico-financeiro atenuado e compensado com o incremento acentuado nas receitas
de outros Clientes no total de R$21,98 milhões, em especial, daquelas derivadas das
Consignações de Empréstimos a Aposentados, que evoluiu de R$185,0 mil reais, em
2004, para R$11,9 milhões em 2005, total equivalente a um mês da remuneração salarial
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do mês de dezembro (R$8,46 milhões), acrescida dos seus correspondentes Encargos
Sociais Compulsórios (R$3,5 milhões).
Participação de outros clientes no faturamento global

21.980
25000
20000
15000
10000
3.901

2.915

2002

2003

6.893

1.914

5000

0

2001

Faturamento Anual de Diversos Clientes

2004

2005

Valor

%

Ministério da Previdência Social - M.P.S.
Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E.
Ministério do Desenvolvimento Social - M.D.S.
Advocacia Geral da União - A.G.U.
Consignações - I.N.S.S.
Demais Clientes - (Bancos; Órgãos Financeiros; etc.)

6.252
1.185
1.076
1.048
11.913
506

Total

21.980 100,00
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AGU

DEMAIS
506

1.048

MPS
6.252

Consig. INSS

11.913
1.185

MTE

1.076

MDS

Administração das contas a pagar em 2005
Em busca do equacionamento do passivo acumulado ao longo dos últimos dois anos, a
Empresa adotou uma política de austeridade conjugada ao parcelamento de dívidas, como
os tributos devidos a assistência médica GEAP e ao antigo prestador de serviços de
locação e manutenção de hardware e Software de grande porte.
Processo de negociação com a Cobra Tecnologia
Em dezembro de 2005, o processo de negociação foi concluído. O acordo estabeleceu a
liquidação do débito relativo ao contrato de locação e à manutenção de hardware e
Software pactuado com a COBRA TECNOLOGIA S/A, vigente até 19 de agosto de 2005,
(período de 01/11/04 a 19/08/05), cujo montante totalizou R$35,07 milhões. Destaca-se
que parte dessa dívida, no valor de R$2,2 milhões, diz respeito aos serviços executados
pela UNISYS Brasil Ltda, entre 01 de julho a 19 de agosto de 2003, por decisão da Justiça
Federal do Rio de Janeiro em medida cautelar, decorrente da sub-rogação de direito de
crédito a ser efetivada por essa Empresa em favor da COBRA, compromisso somente a
ser saldado após decisão judicial definitiva.
No término de 2005, após a quitação de parte da dívida vencida no total de R$9,94 milhões,
deduzidos R$0,09 milhões referentes ao imposto sobre serviços cobrado indevidamente nas
locações de hardware dos meses de outubro de 2003 a fevereiro de 2004 (libra 185), restou
a pendência de R$22,84 milhões, que será saldada ao longo do ano de 2006.
Solução do déficit matemático da Prevdata
O déficit técnico da Prevdata ao ser equacionado colocou um termo final ao grave
problema e à obrigação que exige uma solução desde o ano de 2001, inclusive, expondo a
Empresa ao risco da intervenção da Secretaria de Previdência Complementar SPC. Este
compromisso, oficializado na Assinatura de Termo de Compromisso no valor de R$222,07
milhões, a ser pago em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais de R$1,57 mil,
encontra-se devidamente reconhecido nas demonstrações contábeis do exercício findo.
Centralização dos 20 maiores contratos
No âmbito administrativo, diversas medidas foram adotadas com vistas à segregação de
funções, à racionalização de atividades administrativas, ao aperfeiçoamento dos controles
dos contratos e à redução de custos, destacando-se a centralização dos pagamentos no
Departamento Financeiro, no Rio de Janeiro, atividades antes executadas pela totalidade
dos Escritórios Estaduais da Dataprev.
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Esta providência que permitirá melhor controle e conhecimento dos compromissos
contratados, em nível nacional, está se consolidando a partir da criação da Divisão de
Controladoria, Órgão da Estrutura da Diretoria Financeira e Comercial, responsável pela
avaliação e o atesto dos 20 (vinte) maiores contratos da Empresa. A implementação dessa
Política determinou a renegociação da maioria dos contratos selecionados.
Renegociação do contrato com a Xerox do Brasil Ltda
A área Financeira, segundo as novas premissas técnicas e financeiras estabelecidas pela
Direção da Dataprev, efetuou a revisão do contrato de locação de equipamentos de
impressão pactuado com a Xerox do Brasil Ltda. Este procedimento, no mês de
novembro/05, acarretou uma economia imediata para a Dataprev de R$26,09 mil ao
constatar que não vinha sendo aplicada a glosa prevista na Cláusula 8.7 do contrato,
compensando-se os descontos que a prestadora de serviços vinha concedendo à
Empresa.
Merece ser destacado que, ao final do processo, o preço inicial de R$181,2 mil foi reduzido
em 25% (vinte e cinco por cento) passando para R$135,9 mil, valor mensal com vigência a
partir de dez/05. Ainda, prevê-se que esta redução com a locação de equipamentos de
impressão representará a economia de R$317,2 mil, no período de 12 de maio a 6 de
junho de 2006.
Revisão dos contratos de consultoria
Os contratos de Consultoria na Área de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas vêm
sofrendo uma rigorosa avaliação técnica e financeira. Em decorrência, todos os contratos
foram rescindidos, cumprindo orientações dos órgãos de controle e determinação do
Ministério Público Federal.
Restabelecimento dos contratos licitados com empresas de telecomunicações
Um outro evento de alta relevância econômico-financeira foi o restabelecimento, pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ, em 25/10/2005, dos efeitos dos contratos de serviços
de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes, com uso do protocolo Frame
Relay, objeto da Concorrência 009/2000, que havia sido suspenso por decisão da 1ª
Turma desse Tribunal no Agravo Regimental em Medida Cautelar Nº 3.881/RJ, publicada
no DJU de 12/11/01. Esta decisão tem por conseqüência a devolução da diferença a ser
apurada entre os valores mensais pagos nos 08 (oito contratos) emergenciais celebrados
com as empresas Telemar, Telefônica e Brasil Telecom, no período de 26/10/2001 a
24/10/2005, e aqueles que essas empresas deveriam ter efetivamente recebido pela
prestação de serviços, com base nos contratos nºs 10.225/2001, 10.226/01 e 10.227/2001.
Registre-se, ainda, que há duas pendências com a Telemar, que somadas perfazem o
montante aproximado de R$6,69 milhões, sendo a primeira de R$4,23 milhões que originase dos serviços descobertos contratualmente no período de 25/04/04 a 23/12/04,
considerando que a referida Operadora se negou a assinar o 6º contrato emergencial sem
o reajuste dos seus preços, devendo tal total, com os ajustes necessários, ser objeto de
reconhecimento de débito. A segunda, no valor de R$2,45 milhões, é relativa às faturas
dos 7º e 8º emergenciais pendentes de liquidação.
Quanto à Telefônica e a Brasil Telecom que realizaram o encontro de contas
satisfatoriamente, há nos registros da Empresa contas a pagar que atingem,
respectivamente, R$786 mil e R$766 mil.
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Baixo nível de investimentos em equipamentos de informática
Os investimentos realizados no exercício foram mantidos em níveis extremamente baixos,
face à crônica falta de recursos, podendo o valor de R$3,12 milhões ser considerado
insignificante, até porque a Dataprev é uma Empresa que desenvolve e atua com
tecnologia de ponta. Observa-se, ainda, que o total realizado no exercício de 2005
equivale a menos de 0,7% (sete décimos por cento) do faturamento realizado no ano, o
qual se situou no patamar de R$501,347 milhões.
Valores a receber da Dataprev de curto e longo prazo e sem garantia
Há muito a Empresa custeia uma série de despesas por conta e ordem do INSS. Porém,
esta iniciativa não vem obtendo êxito, apesar das freqüentes gestões e solicitações
formais realizadas e com o suporte das reiteradas determinações a esse acionista e maior
cliente da Empresa, por parte da Secretaria Federal de Controle Interno
SFC e do
Tribunal de Controle da União TCU.
Despesas com o pessoal do DELEPREV
Desde fevereiro de 2000, a Dataprev custeia as despesas incorridas com o pessoal
integrante do Grupo de Trabalho intitulado DELEPREV, que atua na detecção de fraudes
contra a Previdência Social, equipe que mantém sob vínculo empregatício.
Sistematicamente, a Empresa vem efetuando gestões diretas junto ao INSS, seguindo as
reiteradas determinações constantes nos Acórdãos do TCU e nas recomendações da
SFC, no sentido de ser ressarcida quanto aos gastos realizados e, também, no sentido de
haver o repasse do pessoal contratado.
Ao longo dos três últimos anos a Dataprev enviou diversas correspondências ao INSS,
sendo a última em novembro/05, apresentando o débito do período de 01/02/2000 a
31/10/2005, devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, até 31/10/05, procedimento
formalizado pela CE DEFI Nº 032/2005, datado de 17/11/05, quando o montante era
R$5,47 milhões. Com vistas ao integral cumprimento às recomendações do TCU e da
SFC, estas novas cobranças constantes do Relatório Nº 161.025, processo nº
00218.000045/2005-5, serão realizadas no decorrer de 2006.
Despesas com a aquisição do Sistema Q-Matic
O INSS vem sendo cobrado sistematicamente das despesas realizadas com a aquisição
do SISTEMA Q-MATIC, na Empresa Banking Solution, objetivando o gerenciamento das
filas nas Agências da Previdência Social
APS. Estes equipamentos, instalados no
período de 06/07/2000 a 16/03/2001, exigiram recursos de R$5,39 milhões.
Em 14/04/04, após a análise do DESPACHO/CGTI Nº 144/2003, de 29/11/03, a Dataprev
manifestou, formalmente, a sua concordância com o parecer elaborado pela Coordenação
Geral de Tecnologia e Informação do INSS, que reconheceu a dívida existente. Este
evento se sucederia por intermédio de processo administrativo a ser elaborado pela
Autarquia Federal, entretanto, este procedimento não se consumou.
A Secretaria Federal de Controle Interno
SFC, em seu Relatório Nº 161.025, que
analisou a prestação de Contas da Dataprev do Exercício de 2004, fazendo remissão ao
Item 4.1.1.2, do Acórdão nº 44/2003 do TCU, determinou o ressarcimento do débito
supracitado que, devidamente corrigido em 31/12/05, perfaz o montante de R$8,49
milhões.
Juros moratórios devidos pelo INSS pelo atraso no pagamento das faturas
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Em decorrência às clausulas constantes nos contratos celebrados entre o INSS e a
Dataprev, que dispõem sobre a previsão de atualização monetária por atraso no
adimplemento do pagamento das faturas de prestação de serviços, encontra-se registrado
em nossos controles, na data de 31/12/05, encargos moratórios no valor de R$36,07
milhões. Este total tende a crescer acentuadamente em 2006, pois as faturas a receber, na
mesma data, totalizam R$280,13 milhões, montante equivalente a mais de 08 (oito) meses
do faturamento incorrido em 2005.
Recursos a receber contabilizados no balanço da empresa em 31/12/05
No planejamento financeiro e tributário da Empresa, as despesas com o SISTEMA QMATIC e DELEPREV, a serem ressarcidas pelo INSS que, ainda, não foram formalmente
reconhecidas pelo cliente, estão sendo objeto de controle interno pela Área Financeira da
Empresa. Este procedimento objetiva evitar o pagamento indevido dos tributos, caso, no
futuro, não se concretize o pagamento dos valores atualmente em discussão. À exceção
desses créditos, a Dataprev registrou o crescimento de 52% (cinqüenta e dois por cento)
das contas a receber, conforme o registro nos Sistemas Contábil e de Controles
Financeiros.

Recursos Realizáveis a Curto e Longo Prazo

Restituição Tributos
Encargos sobre Faturas
Contas a Receber de Clientes
Total dos Recursos Realizáveis

2004

2005

26.972
26.976
160.010
213.958

4.036
36.068
284.052
324.156

Variação
-85%
34%
78%
52%

Juros incorridos pelo atraso nos pagamentos de tributos
Um outro reflexo da insuficiência de capital de giro, em 2005, refere-se ao contundente
aumento do pagamento de juros e multas incidentes sobre os impostos e as contribuições
sociais, acréscimos legais que evoluíram de R$806,23 mil, no ano de 2004, para R$6,39
milhões no ano findo, representando um crescimento da ordem 792% (setecentos e
noventa e dois por cento), não se computando nesse total as multas por infração fiscal.
Situação das contas a pagar de curto e longo prazo em 31/12/05
O passivo da Dataprev sofreu o crescimento de 117% (cento e dezessete por cento) no
exercício de 2005, o qual se deve especificamente ao reconhecimento do déficit atuarial da
Prevdata. Vale destacar, contudo, que esta exigibilidade deverá ser paga ao longo de 20
(vinte) anos, fato que por si só reduz o impacto e a importância imediata desse novo
passivo em quaisquer análises econômico-financeira que se venha a promover.
Além disso, do total atribuído aos fornecedores de circuitos de dados serão deduzidos os
créditos que se encontram em fase de quantificação e negociação, os quais serão
abatidos dos valores devidos e dos serviços prestados, a partir do dia 15/10/2005,
considerando que os preços a serem praticados por estas empresas serão àqueles
básicos descritos nos contratos nºs 10.225/2001, 10.226/01 e 10.227/2001.
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Tabela Recursos Exigíveis

Em R$ mil

2004
Mainframe.
Fornecedores de Circuito de Dados.
Circulante Outros.
Tributos Federais.
Tributos ISS.
Contribuição Social Compulsória
Contencioso Trabalhista e Cível.
Parcelamento ISS
Longo Prazo
Autos de Inflação
PREVDATA.
Totais

2005

8.889

0
1.997
6.402
2.544
5.236
49.534

26.122
8.400

2.901

20.806
6.167
5.138
57.999
4.372
0
7.888
8.763
95.703 222.078
159.948 347.383

Fonte: Demonstrações Contábeis de
2005

Dividendos e juros do ano de 2004 devido aos acionistas
A Dataprev, ainda, não realizou o pagamento dos dividendos e juros de R$4,49 milhões
devidos aos seus acionistas: União Federal (51%) e INSS (49%), que se encontra
atualizado até 31/12/05 pela variação da Taxa SELIC.
Observa-se, contudo, que a Empresa não pode ser considerada inadimplente, pois os
pagamentos somente podem ser reputados como devidos, na forma dos Arts. 1º, § 1º, II e
4º do Decreto nº 2.673/98, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 3.381/00, após
a aprovação da destinação do lucro do exercício de 2004. Este procedimento foi
concretizado por parte do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, em 27/12/05, através do
Processo nº 10951.000283/2005-17, formalidade em seguida cientificada à Chefia de
Gabinete da Secretaria Executiva do MPS pelo OFÍCIO Nº 3.905/PGF/CRE, de 28/12/05,
pendendo, contudo, a publicação desse ato no Diário Oficial da União, data da qual
passará a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento.
Gastos com Cartões de Créditos
Não se aplica a Dataprev.
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3. INDICADORES
3.1 Indicadores de Carga de Trabalho
Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios
Guias de Arrecadação
Vínculos Empregatícios
Total do tráfego do Backbone

Sigla
CEPB

Nome do Indicador

Periodicidade

CRÉDITOS
EMITIDOS
PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

PARA Anual

Unid. de Medida
Crédito

Definição do Indicador
Mede a quantidade de créditos emitidos para o pagamento de benefícios ativos no cadastro,
encaminhados aos órgãos pagadores da Previdência Social.
Dados elementares
Sigla
CEPB

Descrição

Fonte

Quantidade de créditos emitidos para pagamento SINTESE
de benefícios ativos no cadastro no exercício

Responsável pela Informação

269.741

257.334

2004

Crédito

DEBF

Créditos Emitidos para Pagamentos de
Benefícios
(em milhares)
282.334

2003

Unid. de Medida

2005
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Análise:
A variação na quantidade de
benefícios emitidos se manteve no
mesmo patamar observado nos anos
anteriores,
de
aproximadamente
4,5% ao ano.
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

Unid. de Medida

GA

GUIAS DE ARRECADAÇÃO

Anual

Guia

Definição do Indicador
Mede a quantidade de guias de arrecadação de contribuintes empresas e equiparados,
armazenados na Dataprev.
Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

GA

Quantidade de guias de arrecadação de DEAR
contribuintes empresas e equiparados
armazenados no exercício.

Responsável pela Informação

471.044

2003

2004

Guia

DEAR

Guias de Arrecadação
(em milhares)

428.620

Unid. de Medida

Análise:

515.596

Nota-se um discreto aumento na
quantidade de guias processadas e
armazenadas no ano de 2005 em
relação ao ano anterior, cerca de
0,4%.

2005
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

Unid. de Medida

BDPE

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS

Anual

Vínculo Empregatício

Definição do Indicador
Mede a quantidade de vínculos empregatícios armazenada na base de dados do CNIS.
Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

BDPE

Quantidade de vínculos empregatícios, no DECN
exercício.

Responsável pela Informação

Unid. de Medida
Vínculo empregatício

DECN

Análise:
Vínculos Empregatícios
(em milhares)
454.008
430.886

404.671

2003

2004

2005
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Observa-se
uma
redução
no
percentual
de
crescimento
da
quantidade de vínculos no ano de
2005 em comparação com 2004. A
variação de 5,36%, mesmo sendo
positiva, foi cerca de 1,1% inferior à
observada em 2004, que foi de 6,47%.
Uma justificativa possível para esta
redução parece se vincular à taxa de
expansão da economia observada em
2005, comparada com 2004.
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Sigla

Nome do Indicador

TTBB

Periodicidade

TOTAL DO TRÁFEGO DO BACKBONE

Mensal

Unid.de Medida
BYTES

Definição do Indicador
Mede o volume de tráfego de dados do backbone.
Dados elementares
Sigla

Descrição

BTBB

Fonte

Quantidade de bytes trafegados no backbone
Responsável pela informação

DIPR

Unid. de Medida
TERABYTES

DIGR

TRÁFEGO NO BACKBONE
6,00

Terabytes

5,00
4,00
2004

3,00

2005
2,00
1,00
0,00
Jan Fev M ar A br M ai Jun

Jul

A go Set

Out No v Dez

Análise:
Os dados apresentados no gráfico, permitem observar que o comportamento da rede é
próximo ao do ano anterior, com pequenas variações decorrentes do aumento de novas
aplicações na rede e do seu crescimento vegetativo.
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3.1.1 Rede de Atendimento
A rede da Dataprev está estruturada em 23 Escritórios Estaduais e em 4
representações, (Acre, Amapá, Roraima e Rondônia) e tem como função básica a
promoção do atendimento técnico, operacional e o desenvolvimento de negócios nas 27
unidades da Federação. Os serviços oferecidos pela rede de atendimento estão
segmentados da seguinte forma:
Infra-estrutura de TI: engloba suporte a telecomunicações, ambientes e
microinformática, elaboração de projetos de redes locais, consultoria em soluções de
TI, administração dos backbones e dos parques de microinformática estaduais;
Sistemas/Grande Porte: engloba o suporte a aplicativos e bases de dados,
corporativas ou não; suporte a sistemas operacionais de comunicação visando a
atualização constante; treinamento e consultoria nas bases corporativas ou a
produtos do mercado;
Outros Serviços: englobam atividades de manutenção de equipamentos de outras
naturezas, fornecimento de infra-estrutura de treinamento, apoio a eventos do
Cliente, entre outras.
O Ministério da Previdência Social - MPS e o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, como principais clientes da Dataprev, contam com, aproximadamente, cinco mil
unidades2, em todo o território nacional.
Em especial, o INSS, maior demandante dos serviços dos Escritórios Estaduais da
Dataprev, conta atualmente com:
1.177 Agências;
102 Gerências Executivas;
78 Unidades PREVmóvel (69 Furgões e 9 Barcos);
46 Unidades de Reabilitação Profissional;
5 Gerências Regionais;
5 Auditorias Regionais;
5 Procuradorias dos Tribunais;
137 PREVcidade

Unidades do INSS instaladas em Prefeituras.

Ainda cabe dizer que as 1.177 Agências do INSS estão instaladas em 27 capitais do
País e em, aproximadamente, 902 municípios. Esta situação demonstra a abrangência
da rede de atendimento da Dataprev. As unidades PREVmóvel e os PREVcidade,
destinadas ao atendimento dos municípios onde não há Agências, também, são
atendidas pelos Escritórios e pela representação da Dataprev.
Em 2005, foram registrados 292.534 chamados nas Centrais de Atendimento dos
Escritórios e representações da Dataprev.
Ilustrando, segue uma visão geral dos atendimentos efetuados pela rede de atendimento
da Dataprev.

2

Direção Geral, Agências, Gerências Executivas, Gerências Regionais, Auditorias, Unidades Móveis, Reabilitação Profissional,
Prisma Empresa, PrevCidade, Conselhos e Juntas de Recursos, bem como, as respectivas Divisões/Serviços/Seções desses
órgãos
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Informações gerais:
Os chamados representados graficamente foram comunicados e registrados no
sistema de controle SART e se encontram concluídos;
Quanto aos quantitativos, estão apresentados em percentuais, a exceção do item 2,
que se encontra expresso em dias úteis;
Os cálculos foram efetuados com base nas seguintes quantidades de chamados
registrados:
Ano

Chamados

2003

361.658

2004

325.973

2005

292.534

Os comentários, quando realizados, farão referência às variações dos anos de 2004
e 2005;
Os registros de todos os chamados foram efetuados pelos Escritórios Estaduais da
Dataprev;
O CNA - Coordenação Nacional de Atendimento é a área da Administração Central
responsável pelo recebimento de todas as demandas não solucionadas nos
Escritórios Estaduais.

Visão Geral do Atendimento
Percentual de chamados registrados por Clientes
100
80
60
40
20
0

2003

2004

2005

INSS

99,87

98,60

98,45

MPS

0,93

0,90

1,07

Outras Entidades

0,40

0,50

0,48

INSS

MPS

Outras Entidades

Análise:
Observa-se no gráfico acima a ausência de alterações significativas na distribuição
percentual de chamados recebidos dos clientes.
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Quantidade de chamados com o respectivo
tempo médio de atendimento
400.000

4

300.000

3

200.000

2

100.000

1

0

0

2003

2004

2005

Chamados

361.658

325.973

292.534

Dias úteis

2,01

3,47

2,57

Análise:
Verifica-se em que 2005 houve diminuição do tempo de atendimento, provavelmente
devido à redução do tempo de atendimento às solicitações relativas a manutenção para
os equipamentos de microinformática e de suporte aos sistemas Prisma D3 e SIPPS.

Percentual de chamados registrados por natureza de serviço

35,1

26,2

26,1
6,0

3,1

3,4

3,39

3,08

3,43

4,5

3,3

3,3

Infraestrutura

outros

36,66
26,84

32,4

Sistemas

30,3

Software

2003

26,61

26,1

hardware

Grande Porte

2004

2005

Análise:
Embora tenha se observado a ausência de variação significativa, vale registrar o
aumento do percentual de solicitações de Software, principalmente, devido ao início da
utilização do Software de correio Mozzilla/Thunderbird e a diminuição das solicitações
de Sistemas, em função da maior estabilidade destes.
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Percentual de chamados por serviços/produtos
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
3,0
0,0
Micro

Prisma D3

Correio

2003

2004

Plenus

Impressora

Sipps

2005

Análise:
O gráfico acima demonstra uma distribuição dos chamados referentes aos 6 principais
serviços/produtos representando 66,7% (2003), 67,7% (2004) e 69,1% (2005) do total de
chamados registrados.
Os atendimentos a microcomputadores e impressoras correspondem a defeitos
técnicos. Os relacionamentos ao Prisma D3 se referem ao suporte técnico aos usuários
do sistema de concessão de Benefícios. Porém, os atendimentos relativos aos Plenus
dizem respeito aos usuários desta ferramenta que permite o acesso às bases de dados
no Grande Porte. Finalizando, os atendimentos vinculados ao SIPPS
Sistema
Informatizado de Protocolo da Previdência Social, também, são de suporte técnico aos
usuários.
Comparando com anos anteriores, as principais variações de chamados sem relacionam
à microcomputador, cuja redução, se deve à aquisição de novos equipamentos,
apresentando menor incidência de problemas e ao Correio, cujo aumento se deve ao
início da utilização do Mozzilla/Thunderbird, Software de correio eletrônico, não utilizado
anteriormente pela maioria dos usuários, passando a ser utilizado nos novos
equipamentos.
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Percentual de chamados em relação à forma de atendimento
50
40
30
20
10
0
Remoto

Visita

Central

Adm Central

Outros

2003

Terceirizada

2004

2005

Análise:
A Dataprev, para atender as solicitações dos seus usuários, efetua os seguintes tipos de
procedimento:
Remoto forma de atendimento não presencial, quer seja por meio de ferramentas
de suporte remoto, quer por telefone, desde que não seja o técnico atendente da
Central de Atendimento;
Visita realizada por técnico da Dataprev que comparece ao local onde se encontra
o usuário demandante;
Central

atendimento realizado diretamente pela Central de Atendimento;

Adm. Central
atendimento realizado com a participação de técnicos da
Administração Centra da Dataprev;
Outros
fornecimento de relatórios, desenvolvimento de soluções, treinamentos,
entre outros;
Terceirizada atendimento realizado por empresa contratada, principalmente, para
a manutenção de equipamentos.
Verifica-se, graficamente um aumento percentual de chamados na forma remoto e uma
diminuição na forma Central, atribuídos à mudança na forma de atuação. Antes,
inúmeros atendimentos remotos eram efetuados nas Centrais e categorizados como tal.
Atualmente, os atendimentos são realizados fora deste ambiente, passando a ser
classificados como atendimento remoto. Em relação ao aumento significativo da forma
Adm. Central, este é devido ao início da utilização da mesma metodologia de registro e
controle, utilizada pelos Escritórios Estaduais, nas áreas da Adm. Central,
principalmente para problemas de Correio e Acesso.
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Percentual de chamados em relação à forma de
solicitação

2003

2004

2005

Telefone

66,92

53,98

49,63

SartWeb

11,90

20,24

25,64

E-Mail

21,18

25,78

24,73

Análise:
A Dataprev oferece a seus Clientes três formas para a comunicação dos problemas
ocorridos:
Por meio de telefone gratuito (0800);
Pela Intranet, com registro pelo usuário no mesmo sistema utilizado nas Centrais;
Por meio de correio eletrônico.
Apesar da gratuidade, constata-se um aumento na forma de solicitação pela Intranet,
considerando desejável, face ao custo reduzido.
Repasses realizados para a Coordenação Nacional de Atendimento CNA
Neste caso específico, a análise refere-se aos anos de 2004 e 2005, pois a área CNA
iniciou as suas atividades no segundo semestre de 2003.
Quantitativo de Repasses
2004
Total registrado
Repassado para o CNA
Percentual

2005

325.973
15.029
4,61

292.534
41.125
14,06

Do total repassado ao CNA, 76,32% em 2004, e 83,91% em 2005, referem-se aos
quatro produtos/ serviços, conforme ilustrado a seguir:
Repasses realizados para a Coordenação
Nacional de Atendimento CNA

2005

2004

0

20

40

Correio/Outlook

60
Prisma D3

80
Sim

100

Plenus

Análise:
A variação significativa apresentada no percentual de repasses para o CNA, em relação
ao total de chamados, se deve principalmente ao início da utilização da ferramenta de
controle pela área técnica que atende ao problema de correio eletrônico.
Pelo mesmo motivo houve o aumento percentual deste produto em relação aos demais.
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3.1.2 Rede de Telecomunicações
Inventário de Ligações
características

da

Dataprev

com

Entidades

Externas,

e

suas

Tipos de Entidades Externas
Conectadas à Rede

11
61

Banco
Governo

64

Outros

Entidades Conectadas por Tipo de
Tecnologia
4

5

6

ASDL
DedicadoFrame
Relay
DedicadoLan

125

DedicadoSLDD

Entidades Conectadas por Status Operacional
41
93

145
11

Aguardando Convênio

Destivado

Em Negociação
Testes

Produção

Análise:
A quase totalidade das ligações utiliza a tecnologia FRAME-RELAY, o que reduz os
custos com rede. Pode-se observar também, a importância da rede, dada a troca de
informações entre as entidades devido ao elevado número de ligações.
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Inventário dos equipamentos de rede, sua distribuição e forma de obtenção

Análise:
Os números apresentados evidenciam o excessivo volume de equipamentos com
tecnologia defasada (HUB) existentes na rede da Previdência e que portanto,
necessitam de atualização.
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3.2 Indicadores de Gestão
Os indicadores relacionados a seguir foram classificados segundo as Áreas de Atuação
definidas no Planejamento MPS/ INSS/ Dataprev e em seguida categorizados de acordo
com as Diretrizes Estratégicas definidas no Planep 2004-2007.

A - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes
Cumprimento de Prazos em Projetos de Sistemas
Tempo médio de atendimento dos Escritórios Estaduais

Fortalecimento Institucional da Empresa
Imagem Institucional
Indicadores Sociais Internos
Fortalecimento do Controle Interno

Estabilidade Econômica
Evolução dos Custos com Circuitos de Transmissão de Dados
Evolução dos Custos com Locação de Hardware de Grande Porte
Evolução dos Custos com Locação de Software
Custos com Serviços contratados
Execução Orçamentária das Despesas Correntes
Execução Orçamentária da Receita Total
Evolução dos Investimentos em Relação à Receita Operacional Líquida
Execução Orçamentária dos Investimentos
Evolução do Faturamento Global
Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Margem Operacional MO
Variação da Despesa Total
Liquidez Corrente
EBTIDA
EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND
AMORTIZATION, isto é, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização.

Gestão Participativa pela Qualidade
Volume de Job Re-executados
Receita Operacional Bruta por Empregado
Valor Adicionado por Empregado
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B- DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Adequação Tecnológica
Projetos em plataforma baixa
Volume de dados de aplicações com SGBD relacional

C- DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
Valorização dos Trabalhadores
Investimento em Capital Humano
Buscando situar o perfil de cada um dos indicadores, supracitados, seguem as
informações relativas à definição operacional, à unidade de medida, às fórmulas de
cálculos e demais dados elementares.
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A - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Sigla
IPP

Nome do Indicador

Periodicidade

CUMPRIMENTO
DE
PRAZOS
PROJETOS DE SISTEMAS

EM Anual

Unid.de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede a relação entre a quantidade de projetos de sistemas concluídos no prazo previsto e o
total de projetos concluídos no período em referência. Entende-se como prazo previsto, o
prazo inicialmente estabelecido ou reprogramado com a concordância do cliente em função
de alguma mudança do escopo do projeto.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

QTPP

Quantidade de projetos concluídos no prazo DEPS
previsto

Projeto

QTPC

Quantidade total de projetos concluídos

Projeto

DEPS

Unid. de Medida

Fórmula de cálculo
ICP = QTPP/QTPC * 100
Responsável pelo Cálculo

DEPS

Diretriz Estratégica

Fortalecimento do Relacionamento com os
Clientes

Cumprimento de Prazos em Projetos

89%

2005

Análise:
O índice de 89% apresentado em 2005
pode ser atribuído ao fato de a maioria
dos projetos concluídos ser constituído
por projetos pequenos e médios, o que
facilita
a
seu
gerenciamento
e
diminuição dos riscos de insucesso e
atraso. Outro fator que, também, teve
forte influência no índice é que grande
parte dos projetos envolveu tecnologias
dominadas pelo quadro técnico da
Dataprev.
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Sigla
TMAESXX.P

Nome do Indicador
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO
ESCRITÓRIOS ESTADUAIS

Periodicidade
Anual

Unid. de Medida
Dias

Definição do Indicador
Mede o tempo médio compreendido entre a data que foi efetuado o chamado pelo cliente e a
data em que o serviço solicitado foi concluído, no período em referência.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla
STDRC

QCCP

Descrição
Somatório dos tempos de duração entre a
data do registro do chamado e sua
conclusão
Quantidade de chamados concluídos para
os Escritórios, no período

Fonte
Sistema
SART

Unid. de Medida
Dias

SART

Dias

Fórmula de cálculo
TMA - ESXX.P = STDRCC / QCCP
Responsável pelo Cálculo

DIAO

Diretriz Estratégica

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Tempo Médio de Atendimento - Escritório
Estaduais (em dias)

Chamados Registrados

361.658

325.973

292.534

3,47
2,57
2,01

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Análise:
Nos últimos três anos foram registrados 977.434 chamados, cujo tempo médio de
atendimento foi de 2,55 dias. Como pode ser observado, nos gráficos acima houve uma
redução de 9,5% nos chamados entre 2004 a 2005. Entre o mesmo período houve um
decréscimo de 0,57 dias úteis no tempo médio de atendimento. Dentre outros, esta
redução decorrentes dos pelos seguintes motivos:
Redução dos tempos de atendimento aos chamados de equipamentos de
microinformática;
Redução do tempo de atendimento nos chamados, relativos aos sistemas Prisma D3 e
SIPPS.
Cabe destacar que os valores de 2003 e 2004 foram recalculados em janeiro de 2005 para
incluir os chamados dos respectivos exercícios e, que na ocasião do cálculo, ainda, não
estavam concluídos.
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Nome do Indicador

IMI

IMAGEM INSTITUCIONAL
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Periodicidade

Unid. de Medida

Mensal

Percentual

Definição do Indicador
Mede o percentual de notícias positivas e negativas veiculadas na mídia e que mencionaram ou
abrangeram a Dataprev em relação ao total de notícias cadastradas no site da Dataprev, no
exercício em referência.
Tipo de Indicador
EFICÁCIA
Dados elementares
Sigla
TNP

Descrição
Total de notícias positivas

Fonte
Dataprev na Imprensa / COCS

TN

Total de notícias exceto as Dataprev na Imprensa / COCS
notícias neutras

Unid. de Medida
Unidade
Unidade

Responsável pelo Cálculo

COCS

Diretriz Estratégica

Fortalecimento Institucional da Empresa

Imagem da Empresa

Imagem da Empresa - Ano 2005

62,78%

18

54,90%
15

37,22%

14

33,22%

13
12
11
10
9

9
8

7

7

6

6

6

6 6
5

4

4

Positiva
s

2004 2005

Negativa
s

3

2

2 2
1

jan

f ev

mar

3

5
4

3
2

1

abr

mai

positiva

jun
negativa

jul

agos

set

out

nov

dez

neutra

Análise:
Verifica-se que no exercício de 2005 manteve-se o percentual de notícias positivas
superior às negativas. Apesar de ter ocorrido uma diminuição de positivas em relação à
2004, as notícias negativas também diminuíram em torno de 4%. Tal comportamento
sinaliza uma discreta evolução da melhoria da imagem, considerando que em 2004 foram
veiculadas na mídia, um total de 411 notícias e em 2005, ocorreram somente 158.
Das notícias positivas destacam-se àquelas referentes aos empréstimos consignados e à
correção de benefícios. Cabe ressaltar, o mês de dezembro, apresentam um quantitativo
maior de notícias positivas, atribuído à qualidade dos sistemas como garantia de
continuidade do atendimento ao cidadão, tendo em vista o incêndio ocorrido no INSS.
Quanto às negativas, a ocorrência maior recaiu no início do ano, sobre conflitos políticos
decorrentes de mudanças ministeriais. Prevalece, portanto, a favor da Empresa, os
aspectos referentes à competência técnica.
Importante salientar que as fontes de informação selecionadas para compor o site da
Dataprev (www.DATAPREV.gov.br/imprensa/datapimprensa), incluem os seguintes veículos:
A Tarde (BA), Agora (SP) ,Correio Braziliense, Correio do Povo (RS) Diário de Pernambuco, Diário
de São Paulo, Estado de São Paulo, Extra, Folha de São Paulo, Isto É, Jornal do Brasil, Jornal de
Brasília, Jornal do Comércio, O Dia, O Globo, Valor Econômico.
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

Unid.de Medida

ISI

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Anual

R$mil

Definição do Indicador
São dispêndios realizados diretamente pela Empresa visando o bem estar social dos
empregados.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

ES

Encargos Sociais

DEGC

R$milhares

Fórmula de cálculo
ISI = ES
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Fortalecimento Institucional da Empresa

Indicadores Sociais Internos
(R$ mil)

Análise:

76.025

80.660

2004

2005

67.153

2003

O aumento dos Encargos Sociais
ocorreu em função dos reflexos do
Acordo Coletivo de Trabalho que
priorizou o aumento dos salários em
aproximadamente 8%.
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

Unid.de Medida

FCI

FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Mede o fortalecimento do controle interno por meio da regularização das recomendações
emitidas pelos órgãos de controle interno e externo (SFC, TCU e MPF), no período de
referência.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

RREG

Quantidade de recomendações regularizadas

CGAU

Recomendação

TREC

Total global de recomendações

CGAU

Recomendação

Fórmula de cálculo
FCI = RREC / TREC * 100
Responsável pelo Cálculo

CGAU

Diretriz Estratégica

Fortalecimento Institucional da Empresa

Fortalecimento do Controle Interno
69,02
68,46

66,4

2003

2004

2005

Análise:
O indicador apresentou uma redução de
0,56% em relação à posição de
31/12/2004.
Contribuíram
para
o
resultado o acolhimento em 2005 de um
conjunto de recomendações superiores
ao exercício anterior em 12,91%, face à
intensificação das ações de controle
procedidas, bem como, ao curto espaço
de tempo e a ausência de recursos
suficientes para viabilizar, ainda, em
2005, as ações saneadoras necessárias
para às implementações requeridas.
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

ECCTD EVOLUÇÃO DOS CUSTOS COM CIRCUITOS DE Anual
TRANSMISSÃO DE DADOS

Unid.de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede a evolução dos custos com Circuitos de Transmissão de Dados do exercício atual em
relação ao exercício anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

CCTDa

Custos com a locação de Circuitos de DICT
Transmissão de Dados do exercício atual

R$milhões

CCTDa - 1 Custos com a locação de Circuitos de DICT
Transmissão de Dados exercício anterior

R$milhões

Fórmula de cálculo
ECCTD = { [ CCTDAa / CCTDAa-1] - 1 } * 100

Responsável pelo Cálculo

DICT

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Evolução dos Custos com Circuito
Transmissão de Dados
6,98%

2003

2004

2005

-5,39%

Análise:
A redução nas despesas com os
circuitos de transmissão de dados,
apresentada no gráfico, está sendo
influenciada
pela
existência
de
complementos
de
pagamentos
referentes aos serviços prestados
pelas concessionárias de serviço
público no exercício de 2004. Em 2005
houve estabilização no processo da
prestação de serviço.

-18,39%
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Nome do Indicador

Periodicidade

ECHGP EVOLUÇÃO DOS CUSTOS COM LOCAÇÃO Anual
DE HARDWARE DE GRANDE PORTE
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Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede a evolução dos custos com Locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual em
relação ao exercício anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

CHGPa

Custos com a locação de Hardware de DICT
Grande Porte do exercício atual

R$milhões

CHGPa - 1

Custos com a locação de Hardware de DICT
Grande Porte do exercício anterior

R$milhões

Fórmula de cálculo
ECHGP = { [ CHGPa / CHGPa-1] - 1 } * 100
Responsável pelo Cálculo

DICT

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Análise:
Evolução dos Custos com Locação de
Hardware de Grande Porte

6,40%

2003

2004

-46,56%
-62,84%

2005

De janeiro a agosto/2005 os valores
mensais de locação de hardware de
grande porte se mantiveram acima do
valor
mensal
médio
de
2004.
Ressaltamos que em abril e maio/2005
houve o provisionamento de despesas
incorridas em 2004. Cabe destacar
que, com a renegociação em curso do
contrato com outro fornecedor UNISYS, a partir de setembro/2005,
apesar da redução do valor mensal do
contrato, esta não se refletiu no valor
médio mensal de 2005.
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Sigla
ECS

Nome do Indicador

Periodicidade

EVOLUÇÃO
DOS
CUSTOS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE

COM Anual

Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede a evolução dos custos com a Locação de Software do exercício atual em relação ao
exercício anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

CSa

Custos Locação de Software do exercício atual

DICT

R$milhões

CSa - 1

Custos Locação de Software exercício anterior

DICT

R$milhões

Fórmula de cálculo
ECS = { [ CSa / CSa-1] - 1 } * 100
Responsável pelo Cálculo

DICT

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Evolução dos Custos com Locação de
Software
65,22%

39,35%

-1,04%
2003

2004

2005

Análise:
A redução nos custos com locação de
Software para o grande porte,
também, é reflexo do processo de
renegociação
do
contrato
de
mainframe e da relativa estabilização
da sua habitual elevação em relação
às despesas com hardware. Cabe
mencionar que a Empresa vem
empreendendo
esforços
para
controlar e gerir os contratos de maior
vulto visando, também, a redução das
suas despesas.
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Sigla

Nome do Indicador

CS

CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
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Periodicidade

Unid. de Medida

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Demonstra a participação dos custos com Serviços Contratados em relação aos Custos Totais.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

CS

Custos com Serviços contratados

DICT

R$milhões

CT

Custos Totais

DICT

R$milhões

Fórmula de cálculo
CS = (CS / CT) * 100
Responsável pelo Cálculo

DICT

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Custos com Serviços Contratados

Análise:
A escassa redução dos custos é devida
ao controle dos contratos vigentes na
Empresa.

25,26%

2003

24,34%

2004

23,63%

2005
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Sigla
EOD

Nome do Indicador

Periodicidade Unid. de Medida

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES

DAS Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores
orçados e realizados das Despesas Correntes, no período de referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de
Medida

RDC

Realização das Despesas Correntes (PDG)

DIOR

R$milhões

DDT

Dotação das Despesas Correntes (PDG)

DIOR

R$milhões

Fórmula de cálculo
EOD = RDC / DDT * 100
Responsável pelo Cálculo

DIOR

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Execução Orçamentária das Despesas
Correntes

88,5%

2003

98,2%

98,4%

2004

2005

Análise:
Os
dispêndios
correntes
se
mantiveram no limite orçamentário
aprovado, com uma variação mínima
a menor em 1,56%, atingindo,
praticamente, o mesmo percentual
realizado em 2004.
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Sigla
EOR

Nome do Indicador

Periodicidade

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA Anual
TOTAL
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Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores
orçados e realizados da Receita Total, no período de referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

RRT

Realização da Receita Total (PDG)

DIOR

R$milhões

DRT

Dotação da Receita Total (PDG)

DIOR

R$milhões

Fórmula de cálculo
EOR = RRT / DRT * 100
Responsável pelo Cálculo

DIOR

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Análise:
Execução Orçamentária da Receita Total
111,4%
92,5%

86,1%

2003

2004

2005

A realização da receita a menor em
7,5%, em relação à dotação aprovada,
decorre, basicamente, do fato de haver
uma estimativa de faturamento de
R$90,0 milhões, junto ao MTE, que não
se realizou. Parte dessa projeção foi
compensada
pelo
aumento
dos
serviços prestados ao INSS. Embora o
percentual da execução de 2005 tenha
sido inferior ao do ano anterior, em
termos absolutos, o valor alcançado no
atual exercício foi superior ao de 2004
em R$57,9 milhões.
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Sigla
IRR

Nome do Indicador

Periodicidade Unid. de Medida

EVOLUÇÃO
DOS
INVESTIMENTOS
EM Anual
RELAÇÃO À RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Percentagem

Definição do Indicador
Mede a relação entre os Investimentos efetuados e a Receita Operacional Líquida no período de
referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

ROI

Realização Orçamentária de Investimentos

DIOR

R$milhões

ROL

Receita Operacional Líquida

DIOR

R$milhões

Fórmula de cálculo
INV = ROI/ ROL * 100
Responsável pelo Cálculo

DIOR

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Evolução dos Investimentos em Relação à
Receita Operacional Líquida

Análise:
Vide comentários relativos ao
indicador
EOI
Execução
Orçamentária dos Investimentos.

2,20%
1,84%
1,44%

2003

2004

2005
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Sigla
EOI

Nome do Indicador
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Periodicidade

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS

DOS Anual

Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Indicador que mede o desempenho orçamentário da Dataprev através da comparação entre os
valores orçados e realizados dos Investimentos, no período de referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

ROI

Realização Orçamentária dos Investimentos

DIOR

R$milhões

DOI

Dotação Orçamentária para Investimentos

DIOR

R$milhões

Fórmula de cálculo
EOI = ROI / DOI * 100
Responsável pelo Cálculo

DIOR

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Execução Orçamentária dos
Investimentos
24,0%
17,8%
11,8%

2003

2004

2005

Análise:
O gráfico revela que a Empresa não
conseguiu realizar sua programação de
investimentos ao longo de vários
períodos. O baixo índice de execução,
tanto em 2005, quanto em exercícios
anteriores, reflete a dificuldade de caixa
que vem ocorrendo, face à ausência da
quitação das faturas de serviços, com
tempestividade, pelo nosso principal
cliente.
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Sigla

Nome do Indicador

Periodicidade

Unid. de Medida

EFG

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO GLOBAL

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Aumento percentual do faturamento anual em relação ao do ano anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid.de Medida

FTi

Faturamento Total

DEFI

R$milhões

Fti-1

Faturamento Total do ano anterior

DEFI

R$milhões

Fórmula de cálculo
EFG = (FTi / FTi-1) 1 * 100
Responsável pelo Cálculo

DIPN

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Evolução Faturamento Global

Análise:
Faturamento 2003 = R$364,9 Milhões

21,6%

Faturamento 2004 = R$442,6 Milhões
13,30%

Faturamento 2005 = R$501,3 Milhões

1,3%
2003

2004

2005
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Sigla
ERCR

Nome do Indicador
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Periodicidade

EVOLUÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DO Anual
CONTAS A RECEBER

Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Demonstra o percentual de recebimentos em relação ao faturamento.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

CRa-1

Contas a Receber do Ano Anterior

DEGC

R$milhões

CRa

Contas a Receber do Ano Atual

DEGC

R$milhões

ROB

Receita Operacional Bruta

DEGC

R$milhões

Fórmula de cálculo
ERCR = [(CRa-1 + ROB

CRa) / ROB] * 100

Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Análise:
Evolução do Grau de Realização do
Contas a Receber
93,00%

2003

83,74%

2004

77,44%

2005

Comparando a evolução deste indicador
em relação aos exercícios anteriores,
pode-se dizer que a Empresa não
conseguiu converter tempestivamente o
Contas a Receber em caixa. Esta situação
é decorrente do atraso nos recebimentos
provenientes do INSS. Considerando o
saldo do Contas a Receber do ano anterior
mais o formado no exercício de 2005, o
percentual de realização seria de 53,49%,
percentual bem menor do que o
apresentado no gráfico.
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Sigla
RPL

Nome do Indicador
RENTABILIDADE
LÍQUIDO

SOBRE

O

Periodicidade
PATRIMÔNIO Anual

Unid. de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Mede a eficiência gerencial na utilização de recursos próprios e de terceiros em benefício dos
acionistas, ou seja, mede a taxa de remuneração do Capital Próprio.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

LL

Lucro (Prejuízo) Líquido

DEGC

R$milhões

PL

Patrimônio Líquido

DEGC

R$milhões

Fórmula de cálculo
RPL = LL / PL * 100
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

18,80%

2003
2004

2005

-8,20%

-33,37%

Análise:
A rentabilidade sobre o Patrimônio
Líquido em 2005 correspondeu à
33,37%. Foi inferior à apurada em
2004, em virtude do registro do
Termo
de
Compromisso
de
Recomposição
Patrimonial
e
Cobertura do déficit Atuarial, no
montante de R$222.0 milhões e da
reversão da provisão do passivo
Atuarial, gerando um efeito líquido no
resultado de R$126.3 milhões.
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Sigla
MO

Nome do Indicador
MARGEM OPERACIONAL
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Periodicidade

Unid. de Medida

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Mede a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. Sob a
perspectiva interna, avalia o percentual do lucro operacional.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

LO

Lucro Operacional

DEGC

R$

ROL

Receita Operacional Líquida

DEGC

R$

Fórmula de cálculo
MO = LO / ROL * 100
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Análise:

Margem Operacional

24,44%

14,82%
5,60%

2003

2004

2005
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A melhoria da Margem Operacional,
resultante
do
aumento
do
faturamento em 2005, cresceu
13,25%, em relação a 2004,
conjugado com o aumento de 1,26 %
relativo aos custos de serviços
prestados.
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Sigla
VDT

Nome do Indicador

Periodicidade

VARIAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Anual

Unid.de Medida
Percentagem

Definição do Indicador
Avalia o comportamento da despesa total de um período de referência em relação a igual
período anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

DTa

Despesas totais no ano atual

DEGC

R$milhões

DTa-1

Despesas totais no ano anterior

DEGC

R$milhões

Fórmula de cálculo
VDT = { [DTa / DTa-1]

1} * 100

Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Variação da Despesa Total

Análise:

61,87%

O
aumento
das
despesas,
representado
principalmente
pelo
registro do Termo de Compromisso de
Recomposição Patrimonial e Cobertura
do Déficit Atuarial, reside no montante
de R$222.0 milhões.

13,46%

-5,64% 2003

2004

2005
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Sigla
LC

Nome do Indicador
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Periodicidade Unid. de Medida

LIQUIDEZ CORRENTE

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Mede a capacidade da Empresa para saldar suas obrigações de curto prazo. Se o resultado for
maior que 1 significa que há mais recursos disponíveis no prazo de até um ano do que
obrigações de pagamentos de igual prazo. Se o resultado for menor que 1 significa o contrário.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

AC

Ativo Circulante

DEGC

R$milhões

PC

Passivo Circulante

DEGC

R$milhões

Fórmula de cálculo
LC = AC / PC * 100
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Análise:
Liquidez Corrente

2,37%

2,46%

2,02%

2003

2004

2005
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Embora este índice se destine a
avaliar a capacidade da Empresa
para pagar suas obrigações de curto
prazo, ele é influenciado pelo volume
de Contas a Receber vencido. Além
disso, o mesmo não mede a
sincronização entre os recebimentos
e os pagamentos por período.
A elevação no índice resulta do
aumento do Contas a Receber de
Clientes, que passou de R$186.9
milhões em 2004, para R$320.1
milhões em 2005.
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Sigla

Nome do Indicador

EBTIDA
ou
(LAJIDA)

Periodicidade

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, Anual
DEPRECIATION AND AMORTIZATION
(lucro
antes
do
juros,
impostos,
depreciações e amortização).

Unid. de Medida
R$

Definição do Indicador
Mede a capacidade da empresa de gerir de recursos próprios, obtidos por meio de atividades
operacionais. É calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo operacional, os juros, impostos, as
depreciações e as amortizações, no período de referência. No caso da Dataprev, ainda, se
excluem as provisões para Litígios Trabalhistas, Litígios Cíveis, Litígios Fiscais e Passivo
Atuarial para medir à real capacidade de geração de recursos próprios.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

EBTIDA

Earnings
Before
Interest,
Depreciation and Amortization.

Taxes, DEGC

Unid. de Medida
R$milhões

Fórmula de cálculo
EBTIDA = Lucro ou prejuízo operacional após a exclusão dos juros, dos impostos, das
depreciações e da amortizações, no período de referência.
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

EBTIDA

Análise:
102.449

59.593
34.394

2003

2004

2005

Em relação ao exercício de 2004, os
números indicam o aumento da capacidade
da Empresa para geração de caixa
operacional em R$42.8 milhões. Embora as
dificuldades de realização do Contas a
Receber persistirem em 2005, os aumentos
no faturamento e no lucro operacional se
refletiram neste indicador.

Margem do EBTIDA
23,73%

15,61%
10,44%

2003

2004

Análise:
Mede o percentual do EBTIDA (Geração de
Recursos Próprios) em relação à Receita
Operacional Líquida, no período de
referência.

2005
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Sigla
VJR

Nome do Indicador
VOLUME DE JOBS RE-EXECUTADOS

Pág. 65

Periodicidade

Unid.de Medida

Mensal

Percentagem

Definição do Indicador
Mede a taxa de retrabalho no processamento de job nos mainframes da Dataprev, no período de
referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

JR

Quantidade de job re-executados submetidos à DPRJ/ DPSP
produção

Job

ESQ

Quantidade total de esquemas (ordem de DPRJ/ DPSP
serviços) submetidos à produção

Esquema

Fórmula de cálculo
VJR = JR / ESQ * 100
Responsável pelo Cálculo

DIPP

Diretriz Estratégica

Gestão Participativa pela Qualidade

Análise:
Volume de JOB re-executados
14,27%
12,57%
11,18%

2003

2004

2005
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No ano de 2005 houve um ligeiro
acréscimo percentual do volume de
reprocessamento em relação ao
ano anterior sem contudo afetar a
qualidade do trabalho.
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Sigla
ROBE

Nome do Indicador
RECEITA
OPERACIONAL
EMPREGADO

Periodicidade Unid.de Medida

BRUTA

POR Anual

R$

Definição do Indicador
Mede a produtividade média dos empregados da Empresa, no período de referência, ao
relacionar a receita operacional bruta e a quantidade de empregados.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

ROB

Receita operacional bruta

DEGC

R$milhares

QE

Quantidade total de empregados

DERH

Empregado

Fórmula de cálculo
ROBE = ROB / QE
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Gestão Participativa pela Qualidade

Receita Operacional Bruta por Empregado
(R$ Milhares)
143,68

166,39

111,2

2003

2004

Análise:
Tanto a redução no número de
empregados como o aumento na
ROB, contribuíram para a elevação
deste indicador em 2005, se
comparado ao índice de 2004.

2005
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Sigla
VAE

Nome do Indicador
VALOR ADICIONADO POR EMPREGADO
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Periodicidade

Unid. de Medida

Anual

R$

Definição do Indicador
Estimativa da contribuição média dos empregados ao Valor Adicionado pela Empresa, no
período de referência.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

VA

Valor Adicionado

DEGC

R$

QE

Quantidade de Empregados

DERH

Empregados

Fórmula de cálculo
VAE = VA / QE
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Gestão Participativa pela Qualidade

Valor Adicionado por Empregado
(R$ mil)
127,59
106,44
74,4

2003

2004

2005
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Análise:
A demonstração do Valor Adicionado
acompanhou o nível do desempenho
no faturamento. A redução no
número de empregados, e o aumento
na ROB, tomando-se como base o
exercício de 2004, contribuíram para
a elevação deste valor em 2005.
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B- DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sigla
PPB

Nome do Indicador
PROJETOS EM PLATAFORMA BAIXA

Periodicidade

Unid.de Medida

Anual

Percentagem

Definição do Indicador
Mede a relação entre a quantidade de projetos de sistemas desenvolvidos para plataforma
baixa e a quantidade total de projetos, independentemente da plataforma. Para tanto, se
considera os projetos concluídos em 2005, em andamento e suspensos em dezembro de 2005.
Além disso, se considera projetos para plataforma baixa, àqueles que tenham base de dados
em plataforma baixa, mesmo fazendo interface com sistemas em mainframe e mesmo em
tecnologia diversa da plataforma J2EE.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

QTPB

Quantidade de projetos
plataforma baixa

QTTP

Quantidade total de projetos de sistemas

de

sistemas

Unid. de Medida

em DEPS

Projeto

DEPS

Projeto

Fórmula de cálculo
ICP = QTPB / QTTP * 100
Responsável pelo Cálculo

DEPS

Diretriz Estratégica

Adequação Tecnológica

Projetos em Plataforma Baixa
79%

Análise:
O índice de 79% em 2005 demonstra que
a maioria dos novos projetos de sistemas
envolve tecnologias em plataforma baixa.
De cada 5 demandas, transformadas em
projetos de sistemas, 4 foram utilizaram
plataforma baixa.

2005

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

Relatório de Gestão 2005

Sigla

Nome do Indicador

VBDr

VOLUME DE DADOS DE APLICAÇÕES COM
SGBD RELACIONAL
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Periodicidade

Unid.de Medida

Anual

TB

Definição do Indicador
Mede o volume de dados que utilizam aplicações de SGBD RELACIONAIS (SQL SERVER/
ORACLE) no período de referência.
Tipo de Indicador

QUALIDADE

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

VDBR

Volume de dados de aplicações que utilizam SGBD DEST
relacionais.

TB

VDBT

Volume total de dados de aplicações que utilizam DEST
SGBD relacionais e não-relacionais.

TB

Fórmula de cálculo
VBDr = (VDBR / VDBT) * 100
Responsável pelo Cálculo

DEST

Diretriz Estratégica

Adequação Tecnológica

Volume de Dados de Aplicações
com SGBD
53,39%

51,38%

Análise:
O índice de volume de dados em
SGBD Relacionais cresceu 3,39%
passando de 50% para 53,39% no ano
de 2005, representando apenas um
crescimento vegetativo.

50,00%

2003

2004

2005
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C. DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Sigla
ICH

Nome do Indicador
INVESTIMENTO EM CAPITAL HUMANO

Periodicidade

Unid. de Medida

Anual

R$

Definição do Indicador
Mensura o percentual de investimentos dirigidos às atividades de treinamento visando a melhoria
da produtividade de capital humano, no período da referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Dados elementares
Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

VIT

Valor Investido em treinamento

DEGC

R$

QTE

Quantidade total de empregados

DERH

Empregados

Fórmula de cálculo
ICH = VIT / QTE
Responsável pelo Cálculo

DEGC

Diretriz Estratégica

Valorização dos Trabalhadores

Investimento em Capital Humano
( em R$)
323,9

359,5

Análise:
A redução de 53,38% no valor do
investimento em capital humano, em
relação ao exercício de 2004, foi
decorrente
da
indisponibilidade
financeira em 2005.

167,59

2003

2004

2005
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3.3Balanço Social

Balanço Social Anual / 2005
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOCIA DA INFORMAÇÃO
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2005 Valor (Mil reais)

2004 Valor (Mil reais)
431.798
92.591
205.761

381.744
56.579
195.731

2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

Valor (mil)
13.972
43.315
7.016
6.364
156
5.805
0
505
1.524
900
2.664
82.221

% sobre FPB
7%
21%
3%
3%
0%
3%
0%
0%
1%
0%
1%
40%

% sobre RL
Valor (mil)
3%
13.894
10%
41.323
2%
6.724
1%
5.574
0%
407
1%
4.604
0%
0
0%
1.107
0%
1.523
0%
919
1%
2.380
19%
78.455

% sobre FPB
7%
21%
3%
3%
0%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
40%

% sobre RL
4%
11%
2%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
21%

3 - Indicadores Sociais Externos
Educação - Invest. Alfabetiz., informát. basica -aprendizes
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar

Valor (mil)
16
24
0
0
13

% sobre RO
0%
0%
0%
0%
0%

% sobre RL
0%
0%
0%
0%
0%

Valor (mil)
102
24
0
0
0

% sobre RO
0%
0%
0%
0%
0%

% sobre RL
0%
0%
0%
0%
0%

Outros - equip. e mobiliário doados
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar
resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e
aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da

67
120
84.342
84.582
Valor (mil)
567
21
588

0%
0%
41%
41%
% sobre RO
1%
0%
1%

0%
16
0%
142
20%
69.513
20%
69.655
% sobre RL
Valor (mil)
0%
95
0%
0
0%
95

0%
0%
123%
123%
% sobre RO
0%
0%
0%

0%
0%
18%
18%
% sobre RL
0%
0%
0%

cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
foram definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

3.081
61
593
160
1.475
1.263
33,66%
ND
ND
223
Metas 2006

15,06
19

0
0

( ) direção e
gerências

(X) todos (as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

(X) todos (as) +
CIPA

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as) +
Cipa

(X) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

( ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolverá

( ) seguirá as
normas da OIT

( ) incentivará e
seguirá a OIT

( ) direção

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) são sugeridos

(X) todos(as)
empregados(as)
(X) todos(as)
empregados(as)
( ) são exigidos

( ) direção

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) serão

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as)
empregados(as)
( ) serão exigidos

considerados

sugeridos

( ) não se
envolve

(X) apoia

( ) organiza e
incentiva

( ) não se
envolverá

( ) apoiará

( ) organizará e
incentivará

na empresa
________
na empresa
________%

no Procon
________
no Procon
________%

na Justiça
________
na Justiça
________%

na empresa
________
na empresa
________%

no Procon
________
no Procon
________%

na Justiça
________
na Justiça
________%

( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

3.013
55
647
116
1.671
1.347
5,07%
ND
ND
253
2005

( ) direção

A previdência privada contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:

( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

(X) não são
considerados

( ) direção
( ) não serão

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Em 2005: 384.456

Em 2004: 327.950

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

24,1% Governo 80,% Colaboradores
0,00 % Acionistas 1,4% Terceiros (5,6) % Retido

30,4% Governo 63,1% Colaboradores
1,2 % Acionistas 1,6% Terceiros 3,7% Retido

7 - Outras informações
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O histórico de todos os projetos e ações sociais realizados em 2005 pela Dataprev constam
do item 4.3 do referido Relatório de Gestão, assim também, como informações adicionais
sobre Responsabilidade Social Corporativa.
EDUCAÇÃO: R$16.742,00 (Projeto Alfabetização de Adultos = R$3.224,00 e Cursos de
Informática Básica e Avançada em todo o Brasil = R$13.518,00);
CULTURA: R$24.000,00 (Contribuição da Dataprev para manutenção do Coral Previver;
COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR: R$12.723,20 (Homem-hora dos
empregados voluntários para campanhas sociais (R$6.816,00) e de Natal (R$5.907,20)
pelo Brasil;
OUTROS (abaixo): R$67.431,64.
1) PACBR - R$2.635,64 - Doação de equipamentos e móveis alienados - levantado valor
residual total dos bens doados em todos os estados do Brasil.
2) PROJETOS EXTERNOS DO COEP: R$27,264,00 - Liberação dos empregados por 10
estados do Brasil para participação em parceria com outras empresas nos projetos de
Desenvolvimento Local do COEP em diversas comunidades brasileiras;
3) PARTICIPAÇÃO EM REDE SOCIAL = R$20.532,00 - Despesas de locomoção e viagens
do Representante Técnico Nacional e Secretários Executivos para as reuniões nacionais e
estaduais da Rede Social COEP (Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida),
onde se realiza todo o planejamento e articulação desta rede social para o andamento dos
projetos de desenvolvimento local e campanhas, cujos resultados são voltados à
comunidade brasileira;
4) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA = Projeto de Contratação de Menores Aprendizes =
R$17.000,00.
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE = R$120.896,84.
INVESTIMENTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO/OPERAÇÃO DA EMPRESA =
R$567.513,00.
1) Melhoria da qualidade do ar = R$536.713,00;
2) Redução de poluição sonora = R$30.800,00.
INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E/OU PROJETOS EXTERNOS = R$20.965,25.
Coleta Seletiva de Lixo nos estados do Brasil:
1) Doação de cartuchos de impressoras vazios = R$6.480,00;
2) Doação de Papel/papelão = R$8.002,75;
3) Doação de Lixo nâo-orgânico = R$6.482,50.

ND Não Definido já está na diretoria de Pessoas e Logística proposta para
a realização deste levantamento.
Item 2 - Indicadores Sociais Internos.
* Segurança e Saúde no Trabalho - o valor representa investimento feito em capacitação de
brigadistas, vacinação, medicamentos, exames periódicos, bens móveis (inclusive
mobiliário ergonômico), viagens legadas à condições de trabalho e acessibilidade. O valor
não inclui os salários dos empregados dedicados a estas atividades.
** o valor não inclui Portadores de Deficiências (na rubrica específica).
*** a demonstração do Valor Adicionado (DVA) tem por objetivo principal informar a riqueza
criada pela empresa e a forma de sua distribuição. O valor adicionado total a distribuir foi
obtido do somatório das receitas menos os insumos adquiridos de terceiros (calor
adicionado bruto), menos as retenções ou depreciações (valor adicionado líquido
produzido pela entidade), mais o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, os
dividendos recebidos mais as receitas financeiras.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Avaliação de Progresso das Ações Estratégicas
Conforme informado, anteriormente, no Item Acompanhamento das Ações Estratégicas,
encontra-se descrita a seguir a evolução das Ações sob a responsabilidade da Empresa,
incluídas no Plano Integrado MPS/ INSS/ Dataprev, por Área de Atuação.
A. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Integrar e harmonizar a atuação do MPS/ INSS/ Dataprev;
Estabelecer as linhas claras de comunicação, comando e controle.
A 08 - Rever os papéis e a Estrutura dos Escritórios Estaduais da Dataprev
A implementação do Modelo de Regionalização do Atendimento irá extinguir os 23
Escritórios Estaduais e os 3 Centros de Tratamento da Informação. Em substituição, a
nova estrutura organizacional, criará 11 Unidades Regionais (UR), vinculadas
hierarquicamente à Diretoria de Operações e Telecomunicações (DOP), e 16 Unidades
de Atendimentos (UA), diretamente subordinadas às Unidades Regionais. A definição
dos serviços a serem executados nestas Unidades Organizacionais e o Quadro de
Dotação de Pessoal encontra-se em processo de elaboração.
A Empresa definiu, também, que as Unidades de Desenvolvimento de Software localizarse-ão, na Paraíba, no Ceará e em Santa Catarina.
Entretanto, para o êxito da Regionalização do Atendimento há dois condicionantes
tecnológicos em execução, a saber:
Centralização dos computadores servidores Prisma/D3 nos Centros de
Tratamento da Informação. No dia 18 de novembro, foi concluída a centralização dos
servidores Prisma/D3 localizadas no Rio de Janeiro para o CT/RJ. O objetivo é
centralizar todas as bases Prisma, existentes nos 176 servidores distribuídos nos
escritórios;
A mudança da Topologia da Rede da Previdência Social que interligará as
Agências da Previdência Social diretamente aos CT. Foram realizados estudos para
de subsidiar a decisão relativa à definição da tecnologia a ser adotada: IP/MPLS,
Frame Relay ou ambas. Para tanto, foram considerados os aspectos técnicos e de
custos visando a desencadear uma nova licitação.
A 09

Mapear e rever os processos de trabalho na Dataprev

Escopo: Gestão Organizacional
Em busca do fortalecimento institucional e da melhoria da performance foram
estabelecidas mudanças estruturais na Empresa. Considerou-se que em um negócio
maduro como o da Dataprev a ênfase na inovação deve residir na solução mais
recomendada. Para a Previdência Social não poderia haver outra opção. Os cidadãos
não podem assumir os erros de medidas aventureiras. Neste sentido, foi preciso seguir
um processo altamente estruturado, com prioridades, prazos e destinações de recursos
com critérios estratégicos.
No âmbito da gestão financeira, a Diretoria de Administração e Finanças
DAF foi
reestruturada, passando a ser denominada DFC
Diretoria Financeira e Comercial,
concentrando-se a sua atuação no negócio finanças e transferindo-se, gradativamente,
as atribuições de natureza administrativa para uma outra Diretoria.
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Foram reestruturados os seus departamentos e divisões, enfatizando-se as funções
compras, pagamentos, contratos, controle orçamentário e custos.
Ampliou-se o escopo de atuação da Diretoria de Recursos Humanos - DRE, incluindo-se
nas suas responsabilidades a função logística, que na Dataprev significa principalmente a
gestão dos prestadores de serviços terceirizados de manutenção e segurança
patrimonial. Esta decisão concentrou a administração de recursos humanos
empregados e terceirizados
em um único local, favorecendo à adoção de regras e
procedimentos de pessoal mais equânimes.
Refletindo essas mudanças, a DRE passou a se chamar DPL Diretoria de Pessoas e
Logística, o que exigiu a redefinição dos perfis profissionais dos empregados. Além disto,
a DPL procurou estabelecer a convergência de ações de capacitação com o INSS,
objetivando a implementação do Novo Modelo de Gestão na Previdência Social. Iniciou,
ainda, o processo de estabelecimento de diretrizes para unificar as teses e a adoção de
ações preventivas de minimização do passivo trabalhista.
Objetivando melhorar a integração sistêmica das unidades organizacionais
descentralizadas, foi extinto o órgão coordenador e subordinador dos Escritórios
Estaduais (Superintendência de Rede de Atendimento
SURE), vinculando-os
diretamente à Presidência. Esta medida implicou na redefinição das relações das
unidades descentralizadas com os órgãos centrais gestores de processos de negócio,
administrativo e financeiro. A busca por agilidade nos processos decisórios significou,
também, a implementação de uma sistemática para a revisão das competências internas,
que envolveu a Empresa como um todo.
Nesse contexto de mudança organizacional, iniciou-se um processo de reformulação
completa na forma em que a Dataprev desenvolve seus produtos de Software. A
estratégia adotada seguiu as melhores praticas de mercado, sendo fixada como diretriz
básica, para as mudanças, o modelo de Fábrica de Projetos de Software Ampliada.
Esta inovação implicou na reformulação dos pressupostos organizacionais da DNG
Diretoria de Negócio, afetando, inclusive, a sua nomenclatura que passou a se chamar
DRD Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, para representar
com mais pertinência a orientação por processos forma determinante de organização
desta nova Diretoria.
Foram desenhados e implantados novos Departamentos e Divisões com
responsabilidades e atribuições revistas para viabilizar a Estrutura, por processos,
preconizada no Modelo de Fábrica adotado. O povoamento destes Órgãos tem sido
realizado de forma gradativa para não comprometer o processo de mudança, a qualidade
e os prazos de entrega dos serviços contratados pelos clientes.
B. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Reduzir o tempo de atendimento ao beneficiário e o processamento dos benefícios;
Reduzir a vulnerabilidade dos sistemas utilizados;
Eliminar a dependência tecnológica.
B 02 Adequar a infra-estrutura nos ambientes centrais de processamento
A assinatura do contrato com a UNISYS, que propiciará uma economia anual de R$6
milhões, ainda, se encontra na dependência do fechamento do acordo cuja negociação
envolve a UNISYS, Cobra e Dataprev.
Para aquisição de Hardware e Software com recursos do Proprev, considerada a primeira
etapa da adequação do ambiente central de processamento, no valor total de R$34,5
milhões, agendou-se para 01/02/2006, a abertura das propostas comerciais das
empresas habilitadas tecnicamente. A disponibilidade do referido ambiente está prevista
para maio de 2006.
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Por sua vez, a aquisição de upgrade do computador IBM Regata/URSP, com recursos do
Proprev para a expansão do SABI, totalizando R$1,9 milhão, concluiu a avaliação técnica
das propostas apresentadas no processo de licitação e, portanto, prevê a disponibilidade
do upgrade, a partir de abril de 2006.
No tocante à reavaliação do Plano de TI para a Dataprev, com a participação do MPS e
do INSS, prevê-se a apresentação deste instrumento gerencial ao Presidente da
Empresa em 12/01/06, a realização de eventuais reavaliações no período de 12 a
18/01/06 e o encaminhamento ao TCU em 20/01/06.
Em relação aos processos de licitação dos componentes tecnológicos, descritos a seguir,
cabe destacar que:
A aquisição dos 6 roteadores para interligar as localidades da Previdência Social ao
núcleo da rede, dos 3 roteadores para garantir a alta disponibilidade do núcleo da rede,
dos 6 roteadores para interligação com entidades externas e dos 2 roteadores para o
acesso à Internet, no total de R$5.206 milhões, encontra-se em curso;
A aquisição na modalidade Pregão Eletrônico, dos 93 servidores de pequeno porte
necessários a diversas aplicações e banco de dados encontra-se em curso. Está
prevista para 24/01/06 a abertura das propostas, cuja divulgação do resultado será em
17/02/2006. A previsão inicial de disponibilidade dos equipamentos para Abril/2006;
A licitação da rede de comunicação de dados ponto a ponto , interligando as CTDF,
CTRJ e CTSP, para manter a conexão atual e buscando reduzir os preços hoje
praticados, está prevista para ocorrer em maio de 2006.
A implementação do projeto para a reformulação das instalações do CTDF Centro de
Tratamento de Informações do Distrito Federal. Os Projetos básicos e as especificações
técnicas para Licitação das Obras de Adequação do site da CTDF na parte estrutural,
interiores, instalações prediais, climatização, detecção e combate a incêndio, mobiliário,
infra-estrutura de rede e telefonia no valor de R$3.607.500,00, encontram se em fase
final de elaboração pelas áreas técnicas, com expectativa de encaminhamento para a
obtenção do voto da Diretoria na primeira quinzena de fevereiro de 2006.
Será adotada a solução que contempla a aquisição do Hardware necessário à execução
da concentração das bases PRISMA, nos Centros de Tratamento das Informações em
detrimento do investimento em licenças proprietárias do Software D3 para a plataforma
Linux.
B 08 Aumentar a capacidade de entrega de soluções tecnológicas
Desde novembro de 2005, a Dataprev vem implementando melhorias no processo de
desenvolvimento de Software, orientadas pelas melhores práticas do mercado, em
especial, o Modelo Fábrica de Projetos Ampliada, ilustrado a seguir.
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No final de 2005, a Diretoria de Relacionamento, Informações e Desenvolvimento (DRD)
encontrava-se em fase de finalização da implantação da nova estrutura e dos processos
necessários ao suporte do referido Modelo de Fábrica. Este, entre outras exigências,
demandou a implantação de um Plano de Capacitação, a realização de um concurso
público visando o atendimento das necessidades internas de desenvolvimento, com data
prevista para maio de 2006 e a criação da Assessoria Técnica da DRD com o intuito de
centralizar o atendimento às demandas dos Órgãos de Controle e atuar de forma próativa nas questões em pauta. Também, integram esse processo, a definição de uma
política de relacionamento com a Previdência, a criação do Departamento de
Relacionamento com o Cliente3, e a utilização da ferramenta de controle de demandas
(Prevdemandas) e o Plano de Negócios, em elaboração.
Além disso, é importante ressaltar que as iniciativas para identificar, qualificar e priorizar
as demandas buscando o alinhamento às ações do NMG, em curso, acarretará o a
organização das demandas dos sistemas de informação da Previdência Social, a
exemplo do ocorrido na versão recente do Sistema de Benefícios.
Ainda, cale salientar que na nova organização a DRD coordenará uma Fábrica de
Software (programação) e um Escritório de Métricas a serem contratados pelo
MPS/INSS, visando o aumento da capacidade de desenvolvimento e de ganhos de
eficiência no atendimento à implantação do Novo Modelo de Gestão do INSS.
B 19

Implantar o Sistema de Autorização de Acesso

Este Sistema, patrocinado pelo Secretário Executivo do MPS e pelos Presidentes do
INSS e da Dataprev, desenvolvido para atender às diretrizes de segurança estabelecidas
pela portaria ministerial nº 862 de 23 de março de 2001, tem conclusão prevista para
julho de 2006. Dentre outras, as iniciativas mais relevantes que estão em andamento são:
a realização do workshop, da implantação, levantamento das aplicações a serem
utilizadas, a homologação da aplicação, a realização das adaptações necessárias às
futuras aplicações, implantação do plano de comunicação contínua, operacionalização e
definição dos processos de homologação e implantação das aplicações para a utilização
da infra-estrutura do Sistema de forma continuada.
B 20 - Modernizar e migrar os sistemas de informação para plataforma aberta
Os projetos abaixo relacionados foram criados objetivando o atendimento das
necessidades do Novo Modelo Gestão do INSS, da Diretoria de Atendimento (DIRAT) e
da revisão dos sistemas críticos. Estes sendo desenvolvidos segundo o Modelo de
Desenvolvimento de Software em implantação na DRD (Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informação).
REAGE - Requerimento e Agenda de Perícia Médica de Auxílio-Doença
Este Projeto em fase de especificação dos requisitos do sistema, cuja implantação está
prevista para março de 2006, além da prova de conceito da metodologia de
desenvolvimento Orientada a Objetos, que possibilitará a desativação de algumas
funcionalidades, hoje, disponíveis no mainframe.
MCJ Módulo de Cálculo Judicial
Este projeto, em fase de especificação dos requisitos do sistema, cuja implantação está
prevista para julho de 2006 que possibilitará a desativação dos sistemas atuais em
plataformas obsoletas, atendendo às recomendações dos Órgãos de Controle e a
unificação do cálculo em um único sistema.

3

Prevê-se a implantação em Brasília do Departamento de Relacionamento com o Cliente de modo a ser fortalecida a presença
junto ao cliente.
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CNIS-PF Cadastro de Pessoas Físicas
Projeto em fase de especificação dos requisitos do sistema, com implantação prevista,
inicialmente, para junho de 2006 que possibilitará a desativação dos atuais sistemas
disponíveis no mainframe, além da migração das bases de dados para a plataforma
baixa.
PRECI Cadastro de Recolhimentos do Contribuinte Individual
Projeto, em fase de especificação dos requisitos do sistema, cuja implantação está
prevista para outubro de 2006, possibilitará a desativação dos sistemas atuais disponíveis
no mainframe, além da migração das bases de dados para plataforma baixa.
C DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Capacitar os servidores do MPS, INSS e Dataprev para ampliar o conhecimento dos
procedimentos e regras associados aos novos sistemas operacionais e a natureza do
trabalho a ser realizado nas instituições previdenciárias: atender os cidadãos portadores
de direitos e merecedores do nosso respeito.
C 03

Adequar o Quadro de Pessoal (QLP) da Dataprev à demanda

Resultados
Disponibilização de onze empregados para atuarem como consultores do
Programa de Gestão do Atendimento - PGA
No período de 03/10 a 01/11/2005 11 (onze) empregados da Dataprev participaram do
curso de formação de Consultores PGA em São Paulo. Atualmente, 10 (dez) estão
trabalhando nos Escritórios Regionais do PGA, localizados em São Paulo, Belo
Horizonte, Florianópolis, Brasília e Recife, e 1 (um) está atuando junto ao Escritório
Central do Programa localizado em São Paulo. A Direção da Dataprev definiu uma
coordenação interna para acompanhamento do Programa e essa coordenação realizou
dois encontros com todos esses empregados disponibilizados para o PGA.
Suspensão da prática de horas-extras
Com o objetivo de tomar o controle sobre a realização de horas-extras na Empresa, com
índices elevados de prática, a Direção expediu a CS PR/Nº 119, que suspendia,
provisoriamente a sua realização a partir de 01 de novembro/2005. Para as atividades
consideradas essenciais, como as de Produção, com funcionamento ininterrupto ou em
horário especial, foi determinado esquema de funcionamento que garantisse a
continuidade da prestação de serviços em casos de contingência. Para algumas
situações especiais, e devidamente justificadas, as Diretorias autorizaram a realização de
horas extras. Paralelamente, foram sendo realizados estudos de alternativas de solução
jurídicas e de gestão a serem discutidas com o Sindicato e a Federação de
Trabalhadores.
Comparando o valor pago referente às horas extras entre novembro e dezembro/2004
com o mesmo período de 2005, foi constatada uma redução de 52,80%.
Criação de incentivos para movimentação de funcionários
Durante o último trimestre de 2005, foram feitos esboços de normativas e foram testadas
possibilidades de incentivo à movimentação de empregados por interesse da Empresa.
Levando-se em consideração as perspectivas previstas na proposta de regionalização, a
área de Recursos Humanos pesquisou experiências anteriores de movimentação de
pessoal no território nacional e valeu-se de prerrogativas legais para propor uma forma
atrativa de movimentação de pessoal, especialmente para as Unidades que enegreçam
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ao projeto nacional. Essa normatização passou a valer a partir de 1º de dezembro de
2005.
Não renovação do contrato de trabalho dos funcionários que se aposentem
O Departamento de Recursos Humanos da Empresa vem orientando aos empregados
que querem continuar em atividade na Empresa a não se aposentarem
espontaneamente.
Considerações

Ações Desenvolvidas

Adoção de banco de horas para casos imprescindíveis;
Como uma forma de administrar o problema da realização de horas-extras em situações
de demanda permanente, como já referido no item anterior acima, a área de RH,
juntamente com a Assessoria Jurídica da Diretoria de Pessoas e Logística, lançaram mão
do dispositivo da compensação de horas, instituindo um Termo de Prorrogação de
Jornada, a ser assumido em negociação individual com cada empregado. No entanto,
estava presente que essa medida tinha caráter provisório, identificando-se desde o início
a necessidade de regular a adoção do banco de horas junto a outras instâncias de
representação coletiva de empregados.
Dispensa dos
Gerência

ad nutum

ocupantes da função de confiança Assistente de

As 69 (sessenta e nove) vagas para o cargo de função de confiança de Assistente de
Gerência, existentes em 2004, ocupadas por empregados efetivos e ad nutuns , foram
transformadas em 32 (trinta e duas) vagas para o cargo de função gratificada de
Assessor Técnico, essas últimas restritas aos funcionários do quadro de pessoal
permanente da Empresa. Em 2005, os Assessores Técnicos passaram a assessorar os
departamentos, desempenhando atribuições de suporte técnico-administrativo nos
segmentos de organização e telemática. Atualmente, estão preenchidas 26 (vinte e seis)
vagas do cargo de Assessor Técnico, sendo 07 (sete) no âmbito da Presidência, 04
(quatro) na Diretoria Financeira e Comercial, 06 (seis) na Diretoria de Operações e
Telecomunicações, 07 na Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
e 02 (duas) na Diretoria de Pessoas e Logística.
Centralização das ações de capacitação e aplicação da norma de Instrutoria
Interna
Durante o segundo semestre de 2005, a Empresa adotou a centralização das ações de
capacitação, como forma de garantir maior controle no treinamento de pessoal, evitando
a dispersão e a descaracterização das ações de qualificação promovidas pelos diferentes
órgãos da Empresa. As ações de desenvolvimento estimuladas naquele momento
deveriam estar coerentes com os objetivos estratégicos da Dataprev e em consonância
com as metas previstas pelo MPS.
A partir de 18/11/2005, passou a vigorar a nova Norma de Instrutoria Interna, garantindo
o incentivo àqueles empregados que desempenham o papel de instrutores a programas
internos de capacitação e qualificação técnico-profissional. Nesta, foi emitida também a
CS/DPL/Nº 006/2005 que estabeleceu e orientou às unidades da Empresa sobre o
pagamento de hora/aula de instrutoria interna para a realização de cursos das seguintes
categorias: Plataforma Baixa, Ferramentas de Programação, Redes e Telecomunicações,
Conceitual e Comportamental.
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Respeitando os aspectos legais, a prática adotada pela Empresa em 2005 referiu-se à
redução nas autorizações de cedência de pessoal. Ao mesmo tempo, como forma de
promover o retorno de quadros significativos da Empresa, foi apresentada negativa à
prorrogação de cessões anteriormente aprovadas. Na prática, durante o segundo
semestre de 2005, foram sendo autorizadas somente cessões, irrecusáveis por Lei, aos
Órgãos da Presidência da República.
Revisão da função gratificada de líder de projeto
Foi reduzida em 90% a quantidade de função gratificada de líder de projeto no ano de
2005. No início do ano, a Empresa contava com 40 líderes de projeto nomeados e, no
final, somente 4 líderes estavam nomeados, sendo todos lotados na Diretoria de
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações. Sem perder de vista a necessidade de
incentivar a coordenação de projetos importantes, especialmente na DRD, foram
iniciados estudos para regulamentação da Gestão de Projetos na Dataprev.
Definição do QDP das Unidades Regionais e dos Órgãos da Administração
Central
Analogamente aos estudos que levaram à redistribuição das unidades nas regiões e à
estruturação das áreas técnicas da Empresa, foram feitos esboços para definição do
quadro geral de dotação de pessoal para todos os órgãos. Uma versão preliminar foi
apresentada à direção contemplando as Unidades Regionais, equilibrando a necessidade
de pessoal com a demanda de serviços e o processo de trabalho executado.
Plano de Cargos e Salários - PCS e reenquadramento funcional
Durante o ano de 2005, foi concluída a revisão do PCS, com base no mapeamento da
força de trabalho da Dataprev visando levantar os perfis profissionais existentes na
Empresa.
Foram consolidados os seguintes passos:
a) Formalização do Grupo de Trabalho (GT) através da Comunicação de Serviço CS
PR 103/2005, composto por 2 (dois) representantes de cada Diretoria, para execução
das atribuições estabelecidas;
b) Metodologia de levantamento de informações consolidada através de sistemática de
mapeamento da força de trabalho apresentada pela DIDT para sua validação, visando
obter as informações necessárias à identificação das atividades ocupacionais
existentes nas áreas e os diferentes perfis profissionais necessários ao exercício das
atribuições;
c) Construção dos formulários eletrônicos LPG e LPE
em parceria com a área de
Desenvolvimento, foram elaborados os formulários nas versões LPG e LPE, que foram
disponibilizados para preenchimento pelo gerente e pelo empregado;
d) Aplicação dos Formulários junto ao corpo de empregados e gerencial
disponibilizados via Intranet a todos os órgãos e setores da Empresa, durante o
período de 25/10 a 01/12;
e) Elaboração de relatórios para análise das informações
as informações foram
consolidadas em relatórios, após o preenchimento dos formulários os quais
subsidiaram a análise da equipe técnica de Cargos e Salários.
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A conclusão da equipe de técnica de RH, especialmente de Cargos e Salários, foi
apresentada à Diretoria de Pessoas e Logística no final do mês de Dezembro, com o
objetivo de subsidiar a análise e discussão do Plano de Cargos e Salários proposto junto
ao órgão de Controle das Empresas Estatais DEST, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, previamente a sua implementação, prevista para 2006.
Realização de Concurso Público
O Concurso Público previsto para março/2006 exigiu em 2005 uma aproximação da
área de Recursos Humanos às áreas de operações (DOP) e Desenvolvimento (DRD),
especialmente, para mapear as necessidades e os perfis desejados na captação de
pessoal do mercado. As 300 vagas previstas viriam atender prioritariamente essas duas
áreas, mas antecipavam também um contingente mínimo de profissionais para os setores
de Auditoria e Jurídico da Empresa.
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4.2. Execução dos Projetos
RELAÇÃO DOS PROJETOS
ARRECADAÇÃO
Concluídos
Modernização RDF - Receita Previdenciária, Dívida Ativa e Financeira;
ARPA - Apropriação de Receitas baseada na GFIP;
SCF Sistema de Controle Financeiro versão 4;
INFORMAR Informações Gerenciais de Arrecadação Previdenciária versão 4
implantação de novos grupos;
SISCOL Sistema de Cadastramento On-line de Débitos e de Contribuintes;
SALWEB Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais na Intranet e Internet;
GPS com código de barras;
CND Versão 2;
SISUS - Supervisão Sistematizada ORAR-SEREC;
Revisão de Repasses Entidades e Fundos.
Em Desenvolvimento
CNAF- Cadastro Nacional de Ação Fiscal - versão 4;
MONITOR - Monitoramento Integrado de Grandes Contribuintes;
SIF Sistema de Inteligência Fiscal versão 4;
SISOBRA Sistema de Gerenciamento e Controle de Obras;
RESTITUIÇÂO 11%;
DISOWEB Regularização de Obra de Construção Civil na Web;
FAP Fator Acidentário Previdenciário.
BENEFÍCIOS
Concluídos
Plano de Migração do Sistema de Benefícios;
Revisão do IRSM Índice de Reajuste do Salário Mínimo;
SUBJUD - Sistema de Concessão e Revisão de Benefícios por Determinação Judicial;
Gestão da Versão - V 8.9.
Em Desenvolvimento
PrevAgenda;
Módulo de Auditoria;
SUIBE - Sistema Único de Informações de Benefícios;
Sistema de Controle de Óbitos - Fase II;
Atualização Cadastral (Censo Previdenciário);
REAGE - Requerimento e Agenda de Perícia Médica de Auxílio Doença.
PROCURADORIA
Concluídos
CADIN /INSS;
CADIN/INSS - Fase II;
SICAUnet NM - Sistema Integrado de Controle das Ações da União Novo Modelo;
Sistema de Acompanhamento do Mutirão de atualização do Sistema Dívida Resolução CNPS 1.246.
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Em Desenvolvimento
SEFT - Sistema de Execução Fiscal Trabalhista - Fase III;
SAVAJ - Sistema de Ajuizamento Virtual;
MCJ - Módulo de Cálculos Judiciais.
CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
Concluídos
Migração do CNIS - Cadastro Nacional de Informações;
Plano de Modernização de Vínculos e Remunerações do CNIS;
GFIP Única.
Em Desenvolvimento
Bloqueio/Desbloqueio de GFIP;
Retificações de dados Trabalhador GFIP;
Modernização Tecnológica da Base de Dados de Pessoa Física;
Modernização Tecnológica da Base de Dados de Recolhimentos do Contribuinte
Individual.
SERVIÇOS CORPORATIVOS
Concluídos
SIPPS
Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social - Módulo de
Arquivo (ARCO Sistema de Controle e Organização de Arquivo);
UniPREV Universidade Corporativa da Previdência Social;
SVD - Sistema de Viagem da Dataprev;
SAF - Sistema de Acompanhamento Funcional.
Em Desenvolvimento
CMCWEB Controle dos Materiais de Consumo;
SPEP - Sistema do Programa de Educação Previdenciária;
ADMIN - Sistema Administrativo;
Gestão e Controle Eletrônico da Prestação de Serviços Dataprev.
GESTÃO DE INFORMAÇÕES
Em Desenvolvimento
SIA - Sistema de Informações Agregadas.
SERVIÇO CORPORATIVO
Concluído
Padronização do Ambiente Produtivo nos Escritórios Estaduais da Dataprev.
APLICAÇÃO
Concluídos
Solução de Software Padrão para a Transferência de Arquivos entre a Dataprev e
Entidades Externa;
Ferramenta de Geração de Relatório em Software Livre.
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MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Concluídos
PACOPMT - Programa de Acompanhamento de Custo e Orçamento dos Projetos de
Modernização Tecnológica;
Programa de Consultoria de Planejamento e Controle para sustentar a Modernização
Tecnológica;
Implantação da Infra-Estrutura de TI para consolidação e migração dos Sistemas.
Em Desenvolvimento
Programa de Consultoria de Execução do processo de Migração Tecnológica dos
Sistemas da Previdência Social;
Programa de Suporte a Infra-estrutura de Banco de Dados nos Processos de
Modernização Tecnológica.
BANCO DE DADOS
Concluídos
Implantação de processo automatizado de passagem para produção de objetos de
banco de dados ORACLE.
PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE
Concluídos
Módulo Gerenciamento de Informações do Processamento Batch em Plataforma Alta;
Geração de módulo coletor de eventos on-line no mainframe;
Implantação da Infra-Estrutura para um Planejamento de Capacidade voltado ao
Ambiente Linux/SAN/Unix - Sistemas Básicos de Coleta de Dados;
Programa de Gestão Continuada dos Níveis de Serviço oferecidos pelos
Equipamentos Servidores de TI da Dataprev.
SOFTWARE LIVRE
Concluídos
Programa de Software Livre.
SEGURANÇA
Em Desenvolvimento
Sistema de Autorização de Acesso (SAA), para o Ambiente de Plataforma Baixa.
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
Em Desenvolvimento
Homologação de Roteadores do Backbone da Previdência Social - DOP 0326;
Gerenciamento de Configuração da Rede da Previdência Social - DOP0335;
Programa de Gestão Continuada da Rede de Telecomunicações - DOP 0251.
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ARRECADAÇÃO
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: Modernização RDF - Receita Previdenciária, Dívida Ativa e Financeira
Finalidade:
Coordenar sub-projetos de modernização dos sistemas da Receita Previdenciária, da
Dívida Ativa e da Área Financeira, alinhados ao NMG- Novo Modelo de Gestão, utilizando
a nova tecnologia prevista no PDTI- Programa Diretor de Tecnologia da Informação.
Produtos:
Sistemas, em plataforma alta, da Financeira migrados
tecnologicamente;
Sistemas, em plataforma alta, da Arrecadação migrados
tecnologicamente;
Sistemas, em plataforma alta, da Fiscalização migrados
tecnologicamente;
Sistemas, em plataforma alta, da Cobrança migrados
tecnologicamente;
Sistemas, em plataforma alta, da Dívida Ativa migrados
tecnologicamente.

e

modernizados

e

modernizados

e

modernizados

e

modernizados

e

modernizados

Situação Atual:
Cancelado em função da decisão de se priorizar a modernização dos sistemas do INSS
voltados para a linha de benefícios, em razão da criação da Receita do Brasil (MP 258).
Projeto: ARPA - Apropriação de Receitas baseada na GFIP- Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social
Finalidade:
Implantar uma nova forma de apropriação da Receita da Previdência e do repasse
financeiro aos terceiros, com base nas informações da GFIP.
Produtos:
Especificação de detalhamento das receitas pela Arrecadação;
Especificação de detalhamento das receitas pela Cobrança;
Especificação do detalhamento das receitas pela Procuradoria;
Especificação do detalhamento das receitas pela Financeira;
Lançamentos contábeis para o SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal;
Relatórios diversos das receitas de Previdência;
Relatórios diversos dos repasses aos Terceiros.
Resultados:
O repasse financeiro para terceiros passou a ser efetuado em função das informações
da GFIP e não mais por índices. Esta nova sistemática representou um avanço
significativo no relacionamento entre o INSS e as empresas terceiras.
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Projeto: SCF- Sistema de Controle Financeiro versão 4
Finalidade:
Efetuar a remuneração pelos serviços prestados aos agentes contratados (rede
bancária), relativos ao pagamento de benefícios e à arrecadação previdenciária, a partir
das informações de recolhimento e dos pagamentos de benefícios, dispensando a
utilização do VABP Valores arrecadados e benefícios pagos.
Este projeto, também atende à determinação dos Órgãos de Controle, no sentido de
agilizar as migrações dos sistemas cruciais da Previdência que utilizam a linguagem
Clipper para plataformas mais modernas e integradas que permitem o efetivo
gerenciamento nas unidades regionais" - Decisão TCU nº 1049/2000.
Produtos:
Remuneração, batimento e o registro dos bloqueios no Sistema de Controle Financeiro
SCF de forma automática.
Resultados:
A implantação do novo sistema agilizou o processo de controle da rede bancária,
reduzindo o trabalho e melhorando a qualidade, permitindo ao INSS o aumento do poder
de barganha para negociar com a rede bancária.
Projeto: INFORMAR Informações Gerenciais de Arrecadação Previdenciária versão 4
implantação de novos grupos
Finalidades:
Utilizar os benefícios da tecnologia da informação para melhorar a eficiência da Receita
Previdenciária, visando combater a evasão e a sonegação fiscal, a partir do cruzamento
de informações das diversas áreas, permitindo uma visão integrada;
Oferecer à Diretoria de Administração da Secretaria da Receita Previdenciária
ferramentas capazes de transformar dados em informação, informação em
conhecimento e agregação de inteligência aos processos de arrecadação, fiscalização e
cobrança;
Permitir aos tomadores de decisão o planejamento de estratégias e a implementação de
medidas corretivas com vistas à implementação de melhorias nos resultados
institucionais, a partir da disponibillização de dados atualizados que permitirão avaliar
desempenho da Arrecadação Previdenciária.
Produtos:
BMF - Boletim Mensal de Fiscalização reformulação;
Histórico de Cadastro;
Controle Interno;
SIF- Sistema de Inteligência Fiscal 4 fusão dos grupos estabelecimentos, empresa e
SIF;
Entidades Parceiras.
Resultados:
Foram concluídos e entregues os produtos BMF e Histórico de Cadastro. A liberação
desses dois produtos permitiu a SRP
Secretaria da Receita Previdenciária uma
gestão mais efetiva quanto à produtividade dos Fiscais.
O produto SIF foi estruturado como um novo projeto e se encontra em andamento. Os
produtos Controle Interno e Entidades Parceiras estão sendo reavaliados pela SRP.
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Sistema de Cadastramento on-line de Débitos e de Contribuintes

Finalidade:
Desativar as bases locais e do sistema GIRAFA em Clipper, concentrando a rotina de
cálculo em uma única plataforma, devido ao custo elevado da manutenção das as rotinas
em linguagens diferentes.
O novo sistema utilizará uma base local temporária que guardará os dados enquanto as
Ações Fiscais e os Débitos não forem transferidos para as bases centrais, possibilitando
ao final, o acesso dos dados em qualquer GEX /APS.
Produtos:
Atualização cadastral;
Cadastramento de LDC feitos nas GEX /APS;
Manutenção de débito;
Recebimento do encerramento das Cargas do sistema SAFIS;
Exportação dos cadastros provenientes das Ações Fiscais;
Exportação dos débitos provenientes das Ações Fiscais;
Exportação das Ações Fiscais;
Alocação de DEBCAD (número que identifica um débito) para o AFPS;
Geração de arquivos com os DEBCAD para o AFPS receber no SAFIS.
Resultados:
Atendimento à Decisão TCU nº 1049/2000, ação sob observação da SFC - Secretaria
Federal de Controle, relatórios nº 087909 e 101235, de "agilizar as migrações dos
sistemas cruciais da Previdência que utilizam a linguagem Clipper para plataformas
mais modernas e integradas que permitam o efetivo gerenciamento nas unidades
regionais".
Projeto: SALWEB

Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais na Intranet e Internet

Finalidade:
Construir um novo sistema de Cálculo de Acréscimos Legais
SAL, na plataforma
Clipper. O novo sistema, denominado SALWEB, deverá ficar disponível na Intranet e na
Internet e incorporar novas funções solicitadas pelo usuário, além das funcionalidades
atuais.
Produtos:
Conferência de Acréscimos Legais;
Cálculo de apurações de débito de empregador rural;
Cálculo de diferenças de Contribuinte Individual /Facultativo /Segurado;
Especial /Empregado Doméstico;
Utilização de datas pretéritas para data de fim de cálculo;
Verificação de acréscimos legais de contribuinte individual.
Resultados:
Atendimento à Decisão TCU nº 1049/2000, ação sob observação da SFC - Secretaria
Federal de Controle, relatórios nº 087909 e 101235, de "agilizar as migrações dos
sistemas cruciais da Previdência que utilizam a linguagem Clipper para plataformas
mais modernas e integradas que permitam o efetivo gerenciamento nas unidades
regionais".
Agilização e melhoria da qualidade dos processos de cálculos de acréscimos legais
pelas gerências da SRP.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

Relatório de Gestão 2005

Pág. 87

Projeto: GPS - Guia da Previdência Social com código de barras
Finalidade:
Implantar a GPS em código de barras;
alterar os programas atuais de emissão de GPS para GPS com a barra (de acordo com
as regras definidas para esta emissão);
desenvolver e disponibilizar aplicativo na página da Previdência para que os clientes
possam emitir a GPS, com ou sem código de barras, em função dos critérios definidos;
captar, tratar e controlar a recepção das GPS arrecadadas com código de barras;
avaliar a viabilidade de utilização de GPS Empresa.
Produtos:
Documento contendo resultado do levantamento efetuado sobre a utilização de GPS
Empresa como alternativa para redução de remuneração bancária;
Nova versão do Protocolo de Encaminhamento da Arrecadação Previdenciária;
Consultas gerenciais no IDEIA que possibilitem acompanhamento das guias GPS com
código de barra;
Aplicativos que possibilitem aos contribuintes emitir GPS com código de barras on-line e
off-line.
Resultados:
Redução de custos para a Previdência Social em função da tarifa bancária ser menor
para documentos com código de barra.
Agilização e aumento da qualidade na captação das informações das GPS pela rede
bancária.
Projeto: CND

Certidão Negativa de Débito - Versão 2

Finalidade:
Atender demandas da SRP em relação à Certidão Negativa de Débitos que foram
empacotadas , estruturadas e acompanhadas sob forma de projeto.
Produtos:
Consulta na Internet das certidões canceladas (módulo emergencial);
Desconsiderar a guia de retenção no processamento do pedido;
Exibir valores de diferença de GFIP x GPS;
Eliminar restrição de falha de conta-corrente para obra;
Implementar a validade no relatório de restrições;
Diferenciar falha de GFIP com recolhimento na competência;
Gerar relatório de restrições em arquivo;
Alterar o controle de permissão de acesso para liberação pelo plantão fiscal e débito
impeditivo;
Alterar procedimentos de liberação de pedidos por Mandado de Segurança;
Aumentar campo de observação por Mandado de Segurança.
Resultados:
Melhoria do atendimento ao público pela disponibilização de novas funções na Internet
e também, em relação à gestão e à confiabilidade da geração das novas certidões.
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Projeto: SISUS - Supervisão Sistematizada ORAR-SEREC
Finalidades:
Desenvolver sistema operacional e gerencial padronizado para apoio à Supervisão
Técnica nas atividades de verificação e avaliação do cumprimento dos procedimentos
operacionais, relativos à aplicação das normas administrativas das áreas de Arrecadação
e de Recuperação de Créditos nas Unidades de Atendimento da Receita Previdenciária.
Visar, orientar e propor ações que permitam simplificar, aprimorar e uniformizar métodos
e técnicas de trabalho, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e a
obtenção de resultados.
Produtos:
Formulário do Perfil da Unidade de Atendimento com a identificação e caracterização;
Formulário de supervisão para levantamento de não conformidades que poderá ser
impresso em branco ou alimentado via sistema;
Emissão de relatórios gerenciais por UARP, DRP e SRP, Região, das não
conformidades por item e subitem dos serviços supervisionados;
Emissão de relatórios por UARP, DRP e totalizado por SRP das situações críticas
encontradas, discriminado por número de processo;
Emissão de relatórios por UARP, DRP e totalizado por SRP das propostas de melhorias
por item de processos;
Emissão de relatórios por assunto X sugestão, por UARP, DRP e totalizado por SRP,
das boas práticas e sugestões identificadas pela supervisão por item de processo;
Emissão de relatórios gerenciais de custos da supervisão por UARP, DRP e totalizado
por SRP.
Resultados:
Melhoria dos processos de trabalho aumentando a eficiência do atendimento por meio
da redução de erros sistemáticos.
Projeto: Revisão de Repasses

Entidades e Fundos

Finalidade:
Gerar percentuais de participação de cada entidade, mediante o confronto entre os
valores declarados na GFIP e os recolhidos em GPS, serem aplicados ao histórico de
repasses, conforme registrado no SIAFI nos meses correspondentes, para o cálculo das
diferenças entre os valores repassados por índices e os calculados com base nos valores
declarados em GFIP.
Produtos:
Relatórios individualizados por entidade para evidenciar, mensalmente, o valor apurado,
a diferença da taxa que determinará o ajuste e o saldo final do mês;
CD-Rom contendo dados da GFIP e GPS apurados por entidade;
Grupo de informações gerenciais para a comprovação dos valores efetivamente
calculados.
Resultados:
Obtenção das diferenças entre os valores repassados para terceiros, com cálculos
baseados em índices e para os que deveriam ter sido repassados, baseados nas
informações das GFIP.
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: CNAF - Cadastro Nacional de Ação Fiscal - versão 4
Finalidade:
Após a implantação do sistema CNAF, novas necessidades emergiram dando origem a
IN/INSS/DC 100 de 18/12/2003 que, na Área de Fiscalização, foi complementada pela
OI/INSS/DIREP 007 de 17/06/2004, que apresenta e trata de uma nova classificação dos
procedimentos fiscais.
Produtos:
Assinatura eletrônica do MPF;
Nova Classificação dos Procedimentos Fiscais;
Reprocessamento do BPF de 2001 até 2004;
Renumeração das ações fiscais;
Gravação do histórico nas atualizações on-line;
Distribuição da carga fiscal pela intranet;
Nova numeração do MPF;
Implantação da GIFA versão inicial;
Implantação da GIFA versão completa.
Situação Atual:
Em Fase de Homologação pelo INSS, devendo estar concluído até o final de fevereiro de
2006.
Projeto: MONITOR - Monitoramento Integrado de Grandes Contribuintes
Finalidade:
Subsidiar o planejamento das ações da Secretaria da Receita nos seus contribuintes
mais representativos. Este instrumento gerencial se constitui no ponto de partida para o
controle de dos processos julgados relevantes para o produto Arrecadação e para as
ações mais imediatas no sentido de garantir a sua continuidade ou o seu incremento, no
que se refere às grandes empresas.
Produtos:
Sistema de Monitoramento Integrado de Grandes Contribuintes.
Situação Atual:
O sistema se encontra suspenso em função da criação da Receita do Brasil. Foi
concluída a 1º fase que teve como produto a elaboração da lista das empresas a serem
monitoradas.
Projeto: SIF

Sistema de Inteligência Fiscal - versão 4

Finalidade:
Desenvolver e implantar um novo sistema: SIF
Versão 4.0 - para integrar as
informações antes dispersas pelos Grupos do INFORMAR, da Área de Fiscalização, e
pelo Grupo SIF, de modo a permitir ao usuário final ter um ter um único sistema as
informações necessárias ao exercício adequado de suas funções, enquanto planejador
fiscal.
Produtos:
Sistema SIF;
Demonstrativo Anual;
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Maiores Discrepâncias;
Extrato da Empresa;
Consultas Pré-Definidas - Módulo de Consultas Pré-Definidas possuirá uma série de
consultas já prontas, seja na forma de tabelas, listagem de registros e, até mesmo, de
gráficos demonstrativos, as quais fornecerão uma visão bastante completa do
comportamento de uma empresa ou de um grupo de empresas. Estas consultas serão
concebidas de forma a facilitar, ao máximo, o trabalho do usuário final;
Consultas Personalizadas neste modelo o planejador fiscal possuirá total liberdade
para trabalhar com as informações que existirão no sistema, da forma que lhe for maior
conveniente.
Situação Atual:
Em homologação pela SRP
Secretaria da Receita Previdenciária, devendo estar
concluído e implantado em fevereiro de 2006.
Projeto: SISOBRA

Sistema de Gerenciamento e Controle de Obras

Finalidade:
Desenvolver e implantar um sistema capaz incrementar a receita, por meio de controles
efetivos, eficientes e eficazes sobre as obras existentes para verificar a sua regularidade
em relação à matrícula, aos recolhimentos, ao dado cadastral e as baixas.
Produtos:
Base de dados em nível nacional;
Integração com sistema CNAF Cadastro Nacional de Ação Fiscal;
Manutenção de dados cadastrais atualizados das obras;
Acompanhamento da situação das obras;
Emissão das cartas de acompanhamento das obras;
Consultas diversas.
Situação Atual:
O projeto sofreu revisão em seu escopo, por solicitação do cliente. Prevê-se a conclusão
e a implantação em março de 2006.
Projeto: RESTITUIÇÂO 11%
Finalidade:
Desenvolver e implantar sistema que permita ao INSS o controle e gerenciamento dos
valores restituídos e reembolsados, bem como a padronização e o acompanhamento das
fases dos processos.
Produtos:
Base de dados em nível nacional;
Interface com os sistemas corporativos (AGUIA, GFIP, SAL WEB);
Cadastramento dos processos de restituição;
Acompanhamento dos processos;
Consultas diversas;
Relatórios (Ofícios, Despachos).
Situação Atual:
O projeto sofreu revisão em seu escopo, por solicitação do cliente. Prevê-se a conclusão
e a implantação em março de 2006.
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Regularização de Obra de Construção Civil na Web

Finalidade:
Auxiliar o cálculo por aferição indireta, para a regularização de obras em construção civil
de responsabilidade de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, para possibilitar o
aproveitamento dos dados cadastrais da obra, contidos no Cadastro Central
(BDCONTRIB), bem como armazenamento dos ARO (Aviso de Regularização da Obra)
emitidos, das Guias de Recolhimento e das notas fiscais informadas.
Produtos:
Apuração da remuneração da mão de obra;
Emissão do Aro;
Emissão de GPS;
Aproveitamento dos dados cadastrais armazenados no cadastro (BDCONTRIB);
Regularização de obras pré-fabricadas e pré-moldadas;
Regularização de obras parcial e inacabada.
Situação Atual:
Suspenso, aguardando a disponibilidade de recursos humanos e prioridade para a sua
finalização.
Projeto: FAP

Fator Acidentário Previdenciário

Finalidade:
Disponibilizar um sistema informatizado que permita calcular as alíquotas para o
financiamento do Seguro contra Acidentes do Trabalho
SAT, associando às várias
categorias de atividade econômica, bem como calcular os Fatores Acidentários
Previdenciários - FAP para cada empresa, em função do seu desempenho, em relação às
demais pertencentes à mesma atividade econômica. Este projeto, também objetiva
garantir a conformidade com os sistemas serem afetados por este processo e
disponibilizar uma funcionalidade capaz de permitir a consulta às atividades econômicas
e às suas respectivas alíquotas para o SAT e o FAP associado à empresa.
Produtos:
Plano de Projeto para Implantação do FAP;
Cálculo do FAP para empresa;
CNAE implantado nas Bases e Sistemas da RP e Procuradoria;
Tabela de Grau de Riscos (GIILDRAT) X CNAE Fiscal;
Sistema de Comunicação FAP contribuinte;
HomePage para o sistema contendo as descrições da metodologia e links para as
páginas de consulta.
Situação Atual:
Em fase de planejamento.

BENEFÍCIOS
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: Plano de Migração do Sistema de Benefícios
Finalidade:
Elaborar o anteprojeto da migração dos sistemas e bases de dados que compõem os
sistemas que tratam os benefícios da Previdência Social para a plataforma tecnológica
definida no PDTI.
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Produtos:
Estimativa do esforço de construção do SUB (Sistema Único de Benefícios), por meio
da métrica aprovada pelo CGMT e pelas áreas responsáveis pelos assuntos de
padronização e metodologia;
Levantamento dos processos que compõem o sistema atual e o planejamento da
construção destes processos na tecnologia definida pelos órgãos gestores;
Estimativa da infra-estrutura necessária à construção e à utilização do sistema na
tecnologia adotada, contando com o apoio, a avaliação e a definição da Diretoria de
Operações (DOP);
Seleção de uma alternativa tecnológica em conformidade às diretrizes definidas pelos
segmentos estratégicos da Dataprev e do INSS;
Preservação dos investimentos realizados;
Relacionamento das diversas alternativas tecnológicas analisadas e as devidas
justificativas quanto a alternativa adotada;
Planejamento das etapas de migração e das adequações necessárias no decorrer do
processo da utilização dos sistemas, concomitantemente;
Construção das funcionalidades existentes em nova plataforma tecnológica, não
adicionando funcionalidades;
Indicação de uma solução para a unificação das diversas tecnologias.
Situação Atual:
Cancelado em função da estruturação do Plano de Modernização Tecnológica da
Previdência Social, em revisão objetivando alinhar o plano de projetos ao PI-NMG do
INSS.
Projeto: Revisão do IRSM

Índice de Reajuste do Salário Mínimo

Finalidade:
Revisar os benefícios previdenciários concedidos, com data de início posterior a fevereiro
de 1994, que firmaram, até 31 de outubro de 2005, o Termo de Acordo ou, caso possuam
ação judicial em curso, com a citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
efetivada, cujo objeto seja a revisão pelo IRSM 02/94, o Termo de Transação Judicial,
recalculando-se o salário de benefício original, mediante a aplicação sobre os salários de
contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%, referente ao Índice de
Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994.
Produtos:
Identificação dos Benefícios com direito à revisão do benefício, calculando a nova RMI
do benefício e o valor de atrasados dos benefícios a partir dos dados armazenados no
sistema (salários de contribuição);
Impressão com expedição para os beneficiários e disponibilização pela intranet dos
Termos de Acordo e de Transação judicial;
Disponibilização do cadastro de benefícios aos parceiros envolvidos no processo de
adesão (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
Disponibilização de informações gerenciais diárias de quantidade de adesões e
revisões realizadas (em nível Brasil, UF, Gerência e APS);
Recepção e processamento das adesões entregues aos parceiros envolvidos (Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal);
Alteração dos aplicativos que fazem a revisão judicial (PRISMA e AOR) para evitar a
duplicidade de pagamentos;
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Cadastramento no PRISMA dos salários de contribuição para os benefícios que não
possuem os mesmos cadastrados no SUB;
Efetivação do cálculo da revisão após o recebimento dos Termos de Adesão;
Vinculação de benefícios para a migração e recebimento de atrasados;
Disponibilização de rotina para o Cadastramento de herdeiros (dependentes ou
sucessores) para o recebimento por meio de PAB;
Disponibilização de rotina para Cadastramento de adesões para os benefícios que,
ainda, não foram revistos com a transação homologada judicialmente;
Geração mensal da parcela corrigida com a rubrica própria a ser paga no benefício;
Geração mensal de PAB corrigido com rubrica própria a ser paga no benefício cessado;
Criação de rotina de microfilmagem dos Termos de Acordo e de Transação Judicial;
Recadastramento de segurados no CNIS e cadastro de benefícios a partir dos dados da
adesão.
Resultados:
Revisão de 2,5 milhões de benefícios, tendo 1,93 milhão de segurados com direito à
alteração de valor. Até dezembro de 2005, 621 mil segurados tinham aderido à MP
201/204.
Projeto: SUBJUD - Sistema de Concessão e Revisão de Benefícios por Determinação
Judicial
Finalidade:
Uniformizar o procedimento das revisões efetuadas por determinação judicial, por meio
de um sistema único, capaz de efetuar os cálculos para a apresentação à justiça,
proceder às revisões e preservar as alterações efetuadas, apresentando um alto grau de
resposta operacional, de confiabilidade nas informações e de interatividade com o
ambiente tecnológico, interno e externo do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
visando racionalizar as rotinas para alcançar uma maior agilidade e confiabilidade no
relacionamento do INSS com a Justiça.
Produtos:
Cadastramento de Índices e Parâmetros de Correção;
Cadastramento de Ações de Revisões Judiciais;
Cálculo de nova RMI;
Cálculo de Revisão (Diferenças);
Cálculo de Reajustamento;
Pedido de Implementação de Revisão Utilizando Cálculos (Procuradoria e/ou
Benefício);
Implementação da Revisão Judicial do Benefício (Benefício);
Ações Civis Públicas;
Consulta e Emissão de Relatórios.
Situação Atual:
Cancelado devido a ausência recursos humanos disponíveis e, também, em função da
revisão do PMT
Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social,
necessários à definição do novo plano de projetos a ser alinhado ao PI-NMG do INSS.
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Projeto: Gestão da Versão - V 8.9
Finalidade:
Coordenar e estruturar o processo de empacotamento e execução das demandas da
Diretoria de Benefícios do INSS em uma única versão Versão 8.9, de modo a abranger
os sistemas relacionados ao negócio Benefícios.
Criar normas e procedimentos a serem seguidas nas próximas versões.
Acompanhar os custos envolvidos na versão.
Produtos:
Documentação formalizada da rotina de geração da versão;
Relatório da versão contendo para cada item os seguintes dados: Especificação Sistemas envolvidos -Status - Prioridade; Cronograma da versão;
Planilha de controle da versão de modo a identificar quais demandas e quantitativo de
demandas em cada status;
Versão disponibilizada em todas as APS.
Resultados:
Desenvolvimento e implantação dos itens previstos na versão de forma mais otimizada,
organizada e estruturada.
Definição de novos processos a serem seguidos na estruturação de futuras versões,
contribuindo para a organização estruturada de atendimento às demandas do INSS.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: PrevAgenda
Finalidade:
Implementar um conjunto de funcionalidades no Sistema Hora Marcada - SHM de forma a
permitir o agendamento dos atendimentos, por meio da central telefônica (PrevFone) e da
utilização, pelas APS, para o controle de agenda e do índice de comparecimento dos
segurados.
Proporcionar infra-estrutura que atenda as necessidades do cliente, ou seja, de um
ambiente de alta disponibilidade e melhor tempo de resposta.
Produtos:
Identificação dos serviços a serem tratados pelo Sistema PrevAgenda;
Revisão das funcionalidades do módulo de Agendamento;
Funcionalidade: Marcar;
Funcionalidade: Consultar/Cancelar;
Funcionalidade: Consultar Agenda na tela;
Revisão das funcionalidades do módulo de Supervisão;
Funcionalidade: Configuração de APS;
Funcionalidade: Tabela de serviços;
Funcionalidade: Relatórios.
Situação Atual
Em andamento, com previsão de implantação para o final de marçro de 2006.
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Projeto: Módulo de Auditoria
Finalidade:
Desenvolver sistema genérico para registrar os detalhes das execuções dos serviços
disponibilizados por sistemas em plataforma baixa, armazenando: quem fez, quando fez,
como fez e o que foi feito. Com estas informações disponíveis para os gestores, a
aplicação propicia o aumento da qualidade, segurança e permite rastrear com agilidade
qualquer possibilidade de fraude nos processos de benefícios e outras linhas de negócio.
Produtos:
Banco de Dados específico para armazenar Logs de Auditoria;
Interface WEB para consulta aos dados de Auditoria do SABI, por Matricula do Servidor
INSS ou Identificador do registro, ex: NB, NIT, CPF ou CNPJ;
Processo de carga do legado;
Processo de carga do movimento.
Situação Atual:
Em fase de testes e homologação.
Projeto: SUIBE - Sistema Único de Informações de Benefícios
Finalidade:
Desenvolver um sistema que permita consultas ad-hoc, pré-formatadas, com agregações
e outros recursos para permitir ao usuário a geração de consultas, segundo as
necessidades de cruzamento de informações, a partir de métodos que favoreçam a
descoberta de erros ou fraudes.
Assegurar a consistência, integração e precisão dos dados para a criação de um
ambiente de apoio de decisão robusto, sustentável e confiável. Cabe destacar as
principais fontes de informação do sistema serão: SUB, SABI, COMPREV, RecNet,
HipNet, SISOBI, IBGE/PNAD.
Os módulos previstos a serem desenvolvidos são:
Módulo Concessão;
Grupos Requeridos, Represados, Concedidos, Indeferidos e Reabertos;
Módulo HIPNet;
Módulo CAT;
Módulo Emitidos / Mantidos / PAB;
Módulo Perícia Médica / Reabilitação Profissional;
Módulo Revisão / Recurso;
Módulo IUB;
Módulo COMPREV.
Situação Atual:
Implantados os módulos de HIPNet, CAT, Concessão (Requeridos, Represados,
Concedidos, Indeferidos e Reabertos), Manutenção (Emitidos / Mantidos / PAB) e Censo,
que não estava previsto anteriormente.
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Projeto: Sistema de Controle de Óbitos - Fase II
Finalidade:
Desenvolver novas funcionalidades no sistema SISOBI para o atendimento às
recomendações do Grupo de Trabalho, criado pela Portaria Ministerial nº 67 de
25/02/2004:
Implantar um Sistema de Controle de Acesso e trilhas de auditoria no sistema,
reduzindo o risco de fraudes;
Ampliar as informações gerenciais passíveis de serem extraídas do sistema;
Aumentar a comunicação com os cartórios;
Possibilitar a disseminação de informações a outras entidades governamentais, por
meio de novas consultas via Internet;
Ampliar a interface com o Sistema de Benefícios.
Produtos:
Melhorias no sistema destinado ao INSS (SISOBINET versão INSS);
Melhorias no sistema destinado aos cartórios (SISOBINET versão cartório);
Melhorias no sistema de gestão do site destinado aos órgãos externos com regime de
Previdência Próprio (SDO);
Criação de um site novo com consultas via Internet para os novos usuários externos;
Melhoria no controle de verificação de homônimos pelas APS.
Situação Atual:
Em andamento. Ainda, será implementada a comunicação via e-mail para os cartórios e o
novo controle de acesso que está dependente da liberação do SAA.
Projeto: Atualização Cadastral

(Censo Previdenciário)

Finalidade:
Desenvolver um sistema que permita o controle da captação dos dados pela rede
bancária e sua atualização nas bases de dados do SUB e CNIS, possibilitando a redução
de fraudes, visando facilitar a identificação do beneficiário.
Produtos:
Rotina para tratar a recepção, o envio e o tratamento de arquivos entre a Dataprev e a
rede bancária;
Adaptação da rotina de atualização de dados cadastrais, para processamento das
informações da rede bancária - Rotina de Atualização Cadastral na base de Benefícios;
Rotina de Atualização Cadastral no CNIS para apoiar o processo de envio dos dados
para o CNIS de modo a atualizar os mesmos;
Módulo de Gestão que permita efetuar consultas às gerências para acompanhamento
do processo de Atualização Cadastral.
Situação Atual:
Módulos concluídos e em produção:
Rotina para tratar a recepção, envio e tratamento de arquivos entre a Dataprev e a rede
bancária;
Emissão de cartas para os segurados;
Módulo de Gestão
Consultas gerências para acompanhamento do processo de
Atualização Cadastral;
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Rotina de Atualização Cadastral na base de Benefícios
Adaptação na rotina de
atualização de dados cadastrais, para processamento das informações da rede
bancária.
Módulo em desenvolvimento:
Rotina de Atualização Cadastral no CNIS que viabilizará o processo de envio dos dados
para o CNIS para poder realizar a atualização dos mesmos
Projeto: REAGE - Requerimento e Agenda de Perícia Médica de Auxílio Doença
Finalidade:
Desenvolver um sistema na plataforma tecnológica J2EE, a partir do PTN Processo
Transacional de Negócio Receber solicitação de reconhecimento de direito Previdência
Não Programada, detalhado pela equipe do NMG do INSS.
Este projeto, também, servirá como prova de conceito e elaboração da metodologia de
transposição dos processos de negócio detalhados pelo INSS para casos de uso
previstos na metodologia de desenvolvimento de sistemas orientada a objetos MDS
OO.
Produtos:
Requerimento Benefício por Incapacidade Empregado/Desempregado APS;
Requerimento Benefício por Incapacidade CI _ APS;
Requerimento Benefício por Incapacidade Segurado Especial APS;
Requerimento Benefício por Incapacidade Empregado/Desempregado WEB;
Requerimento Benefício por Incapacidade CI WEB;
Requerimento Benefício por Incapacidade Segurado Especial WEB;
Requerimento Benefício por incapacidade Segurado Especial - Convênio;
Requerimento Benefício por incapacidade Empregado Convênio;
Agenda Exame Subseqüente AXN/Revisão/AXLongo;
Agenda Exame Inicial (AX1);
Agenda Exame com Finalidade Específica (PR, Alta Antecipada, Perícia Judicial,
Permanência em Programa de Reabilitação Profissional, Encerramento em Programa
de Reabilitação Profissional).
Situação Atual:
Em fase de especificação.

PROCURADORIA
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal / INSS
Finalidade:
Atender à legislação vigente e ao cumprimento de apontamentos do Tribunal de Contas
da União, relativos ao cadastramento dos devedores do INSS no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal CADIN.
Incrementar a arrecadação e tornar mais eficiente a cobrança da dívida ativa do INSS,
utilizando o CADIN como forma de pressão dos devedores.
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Resultados:
Cadastramento no CADIN de cerca de 98.000 empresas.
Projeto: CADIN/INSS - Fase II
Finalidade:
Desenvolver novas funcionalidades no sistema CADIN, para atender à legislação vigente,
relativas ao Cadastramento dos devedores do INSS no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal
CADIN, de acordo com a ata de reunião
CGMTRIB X Dataprev realizada nos períodos de 15 a 17/06/2005 e 23 a 24/06/2005.
Produtos:
Consultas às Suspensões/Baixas/Reativações dos créditos e devedores devido à
decisão judicial;
Consultas ao estoque de devedores movimentados no sistema CADIN;
Consultas às motivações de baixa e suspensão;
Geração de notificação de inclusão no CADIN para os devedores que não receberam
aviso de cobrança;
Analise dos devedores cadastrados no sistema DIVIDA, com base na nova tabela de
fases e que possuam créditos não passíveis de inscrição em Dívida Ativa;
Rotina de marca de depuração automática de créditos;
Rotina para tratar alteração de parâmetros da tabela de fases;
Novos modelos de notificação aos devedores de inclusão no CADIN;
Manutenção da tabela de fases;
Manutenção de informações relativas a penhora regular e suficiente e suspensão da
exigibilidade do crédito;
Interface com o Contencioso Fiscal no SAVAJ Sistema de Ajuizamento Virtual.
Resultados:
Implementação das novas funcionalidades solicitadas pelo cliente visando melhorar a
qualidade do processo de identificação das empresas.
Projeto: SICAUnet NM - Sistema Integrado de Controle das Ações da União Novo
Modelo
Finalidade:
Redesenhar o SICAUnet, adequando-o estruturalmente à atual realidade de negócio da
Advocacia-Geral da União (AGU), fazendo uso de uma arquitetura compatível à nova
realidade, considerando as expansões previstas e os respectivos volumes envolvidos
(registros e acessos). Este projeto deverá ser construído de forma modular e totalmente
integrado para garantir flexibilidade e escalabilidade, considerando, também, os padrões
de mercado em sistemas abertos com arquitetura cliente-servidor e interface gráfica com
o usuário.
Produtos:
Transformação para multi-empresa (Mais de Órgão, INSS, IBAMA, FUNAI);
Acesso via Internet para o publico em Geral;
Módulo de Interface única com diversos sistemas de protocolo através de XML;
Módulo de Processos Administrativo;
Módulo de Corregedoria;
Módulo de Consultivo.
Situação Atual:
Cancelado em função do encerramento do contrato da Dataprev com a AGU.
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Projeto: Sistema de Acompanhamento do Mutirão de atualização do Sistema Dívida Resolução CNPS 1.246
Finalidade:
Permitir aos gestores responsáveis o acompanhamento e a evolução dos resultados do
mutirão para a depuração e a atualização de informações da Dívida Ativa, instituído pela
Resolução CNPS 1.246 e efetuadas nos sistemas da Dívida Ativa.
Situação Atual:
Concluído aguardando a homologação pelo cliente.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: SEFT - Sistema de Execução Fiscal Trabalhista - Fase III
Finalidade:
Implementar as novas funcionalidades no Sistema de Execução Fiscal Trabalhista.
Retomar outras funcionalidades descritas anteriormente, que por questões estratégicas
do cliente não foram implementadas, como:
Dispor de mecanismo na intranet para a emissão das GPS, oriundas das reclamações
trabalhistas;
Disponibilizar uma ferramenta específica para a realização de cálculos acessórios;
Disponibilizar um mecanismo que possibilite efetuar o cálculo das contribuições
previdenciárias, oriundas de ações trabalhistas em quantidade de salários-mínimos;
Possibilitar que o cálculo realizado atualmente em considerar dados de empresas
falidas ou que entraram em liquidação extrajudicial;
Permitir o parcelamento dos créditos, de acordo com a lei, e com critérios pré-definidos,
caso seja a vontade do devedor;
Implementar a troca eletrônica de arquivos e desenvolver rotinas de cálculo trabalhista.
Produtos:
Consulta na Internet das GPS oriundas dos créditos trabalhistas;
Ferramenta para cálculos acessórios;
Cálculo realizado por meio de informações relativas à quantidade de salários-mínimos;
Incluir a funcionalidade que permite a correta identificação do Produtor Rural Pessoa
Física;
Implementar as funcionalidades que atendem ao processo Tratamento de Falência ,
segundo as especificações produzidas, a partir de levantamentos com o usuário;
Implementar as funcionalidades que atendem ao processo Liquidação Extrajudicial ,
segundo as especificações produzidas, a partir de levantamentos com o usuário;
Módulo de Parcelamento;
Integração com a CND;
Manual on-line;
Integração eletrônica com os TRT.
Situação Atual:
Homologação das seguintes funcionalidades: Emissão de GPS na Internet, Rotina de
Cálculo - Quantidade de Salários Mínimos, FPAS - Produtor Rural Pessoa Física,
Disponibilizar Acesso Externo, Co-Responsáveis, GPS com Código de Barras, Alteração
de Dados da Ação, Contribuinte Individual - Pessoa Física, SIMPLES - Optante sem
reconhecimento de vínculo.
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Demandas em processo de implementação e homologação: Discriminativo Reconhecimento de Vínculo, Falência / Liquidação Extrajudicial, Integração CND,
Integração AGUIA - Ajuste de GPS
Projeto: SAVAJ - Sistema de Ajuizamento Virtual
Finalidade:
Possibilitar ao INSS o acompanhamento e o gerenciamento, por meio eletrônico, dos
dossiês, de qualquer Ação Judicial envolvendo a Dívida Ativa (Execução Fiscal,
Contencioso Fiscal, Cautelar Fiscal, Embargos e outros), no âmbito da Justiça Federal e
Estadual, além de atender à demanda existente, hoje, junto à Justiça Federal e à troca de
documentos digitalizados.
Trata-se de um projeto de inovação tecnológica, com o uso da interface WEB e da
tecnologia de GED e Workflow, alinhado às diretrizes do PDTI, com impacto direto em
todos os níveis hierárquicos do cliente, proporcionando um retorno das informações
atualizadas, relativas aos processos judiciais e a tramitação na Justiça Federal.
Produtos:
Dossiê Eletrônico;
Integração com os Sistemas SEFT, SICAU e DIVIDA;
Interface WEB;
Troca de Dados e Imagens com os sistemas da Justiça;
Módulo Informar Autos.
Situação Atual:
Em fase de testes internos.
Projeto: MCJ - Módulo de Cálculos Judiciais
Finalidades:
Desenvolver um sistema único parametrizado de cálculos judiciais que permita a
flexibilização necessária à diversidade de sentenças proferidas pelos Juizados,
totalmente integrado aos demais sistemas da Previdência Social, alinhado às novas
diretrizes da Instituição com a utilização de tecnologias não-proprietárias e de padrões
abertos, e implementando os processos preconizados pelo Novo Modelo de Gestão do
INSS.
Produtos:
Parâmetros de Cálculos;
Simulação e calculo de concessões e revisões judiciais de benefícios;
Cálculo de correção monetária e acréscimos legais sobre valores de qualquer natureza;
Flexibilização do Cálculo;
Cálculo de Honorários Advocatícios;
Memória de Cálculo;
Armazenamento do detalhamento do cálculo para controle de pedidos em duplicidade;
Gerenciamento de Tabelas.
Situação Atual:
Em fase de especificação.
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CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
PROJETOS CONCLUÍDOS/ CANCELADO
Projeto: Migração do CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Finalidade:
Coordenar os subprojetos de Modernização do CNIS, relativos às bases de pessoa física
e pessoa jurídica e de recolhimentos do contribuinte individual, visando um processo de
planejamento integrado.
Situação Atual:
Cancelado em função da revisão do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência
Social, que definirá um novo Plano de Projetos alinhado ao PI-NMG do INSS.
Projeto: Plano de Modernização de Vínculos e Remunerações do CNIS
Finalidade:
Elaborar o Plano de Modernização dos Sistemas e Bases de Dados de Vínculos e
Remunerações do CNIS e dos seus processos associados, visando a migração para
nova plataforma tecnológica.
O plano deverá prever, além de melhorias conceituais e operacionais, a integração com
os demais sistemas relacionados das áreas de Seguro Social, Arrecadação e
Procuradoria, bem como com as demais bases e sistemas do CNIS, na nova plataforma
ou, ainda, não convertidos.
Produtos:
Plano de modernização dos sistemas e bases de dados que compõem o Cadastro de
Vínculos e Remunerações do CNIS, da plataforma UNISYS para o novo ambiente
tecnológico.
Resultados:
Concluído. Este projeto deverá ser aproveitado na elaboração da revisão do Plano de
Modernização Tecnológica da Previdência Social que definirá um novo Plano de
projetos alinhado ao PI-NMG do INSS.
Projeto: GFIP Única
Finalidade:
Desenvolver um sistema para a captar, via web, as informações da GFIP prestadas
diretamente pelas empresas, a partir dos novos conceitos da GFIP Única.
Este preceito remete à Previdência na simplificação do processo de retificação e, ainda,
com destaque na viabilização do processo de cobrança automática, por meio da captação
da base de cálculo e rubricas declaradas pelas empresas.
O projeto é relevante, estrategicamente, importância estratégica para a Previdência
Social, permitindo a Secretaria de Receita Previdenciária previsões otimistas relativas ao
aumento da captação de recursos para Previdência. Este projeto é a continuidade do
projeto GFIPWEB.
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Produtos:
Implementação do processo de Retificação por Substituição;
Disponibilização das informações originais da GFIP Prestada pelas Empresas;
Cálculo e Disponibilização das Rubricas para Arrecadação, permitindo a cobrança
automática;
Disponibilização das informações da GFIP para atualização das bases de Vínculos e
Remunerações do CNIS (visão de Benefícios);
Geração de Informações Estatísticas;
Geração de Informações de Controle.
Resultados:
Agilização do processo de carga das informações da GFIP no CNIS;
Simplificação do processo de retificação das informações encaminhadas anteriormente;
Disponibilidade das informações originais prestadas pelas empresas na GFIP;
Viabilização da cobrança automática.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: Bloqueio/Desbloqueio de GFIP
Finalidade:
Desenvolver uma solução para implementar o bloqueio de processamento de GFIP de
substituição visando uma redução de valores declarados anteriormente, sobre os quais
tenha sido constituído crédito tributário (LDCG/DCG) pelo sistema de cobrança
automática. Desse modo, se mantém estável a declaração com o débito constituído. Ao
mesmo tempo, o sistema permitirá o processamento das GFIP de substituição que não
tenham relacionamento com a GFIP do débito ou que visem o aumento de valores
declarados anteriormente.
Produtos:
Consulta aos débitos constituídos;
Controle envolvendo a entrada das informações e o conseqüente bloqueio no sistema
GFIP Única;
No âmbito do desbloqueio, será disponibilizado para o Contribuinte Empresa, via o site
da Previdência, uma lista das GFIP bloqueadas, conforme as regras de negócio
estabelecidas pela Previdência. O contribuinte poderá requerer a correção de qualquer
GFIP da lista solicitando a impressão do Requerimento de Liberação de Gfip (RLG) e
protocolando o pedido nas Unidades de Atendimento da Receita Previdenciária (UARP);
Aplicativos (intranet) dirigidos às Delegacias Regionais da Previdência (DRP) e para as
UARP, aplicativos (Intranet) possibilitarão o acompanhamento, via sistema, do processo
de desbloqueio, a partir da disponibilização de ferramentas para o seu cadastramento,
consulta, análise e alteração de status dos documentos bloqueados;
Disponibilizar informações das declarações bloqueadas ao Sistema Águia;
Também serão gerados insumos para o kit procuradoria.
Situação Atual:
O projeto está em planejamento, finalizando a declaração de escopo.
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Projeto: Retificações de dados Trabalhador GFIP
Finalidade:
Incluir, excluir ou modificar as informações referentes às retificações dos campos
PIS/PASEP/NIT, Data de Admissão, Categoria e Ocorrência INSS declaradas pelas
empresas, atualmente, pendentes de solução pelo sistema GFIP.
Produtos:
Módulo do sistema GFIP de retificações de dados de trabalhador implantado;
Base de dados do CNIS atualizadas com as retificações solicitadas devidamente
processadas.
Situação Atual:
Atrasado, em relação ao cronograma previsto, em função da ausência de recursos
humanos e da revisão das prioridades das ações em andamento.
Projeto: Modernização Tecnológica da Base de Dados de Pessoa Física
Finalidade:
Migrar dados e processos do sistema de Cadastro de Pessoa Física para plataforma
baixa, continuando a proposta de Modernização Tecnológica do CNIS, cuja ampliação do
escopo abrange os produtos do sistema atual.
Implementar funcionalidades referentes ao cadastro de pessoa física que estão
implementadas atualmente em outros sistemas.
Produtos:
Funções previstas no processo Administrar Cadastro do NMG no produto P10, Macroprocesso Gerir Benefícios:
Receber informações cadastrais;
Identificar espécie cadastro;
Verificar existência / Integridade do Cadastro;
Analisar informações fornecidas;
Efetivar cadastro;
Comunicar cadastramento ao cliente;
Solicitar dados complementares;
Receber dados complementares;
Recepcionar informações recebidas por entidades externas.
Situação Atual:
Em processo de revisão visando o alinhamento aos processos e planejamento do PINMG.
Projeto: Modernização Tecnológica da Base de Dados de Recolhimentos do
Contribuinte Individual
Finalidade:
Migrar dados e processos do Sistema de Recolhimento do Contribuinte Individual para
plataforma baixa, continuando proposta de Modernização Tecnológica do CNIS, cuja
ampliação do escopo a abrangerá os produtos do Sistema.
Produtos:
Consultas dos Recolhimentos de CI;
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DRSCI Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual;
DEBCON Débito em Conta do Contribuinte Individual;
GPS Atualização da GPS na Conta Corrente do Contribuinte Individual;
GRACI Guia de recolhimento em atraso do Contribuinte Individual;
Módulos Estatísticos;
Modelo de dados atualizados;
Estrutura da base de dados adequada ao novo escopo do projeto.
Situação Atual:
Em processo de revisão visando o alinhamento aos processos e planejamento do PINMG.

SERVIÇOS CORPORATIVOS
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: SIPPS - Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social - Módulo
de Arquivo (ARCO Sistema de Controle e Organização de Arquivo)
Finalidade:
Desenvolver sistema para substituir o ARCO Sistema de Controle e Organização de
Arquivo, atualmente utilizado, cujo objetivo facilitar o arquivamento dos documentos e
caixas, considerando que os documentos já estarão cadastrados no sistema.
O sistema garantirá o acesso imediato às informações sobre o arquivamento setorial,
intermediário e permanente dos documentos da Previdência Social, melhorando e
agilizando o atendimento à população previdenciária.
Produtos:
Cadastro do Passivo (Documentos que já estão no CDOCPREV - Centro de
Documentação Previdenciária);
Descarte de Documentos;
Remanejamento de Documentos;
Consultas de Documentos;
Consultas de Caixas;
Cadastro de GTDA;
Arquivamento de GTDA;
Cadastro de RDA;
Alteração de RDA;
Exclusão de RDA;
Reemissão de RDA;
Recebimento de RDA;
Desarquivamento de RDA;
Cadastro de Assuntos Temporalidades;
Alteração de Assuntos Temporalidades;
Exclusão de Assuntos Temporalidades;
Consulta de Assunto Temporalidades;
Relatórios de Assunto Temporalidades;
Relatórios de GTDAs;
Relatórios de RDAs;
Relatórios de Documentos Cadastrados no Passivo;
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Relatórios de Documetos Arquivados;
Relatórios de Caixas.
Resultado:
Sistema implantado com melhorias substanciais nas funcionalidades relativas ao
arquivamento de documentos e facilidade de uso pelo cliente que passou a utilizar
somente um sistema para tratar do trâmite e arquivamento de documentos e processos.
Projeto: UniPREV

Universidade Corporativa da Previdência Social

Finalidade:
Internalizar e disponibilizar o sistema de EAD Educação à Distância, desenvolvido por
terceiros, para o treinamento dos servidores da Previdência Social e outros do seu
interesse, por meio de cursos on-line com o auxílio de tutores em um ambiente integrado
de aprendizagem com recursos pedagógicos diversos.
Resultados:
Conclusão da internalização do sistema, cuja sustentação passou a ser
responsabilidade da Dataprev;
Fase II concluída, incluindo as alterações solicitadas pelo cliente para tornar o sistema
mais amigável e operacional;
Fase III cancelada porque o cliente ainda não definiu as suas prioridades.
Projeto: SVD - Sistema de Viagem da Dataprev
Finalidade:
Agilizar e tornar transparente o processo de viagem, a extração de informações
estratégicas, a integração com os sistemas envolvidos no processo (Sistema Financeiro e
de Contabilidade), o acompanhamento de processos via intranet, a autorização eletrônica
em todas as instâncias, além de eliminar a tramitação de papéis no processo e assinatura
digital.
Situação Atual:
O sistema concluído, porém não foi homologado e implantado em função da priorização
dos recursos para os sistemas do INSS/MPS.
Projeto: SAF - Sistema de Acompanhamento Funcional
Finalidade:
Desenvolver um sistema de acompanhamento e avaliação dos empregados da Dataprev.
Projeto, em curso, visa modernizar o antigo sistema SAF3 que se encontra em uso. O
novo sistema permitirá a administração das avaliações semestrais, em uma única base
de dados, agregando as funcionalidades e a base de dados normalizada, além da
extração de relatórios e consultas on-line.
Produtos:
Nova modelagem de dados do sistema;
Adição de novas funcionalidades que implementaram melhorias na aplicação;
Disponibilização de resultados por empregado/gerências de modo hierárquico;
Consolidação e tratamento de informações;
Análise estatística e qualitativa dos resultados;
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Resultado:
Promoção por mérito apoiada nas informações geradas pela avaliação funcional
armazenados na base de dados SAF.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: CMCWEB - Controle dos Materiais de Consumo
Finalidade:
Desenvolver um sistema integrado, no âmbito do INSS, utilizando recursos tecnológicos
modernos que viabilize ao cliente o completo Gerenciamento e Controle dos Materiais de
Consumo das Gerências.
Produtos:
Sistema CMCWEB;
Sistema implantado em todas as GEX;
Sistema adequado à MDS;
Repositório único e integrado dos dados.
Situação atual:
Sistema em homologação por parte do cliente.
Projeto: SPEP - Sistema do Programa de Educação Previdenciária
Finalidade:
Desenvolver sistema para substituir os atuais sistemas FORMADORES e PEP utilizados
pela Coordenação do Programa de Educação Previdenciário (CPEP), no controle das
ações, comitês e materiais relativos ao Programa de Educação Previdenciária (PEP).
Produtos:
Repositório único e integrado dos dados;
Sistema dividido em dois módulos principais;
Cadastro;
Ações e materiais utilizados;
Metas Físicas;
Metas Orçamentárias;
Comitês, membros, histórico e recursos permanentes;
Parceiros;
Patrocinadores;
Perfil dos Colaboradores;
Tabelas auxiliares (tipo de ação, comitê, parceria, evento, meta).
Situação atual:
Projeto em replanejamento, por que o cliente ao homologar solicitou a implantação de
mudanças no escopo do produto.
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Projeto: ADMIN - Sistema Administrativo
Finalidade:
Desenvolver um sistema integrado de gestão objetivando de planejar, organizar, controlar
e coordenar, de forma padronizada, os processos administrativos dos Escritórios
Estatuais.
Situação atual:
Projeto suspenso face à da necessidade da realocação dos recursos humanos do projeto
para um outro projeto considerado prioritário pelo MPS/INSS.
Projeto: Gestão e Controle Eletrônico da Prestação de Serviços Dataprev
Finalidade:
Automatizar os procedimentos de emissão, aprovação ou recusa de serviços prestados
aos clientes da Dataprev, garantindo segurança, precisão e agilidade na geração de
informações para faturamento.
Situação atual:
Implantado parcialmente em Belo Horizonte, cuja expansão para todo o Estado de Minas
Gerais, encontra-se pendente em virtude do pré-requisito do controle de acesso depender
do Sistema SAA, que, ainda, não se encontra liberado totalmente por parte da DOP.

GESTÃO DE INFORMAÇÕES
PROJETO EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: SIA - Sistema de Informações Agregadas
Finalidade:
Definir e implementar um sistema de disseminação de informações estratégicas em
ambiente de Datawarehouse, contendo as informações legadas do SINTESE e do
Anuário Estatístico da Previdência Social, permitindo a análise e o acompanhamento dos
fenômenos previdenciários, ao longo do tempo, por parte dos gestores da Previdência
Social.
Situação Atual:
Projeto em andamento, aguardando uma maior disponibilidade de recursos humanos
para o cumprimento do cronograma planejado.

SERVIÇOS CORPORATIVOS
PROJETO CONCLUÍDO
Projeto: Padronização do Ambiente Produtivo nos Escritórios Estaduais da Dataprev
Finalidade:
Padronizar o ambiente produtivo dos Escritórios Estaduais da DATAPREV.
Resultados/ Produtos:
Relatório de Padrões;
Relatório Consolidado por Escritório Estadual;
Sumário de Investimentos;
Relatório Final.
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APLICAÇÃO
PROJETOS CONCLUÍDOS

Projeto: Solução de Software Padrão para a Transferência de Arquivos entre a
Dataprev e Entidades Externa
Finalidade:
Prover a Dataprev de solução padrão para a transferência de arquivos com as entidades
as quais se relaciona, em conformidade às diretrizes do PDTI e do e-Ping, englobando o
suporte a diferentes padrões de protocolo e permitindo um melhor gerenciamento dos
recursos envolvidos no processo, tais como controle, segurança, performance,
integridade das informações.
Resultados/ Produtos:
Relação de sistemas que necessitam da solução de transferência de arquivos
Grade de avaliação de requisitos preliminar;
Relação das soluções adotadas no mercado;
Grade de avaliação complementar;
Relatório de avaliação técnica das soluções;
Grade final de requisitos e especificação técnica.
Projeto: Ferramenta de Geração de Relatório em Software Livre
Finalidade:
Promover a institucionalização do uso de um gerador de relatório on-line em Software
livre, visando a diminuição de problemas na concorrência no uso da ferramenta na
produção, a redução no custo de licenças da ferramenta proprietária e a aderência às
diretrizes tecnológicas do Governo.
Resultados/ Produtos:
Plano de trabalho para definir e implantar a ferramenta;
Plano de capacitação de técnicos da DNG que utilizam atualmente o Crystal Report na
nova ferramenta;
Plano de substituição dos relatórios atuais elaborados em Crystal pelos elaborados na
nova ferramenta definido e executado;
Relatórios mensais de técnicos capacitados na nova ferramenta por área de lotação;
Relatórios mensais de programas substituídos por área da Empresa.
Obs.: O processo de adoção da ferramenta pelos projetos de sistemas encontra-se
em andamento

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: PACOPMT/Programa de Acompanhamento de Custo e Orçamento dos
Projetos de Modernização Tecnológica
Finalidade:
Atender à Resolução PR 2578/2004, que determina seqüência às ações da Consultoria
para Planejamento e Controle, que define a previsão orçamentária e de custos dos
projetos de modernização, com posterior acompanhamento da realização do uso dos
respectivos recursos.
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Resultados/ Produtos:
Previsões mensais de orçamento (custeio);
Realizações mensais de despesas;
Previsões mensais de custos;
Realizações mensais dos quantitativos de insumos;
Previsões de investimentos.
Projeto: Programa de Consultoria de Planejamento e Controle para sustentar a
Modernização Tecnológica
Finalidade:
Criar condições para consolidar um modelo maduro que favoreça a obtenção de
processos integrados, padronizados, controlados e mensuráveis, em contínua melhoria,
além de apoiar e gerenciar a capacitação das equipes técnicas no modelo proposto.
Resultados/ Produtos:
Mapeamento da capacitação Inicial (emergencial), em janeiro de 2005;
Estrutura de repositório para a guarda de fontes e documentos no CVS homologada,
em fevereiro de 2005;
Processo de seleção interna para a alocação de recursos humanos nos projetos de
modernização relativo à Fase I, concluído em março de 2005, e à Fase II, em abril de
2005;
Política de acesso ao repositório CVS definida, em maio de 2005;
Plano de Capacitação consolidado, em julho de 2005;
TDR Base de Conhecimento elaborado e coordenado pelo grupo DOP/DNG, concluído
em julho de 2005;
Relatórios Gerenciais das Atividades do CGMT consolidados, discriminando o histórico
da evolução do processo de modernização tecnológica, a estrutura operacional, as
atividades e produtos, os projetos integrantes das consultorias, os indicadores de
gestão direta e a visão geral dos projetos de modernização (evolução, custos e
capacitação).
Projeto: Implantação da Infra-Estrutura de TI para consolidação e migração dos
Sistemas.
Finalidade:
Garantir a instalação dos novos equipamentos (IBM Regatta/ SAN URRJ).
Capacitar as equipes do DEST, URRJ e URSP necessárias à operação, à administração
e ao suporte nos novos ambientes.
Resultados/ Produtos:
Ambiente de SAN do CTRJ implantado e homologado;
Ambiente de Receitas Previdenciárias implantado e homologado;Equipes de suporte do
DEST e de operação do CTRJ treinadas que atuam no ambiente de SAN do CTRJ 4

4

Treinamento das equipes de suporte do DEST e de operação do CTSP no ambiente de Receitas Previdenciárias
do CTSP.
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: Programa de Consultoria de Execução do Processo de Migração
Tecnológica dos Sistemas da Previdência Social
Finalidade:
Prover a Dataprev de soluções corporativas para o desenvolvimento e o suporte, que
atendam às demandas de desenvolvimento dos novos sistemas e da migração
tecnológica de sistemas legados para plataforma aberta, orientando, analisando,
estudando, confrontando, definindo, apresentando, construindo e implantando as
soluções tecnológicas mais adequadas.
Resultados/ Produtos:
Framework Corporativo;
Documento de Arquitetura;
Plano de Capacitação para o desenvolvimento, homologação e produção;
Pareceres sobre soluções de terceiros.
Situação Atual:
Pareceres situacionais dos sistemas em processo de desenvolvimento e legados
relacionados ao alinhamento definido no processo de migração tecnológica;
Projeto: Programa de Suporte a Infra-estrutura de Banco de Dados nos Processos
de Modernização Tecnológica
Finalidade:
Prover a Dataprev de suporte nos acessos a banco de dados, que atendam às demandas
de desenvolvimento dos novos sistemas e da migração tecnológica de sistemas legados,
para a plataforma aberta, orientando, analisando, estudando, confrontando, definindo,
apresentando, construindo e implantando padrões abertos e melhores práticas de acesso
as dados.
Resultados/ Produtos:
Plano de Capacitação para a utilização de banco de dados ORACLE para o
Desenvolvimento, Homologação e Produção;
Elaboração do material de melhores práticas de utilização de banco de dados ORACLE
para garantir a portabilidade dos sistemas;
Parecer de conformidade e de aderência em relação a cada um dos projetos vinculados
à modernização tecnológica;
Nota Técnica "O SGBDr ORACLE na Dataprev", objetivando avaliar o estágio atual de
internalização da tecnologia de banco de dados ORACLE nas soluções de TI da
Previdência Social;
Teste de compatibilidade da aplicação de referência do ConsE quanto ao acesso aos
SGBD PostgreSQL e SQL Server.
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BANCO DE DADOS
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: Implantação de processo automatizado de passagem para produção de
Objetos de Banco de Dados ORACLE
Finalidade
Implantar o processo de sistematização na passagem para produção na Dataprev,
inibindo o acesso dos desenvolvedores aos ambientes de produção de banco de dados
ORACLE.
Resultados/ Produtos:
Software de gerência para automatização do processo de passagem para produção;
Sistema documentado;
Manuais de Treinamento elaborados;
Comunicação de Serviço para a passagem de objetos procedurais de Banco de Dados
ORACLE para produção;
Software integrado com o CVS.

PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE
PROJETOS CONCLUÍDOS
Projeto: Módulo Gerenciamento de Informações do Processamento Batch em
Plataforma Alta
Finalidade:
Gerar uma base de informações dos processos, com registros detalhados e individuais de
todos os processamentos Batch em plataforma alta, visando auxiliar em projetos de
capacidade e no escalonamento dos processos produtivos neste ambiente.
Resultados/ Produtos:
Base de dados consolidada;
Ferramenta de consulta via web da referida base de dados, necessária ao acesso a
informações relativas à administração dos processos produtivos Batch em plataforma
alta;
Documentação necessária à construção e utilização dos sistemas e bases de dados
relativos ao Projeto.
Projeto: Geração de módulo coletor de eventos on-line no mainframe.
Finalidade:
Criar uma base de informações para registrar, de modo detalhado e individualmente, as
execuções de transações on- line no mainframe, cujos insumos sejam capazes de tornar
os trabalhos de controle de qualidade e performance, cobrança e segurança mais ágeis,
mais precisos e com maior qualidade junto ao cliente, de modo a contribuir para a
elevação dos atuais níveis de qualidade de serviços prestados e da qualidade do nível de
relacionamento com o INSS e da imagem pública da Empresa.
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Resultados/ Produtos:
Ferramenta de coleta dos eventos on-line mencionados e de geração de bases de
consulta, para auxiliar em questões relativas à segurança no acesso às informações
residentes nos ambiente produtivos de plataforma alta e na racionalização da utilização
dos recursos computacionais;
Documentação necessária à construção e à utilização dos sistemas e bases de dados
relativos ao Projeto.
Projeto: Implantação da Infra-Estrutura para um Planejamento de Capacidade
voltado ao Ambiente Linux/SAN/Unix - Sistemas Básicos de Coleta de
Dados
Finalidade:
Analisar e otimizar a performance do sistema operacional Linux no Ambiente SAN, a
partir da criação de uma base de informações que registre detalhadamente a atividade
dos sistemas deste ambiente, visando tornar o processo de captação dos dados mais
seguro e mais ágil de modo a evitar gargalos nos sistemas que interfiram no tempo de
resposta das aplicações.
Resultados/ Produtos:
Bases de dados com informações coletadas, a partir da utilização dos recursos
computacionais dos equipamentos produtivos em plataforma Linux, existentes no
ambiente SAN, visando a geração de insumos úteis à análise de performance, ao
planejamento de capacidade e ao enfrentamento de questões relativas a ações próativas de resolução de incidentes e problemas neste ambiente;
Documentação necessária à construção e utilização dos sistemas e bases relativos ao
Projeto.
Projeto: Programa de Gestão Continuada dos Níveis de Serviço oferecidos pelos
Equipamentos Servidores de TI da Dataprev
Finalidade:
Estabelecer uma gestão continuada mais próxima às ações multi-setoriais de larga
abrangência, principalmente quanto à implementação e à manutenção dos níveis de
serviço contratados e a serem atendidos pelos equipamentos servidores de TI da
Dataprev.
Auxiliar os setores de suporte em sua interface com as unidades organizacionais da
Dataprev, a partir da definição de normas, procedimentos e metodologias, visando
otimizar o atendimento aos níveis de serviço contratados, para evitar prejuízos às
atribuições de cada uma das unidades em questão.
Resultados/ Produtos:
Levantamento dos processos atuais e dos respectivos níveis de integração 5;
Minuta de modelo para o gerenciamento de capacidade, inicialmente, voltada aos
mainframes UNISYS, com ampliação prevista para os servidores de outras plataformas6.

5 Este produto gerou a demanda de novos projetos visando o atendimento do objetivo primário do Projeto a geração de infraestrutura para o gerenciamento de capacidade e para a avaliação dos níveis de serviço oferecidos pelos equipamentos
servidores de TI.
6

O modelo e a proposta metodológica relativos ao referido Projeto, constituído para estabelecer uma metodologia de
planejamento de capacidade para a Previdência Social, resultaram da discussão do Grupo de Trabalho IV, estruturado em
2004, composto por integrantes do MPS, do INSS e da Dataprev. No decorrer da sua existência, este Programa foi um
catalisador e gestor de inúmeras ações dirigidas à melhoria da qualidade do atendimento dos serviços computacionais
oferecidos pela Empresa.
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SOFTWARE LIVRE
PROJETOS CONCLUÍDOS

Projeto: Programa de Software Livre
Finalidade:
Coordenar e fomentar o uso de ferramentas baseadas em Software livre e padrões
abertos no âmbito da Previdência de forma organizada.
Resultados/ Produtos:
Sistema Operacional
Após a análise de várias distribuições, foi escolhida a distribuição Redhat para ser usada
em servidores, considerando que esta possibilita uma distribuição mais robusta e mais
aceita em grandes corporações. A mesma foi utilizada nas máquinas que, originalmente,
usavam Unix/SCO e Novell.
Servidor de rede
Após os resultados dos estudos e da implementação das adaptações necessárias à
utilização dos Softwares, a seguir, para a gestão do ambiente de rede: Squid -Servidor
de Proxy/ Cachê), Bind (DNS) - Servidor de Nomes do Domínio, MRTG Monitoramento
de Tráfego de Rede, Nagios Gerenciamento de Circuitos e Servidores em Rede, NTP Gerenciador de Horário dos Servidores e NTOP Ferramenta de Análise de Rede.
Controlador de Versão de Fontes
Em substituição da ferramenta proprietária PVCS pelo CVS, por não atender à nova
demanda da área de desenvolvimento na plataforma baixa no que se refere ao volume
de fontes e acesso.
Ferramenta de Automação de Escritório
Considerando que o uso da suíte MSOffice na Previdência acarreta um elevado gasto
em licenças de uso, a Empresa decidiu pesquisar no mercado uma suíte capaz de
assegurar o aumento da qualidade e da segurança. A opção pelo OpenOffice.org se
originou dos códigos fontes do StarOffice liberados pela Sun, a liberação do código pela
Sun foi criada uma comunidade no Brasil responsável pela manutenção, tradução e
liberação das versões em português do Brasil.
Aplicação do Cliente
Ressalta-se que em alguns Estados foi adotado o PHP como alternativa para as
aplicações criadas em ASP, cujas ferramentas escolhidas para os referidos trabalhos
encontram-se descritos a seguir: JDeveloper (ORACLE), cedido junto com SGBD da
ORACLE, e Poseidon, versão CE. A Dataprev participa do JCP (Java Community
Process), desta entidade internacional que congrega desenvolvedores em Java, desde
junho de 2005, cujo propósito é o aperfeiçoamento do código e estes formuladores de
padrões para garantir à compatibilidade e à escalabilidade do JCP.
Cabe dizer, que a ferramenta de desenvolvimento do Report Manager, foi incorporado
para substituir o Crystal Report.
Ferramenta de Correio Eletrônico
Atualmente o sistema é fortemente baseado no Exchange e Outlook da Microsoft no
entanto, estão sendo realizados trabalhos de modo a se utilizar o Mozilla Thunderbird
em substituição ao Outlook.
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Banco de Dados
Análise das aplicações corporativas e departamentais, por meio de benchmark,
especificamente SGBDs, PostgreSQL, MySQL e Firebird, favoreceu a opção pelo uso do
PostgreSQL, embora em alguns casos tenha sido privilegiado o uso do Firebird,
considerando que este se situou entre o PostgreSQL e MySQL.

SEGURANÇA
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: Sistema de Autorização de Acesso (SAA), para o Ambiente de Plataforma
Baixa
Finalidade:
Garantir a adequação dos padrões de segurança de acesso aos sistemas corporativos,
conforme as diretrizes definidas no âmbito da Previdência Social.
Resultados/ Produtos:
Não foram gerados produtos no período, face à ausência da infra-estrutura necessária à
execução da segunda fase do projeto, que consiste na execução de testes com
aplicações que farão uso do SAA, para atestar a sua conformidade, em relação às regras
de negócios da cada área da Previdência Social.

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Projeto: Homologação de Roteadores do Backbone da Previdência Social
Finalidade:
Definir os fabricantes considerados aptos ao fornecimento de roteadores para uso no
Backbone da Rede Multiserviço da Previdência Social, cujo produto final será Documento
técnico, definindo as marcas de roteadores homologadas para as aquisições futuras.
Resultados/ Produtos:
Grade com características técnicas, obrigatórias e pontuáveis;
Documento denominado Guia de Testes e a Topologia para o Laboratório;
Anúncio para a publicação da consulta pública;
Regulamento a ser seguido pelos participantes;
Links na página da Dataprev para a consulta e Ata;
Cronograma dos testes.
Situação Atual:
Relatório final em processo de elaboração e a Atividade Preparo da publicação pela
Jurídica , referente à etapa Publicação da Consulta Pública, em finalização.
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Projeto: Gerenciamento de Configuração da Rede da Previdência Social
Finalidade:
Aumentar a eficiência na gestão da Rede de Telecomunicações da Previdência Social,
por meio da implementação de um controle mais efetivo dos elementos que a compõem,
contribuindo para o gerenciamento e a consecução das metas do Departamento de
Redes de Telecomunicações.
Resultados/ Produtos:
Ferramentas para implantação identificadas;
Itens de Configuração definidos;
Ferramentas de implantação identificadas;
Procedimentos normatizados.
Situação Atual:
Aguardando definição quanto à alocação de recursos para desenvolvimento.
Projeto: Programa de Gestão Continuada da Rede de Telecomunicações
Finalidade:
Gerir projetos e ações que garantam a racionalização dos custos com telecomunicações
e adequação da infra-estrutura às necessidades da Previdência Social.
Situação Atual:
Em fase de reavaliação de necessidade de continuidade do programa. A seguir os
projetos que tiveram continuidade em 2005.
Projeto: Aumento de Disponibilidade da Rede de Acesso
Resultados/ Produtos:
Projetos Básicos para contratação dos serviços referentes às Áreas I, II e III elaborados;
Editais para contratação dos serviços referentes às Áreas I, II e III;
Acompanhamento e suporte técnico na licitação dos serviços da Área I.
Projeto: Gerência de Rede
Resultados/ Produtos:
Objetos gerenciados definidos;
Ferramentas que serão usadas para a gerência de falhas e de desempenho (SART,
NAGIOS, SYSLOG e COCAR) definidas;
Norma relativa ao gerenciamento de falhas e desempenho da Rede de
Telecomunicações da Previdência Social;
Instrução de Procedimento denominada Utilização do Sistema Sart para o
gerenciamento de falhas relacionadas a circuitos de dados da Rede de
Telecomunicações da Previdência Social elaborada;
Nagios implantado no DERE;
Alterações necessárias ao SART definidas;
Acompanhamento na definição e implantação do COCAR;
Piloto do SYSLOG, no DERE, implantado.
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Projeto: Evolução do Serviço de Comunicação de Dados do Backbone
Resultados/ Produtos:
Edital para o atendimento aos Centros de Tratamento de Informação no Rio de Janeiro,
Distrito Federal e São Paulo;
Acompanhamento e suporte técnico na licitação dos serviços para atendimento aos três
CT;
Apoio na implantação dos serviços para atendimento aos três CT;
Edital para atendimento ao Backbone nacional;
Acompanhamento e suporte técnico na licitação dos serviços para atendimento ao
Backbone nacional;
Apoio na implantação dos serviços para atendimento ao Backbone nacional.
Projeto: Implantação dos Roteadores para Primeira Parte do Núcleo do Backbone
Resultados/ Produtos:
Edital para aquisição dos roteadores;
Suporte técnico na licitação para aquisição dos roteadores;
Roteadores no Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo implantados.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

Relatório de Gestão 2005

4.3

Pág. 117

Responsabilidade Social - Projetos e Ações Sociais

Além da inquestionável contribuição à sociedade, devido à experiência dos trinta anos de
atuação em Tecnologia da Informação, voltada à sustentação dos serviços prestados
pela Previdência Social ao cidadão brasileiro, a Dataprev, ao atuar em Projetos e Ações
Sociais reafirma a sua contribuição enquanto membro da sociedade brasileira e,
portanto, como um agente na construção de um País mais igualitário e mais justo
socialmente.
Neste sentido, a Empresa vem consolidando uma forma de gestão empresarial
responsável, cujas marcas são visíveis nos projetos e ações sociais, descritos a seguir e
adotados na maioria das capitais brasileiras onde a Dataprev se situa, respeitando a
realidade, os recursos e a diversidade local.
Os referidos Projetos e Ações contribuem para a consecução dos megaobjetivos
definidos pelo Governo Federal no Plano Plurianual 2004-2007, cujas prioridades são a
promoção da justiça social e a ampliação do atendimento dos direitos fundamentais da
cidadania as quais se apresentam categorizados, segundo as seguintes áreas de
atuação:
Gestão em responsabilidade social corporativa;
Inclusão digital com educação básica;
Geração de emprego e renda;
Preservação ambiental com inclusão social;
Combate à fome e segurança alimentar (voluntariado);
Alinhamento às políticas governamentais e parcerias em redes sociais.
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

RSC

MEGAOBJETIVO III do PPA 2204-2007 - Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da
democracia.

Desde 2001, a Dataprev fortalece a sua atuação no crescente movimento nacional.
Assim, como Empresa socialmente responsável, busca o cumprimento das suas
obrigações governamentais, legais, econômicas e comerciais, visando propiciar
melhorias vinculada ao seu capital humano, ao meio ambiente e à sociedade. Esta
postura empresarial evidencia o intuito da Empresa de atuar como um agente de
mudança interessado na melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro.
Oriundos de Fortaleza, Goiânia, São Luiz, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina,
Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju, 72 empregados se
organizaram em Comitês ou Grupos de Discussão para sedimentar, uniformidade e
impulsividade aos debates vinculados às Ações de Responsabilidade Social Corporativa
em seus respectivos Estados.
No Rio de Janeiro, o Comitê de Ações Sociais atuou quase a totalidade de 2005,
coordenando as atividades nacionais de implementação da Responsabilidade Social na
Dataprev, por meio dos seus representantes das Diretorias da Empresa.
A Política de RS da Dataprev, institucionalizada pela Resolução da Presidência de nº
2592/ 2005, passou a vigorar em 09/ 05/2005, decorrente de um processo participativo.
Ressalta-se que, em outubro de 2005, a Diretoria empossada em julho, revisou o Planep
definindo novas estratégias para nortear a atuação da Empresa para o período 20052007. Dentre elas, destaca-se a Gestão profissional com foco nos princípios da
governança corporativa, Considerando ser a Responsabilidade Social um dos princípios
da governança corporativa, pode-se afirmar que a Dataprev assumiu o foco de atuação
em um modelo de gestão responsável.
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Uma outra Ação a ser destacada foi a criação na Estrutura Organizacional da Empresa,
em 20/12/2005, da Coordenação de Responsabilidade Social, subordinada à Diretoria de
Pessoas e Logística DPL, por meio da Resolução da Presidência nº 2636/2005. Esta
unidade organizacional, dispõe de 8 empregados com dedicação exclusiva, para
implementar ações de Responsabilidade Social na Empresa e para instituir o Comitê
Nacional de Responsabilidade Social. Este será composto por representantes dos
Escritórios Estaduais cuja responsabilidade, será dar continuidade ao trabalho que vem
sendo coordenado e desempenhado, desde 2003, pelo Comitê de Ações Sociais.
A criação do Código de Ética da Empresa e a decorrente Comissão Setorial de Ética
Pública da Dataprev, que será supervisionada pela Coordenação de Responsabilidade
Social
CORS/ DPL, é uma outra Ação desencadeada em 2005, autorizada pela
Diretoria Colegiada. Especificamente, prevê-se que esta Comissão funcionará, a partir
de janeiro de 2006, com a nomeação dos seus integrantes.
Em 2005, a Dataprev foi representada por 2 empregados nas reuniões da Comissão de
Estudo Especial Temporário de Responsabilidade Social, coordenada pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o intuito de contribuir para a definição
dos critérios relativos ao credenciamento e à qualificação de auditores, além da
elaboração do Guia de Implementação da Norma de Responsabilidade Social NBR
16001:2004 (Responsabilidade Social Sistema de Gestão Requisitos). Esta Norma,
publicada em 30/12/ 2004, adotada como referência na implementação sistemática do
conjunto de técnicas de gestão de responsabilidade social, foi elaborada pela Comissão
de Estudo Especial Temporária de Responsabilidade Social, coordenada pela ABNT,
buscando favorecer as contribuições dos atores sociais envolvidos, como os
representantes da sociedade civil organizada das empresas privadas, as universidades,
os sindicatos, o governo, as instituições, as associações, entre outros. A Comissão, por
sua vez é constituída por um conjunto de empresas, entre as quais, Suzano Bahia Sul,
Instituto Ecofuturo, Natura, Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial,
IPEA, Centro de Tecnologia de Edificações (CTE), Unilever, Fundação Vanzolini e
Dataprev.
Apesar do contexto interno e externo ser promissor, há muito a se rever e a construir no
tocante à promoção e à incorporação dos conceitos de Responsabilidade Social,
consolidados na Política de Responsabilidade Social da Dataprev.
INCLUSÃO DIGITAL COM EDUCAÇÃO BÁSICA
MEGAOBJETIVO I do PPA 2004-2007 - Inclusão Social e Redução das Desigualdades Sociais
10. Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio de novas tecnologias, promovendo a
inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários.

Capacitação em Informática Básica e Avançada
O Projeto de Capacitação em Microinformática Básica, destina-se a crianças, jovens e
adultos em desvantagem social, cujos instrutores são Analistas de Sistema da Dataprev,
voluntários, que se dedicam a esta atividade em suas horas vagas. Foram 27 turmas,
sendo 21 de microinformática básica em DF, MS, PA, PI, PR, RJ e SE. As demais, ou
seja, 6 turmas, de capacitação avançada, atingiram 377 jovens e adultos em Sergipe.
Deve-se comentar, também, que a capacitação em microinformática relativa ao Projeto
de Informática nas Férias, dirigidos aos filhos e parentes de empregados, que ocorre nos
períodos das férias escolares, realizou 7 turmas, em Brasília e no Rio de Janeiro,
atingindo 41 jovens.
A Dataprev investiu, aproximadamente, R$16.000,00 na realização das 34 turmas
relativas ao Programa de Inclusão Digital do Governo Federal, abrangendo 418 jovens e
adultos.
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Capacitados
377

Informática nas Férias
TOTAL

41
418

Projeto de Alfabetização de Adultos (Reciclando o Saber - RJ)
O Projeto de Alfabetização Reciclando o Saber, envolvendo os empregados terceirizados,
contratados para atuar na limpeza da Empresa, no Rio de Janeiro, ainda, em fase
experimental, é coordenado pelo Comitê de Ações Sociais. Atualmente, este Projeto conta
com o trabalho de 5 empregados, voluntários, cuja experiência pedagógica os habilita a
atuarem como professores nos horários compartilhados de almoço, nas dependências da
Filial Rio, em Botafogo RJ.
Dentre os 3 participantes que assistem às aulas, dois alunos, em função do aprendizado
adquirido, concluíram o Módulo de Alfabetização do Projeto Reciclando o Saber, em
dezembro/2005. Em seguida, iniciaram a Escola Pública Noturna do Ensino Fundamental.
Entretanto, estes alunos continuarão recebendo reforço escolar, durante o período de
férias, em 2006. Além disso, prevê-se que tais alunos sejam incluídos no Curso de
Capacitação em Microinformática para favorecer a inclusão digital dos mesmos.
Doação de Bens Alienados - Projeto PACBR
O Programa de Atendimento às Comunidades de Baixa Renda, voltado à doação de bens
alienados em desuso para as instituições sem fins lucrativos, necessárias à construção de
salas de aula relativas, aos cursos de informática, para promover a inclusão digital, obteve
em 2005, uma significativa redução da doação de equipamentos de informática e
mobiliário, se comparada aos anos de 2003 e 2004. É provável que este fato seja devido à
escassez de investimentos da Empresa na substituição e na atualização dos recursos de
trabalho.
O quadro a seguir demonstra a distribuição dos 300 equipamentos de informática e dos
itens de mobiliário, em 2005.
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Proc UF Entidades
140

P.
Dados

PA Associação Espaço Aberto para Geração

Mobiliário Total

Valor
residual

86

58

144

778,16

130

83

213

1.738,46

84

91

175

119,02

300
micros

232
móveis

532

2.635,64

Centro Comunitário Unidos Venceremos
144

SP Associação Itamontense de Educação Infantil
Criança Feliz
Casa do Caminho G. E. Kardecista de Ibiúna
Centro de Atendimento Integral ao Idoso
Associação da Vila Ilhéus

154

RS Associação ONG

Moradia e Cidadania

Associação do Centro de Reabilitação de
Deficiências Múltiplas
Associação de Cegos do RS
Associação do Instituto Popular de Arte e
Educação
Associação da Organização Filantrópica Divina
Graça
11 Entidades

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
MEGAOBJETIVO II do PPA 2004-2007 - Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda,
ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
13. Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e
distribuição da renda, geração de trabalho e emprego.

Geração de Emprego para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
O Programa de Geração de Empregos para Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais, em funcionamento desde maio/89, objetiva firmar convênios com entidades de
deficientes auditivos, visuais e físicos, visando a inclusão social das pessoas portadoras
de necessidades especiais, por meio da geração de emprego. Este beneficiou, em 2005,
170 portadores de necessidades especiais.
Além dos convênios firmados, a Dataprev tem, ainda, 83 empregados portadores de
deficiência, tendo sido, portanto, beneficiados, em 2005, um total de 253 portadores de
necessidades especiais, distribuídos por 11 estados do Brasil (AM, CE, DF, GO, MA, MG,
MS, PA, RJ, RN, RS e TO), conforme categorias abaixo:
Categoria da Deficiência

Empregados

Contratados

Auditiva
Física
Visual

27
47
04

90
75
05

Outras

05

-

Total

83

170
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Programa Menor Aprendiz
Este Programa foi iniciado em 2004, em cumprimento à Lei 10.097/2000. Prosseguindo,
em 2005, alocou R$17.000,00, beneficiando 78 menores-aprendizes, na faixa etária entre
14 e 18 anos, distribuídos em 15 Estados, conforme descrito a seguir. Esta alocação
financeira representou um acréscimo de 46% em relação ao ano anterior, evidenciando o
interesse da Dataprev de atuar como Empresa socialmente responsável. Além disso, ao
objetivar a complementação educacional por meio da formação para o trabalho, este
Programa exige o cumprimento de uma jornada de 16 horas semanais de trabalho, sendo
quatro horas dedicadas à complementação educacional, participando de Cursos de
Formação Profissional ministrados pelas instituições do Sistema S (Sesc, Senac, Senai)
ou similares.
Estado
Rio de Janeiro
São Paulo
Bahia
Ceará
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Maranhão
Paraná
Alagoas
Goiás
Paraná
Sergipe
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Tocantins
15 Estados

Quantidade
34
11
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
78

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM INCLUSÃO SOCIAL
MEGAOBJETIVO II do PPA 2004-2007 - Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda,
ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
21. Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos
recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.

Coleta Seletiva voltada à Inclusão Social
Projeto destinado à doação de materiais inservíveis, como cartucho, papel, papelão e lixo
não-orgânico, a serem distribuídos para entidades assistenciais de modo a contribuir para
a preservação ambiental por meio da reciclagem, promover a consciência ambiental dos
empregados da Dataprev e proporcionar melhorias nas condições de vida aos assistidos
pelas entidades participantes do Projeto. Em 2005, a coleta seletiva ocorreu nos Estados
descritos no Quadro a seguir. Esta postura organizacional reverteu, aproximadamente,
R$21.000,00 que beneficiaram 36 entidades atingindo 6.700 cidadãos brasileiros.
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Tipo de Lixo

Quantidade

Cartuchos de Impressoras

Valor Estimado

1.296

6.500,00

Papel/ Papelão (kg)

32.011

8.000,00

Lixo Não Orgânico (m3)

12.965

6.500,00

Total Repassado às Entidades

R$21.000,00

Melhoria da Qualidade Ambiental
As Ações de monitoramento da qualidade dos resíduos e da redução da poluição sonora,
visando a implementação de melhorias ambientais contínuas na área de produção e
operação da Dataprev encontram-se evidenciadas no Quadro a seguir.

Objetivo

Descrição da Atividade

Melhoria
da Limpeza e desinfecção dos
Qualidade do Ar
condicionado da Filial RJ e CTRJ

Investimento
dutos

de

ar

Instalação de inversores de freqüência nas torres
Redução
da
de condensação do sistema de ar condicionado
Poluição Sonora
central do CTRJ
Total Investido

R$536.713,00

R$30.800,00
R$567.513,00

Combate à Fome e Segurança Alimentar - Voluntariado
MEGAOBJETIVO I do PPA 2004-2007 - Inclusão Social e Redução das Desigualdades Sociais
1. Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional,
garantindo o caráter de inserção e cidadania.

Voluntariado
A imensa capilaridade da Dataprev, decorrente da instalação dos Escritórios em todos os
Estados do País, aliada à participação voluntária dos seus empregados, permite o suporte
de projetos e campanhas que garantem a distribuição de itens de primeira necessidade
que asseguram os direitos de cidadania aos cidadãos brasileiros.
Este trabalho transforma as intenções da Empresa em projetos e ações sociais que
evidenciam a presença da responsabilidade social nas ações realizadas por seus
empregados.
Os projetos, iniciativas e campanhas internas e externas, descritas neste documento, têm
sido suportados logisticamente pela Dataprev, por meio de aproximadamente 10% da
totalidade dos empregados, ou seja, 300 voluntários, em 23 Estados. Estes, designados
institucionalmente para representar a Dataprev compõem o Comitê de Ações Sociais,
sendo 1(um) Representante Técnica Nacional na Rede COEP e 18(dezoito)
Representantes Técnicos Estaduais na Rede COEP.
A Dataprev, apóia as campanhas, a seguir, disponibilizando infra-estrutura e logística,
liberando empregados para a mobilização, organizando, coletando e entregando os itens
arrecadados nas comunidades, as quais em 2005 arrecadaram em torno de R$12.700,00.
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Campanhas Sociais
Consistem em campanhas permanentes, em âmbito Brasil, que auxiliam entidades
assistenciais ou comunidades de baixa renda, promovidas pelo voluntariado da Dataprev,
para a arrecadação de fundos ou materiais de primeira necessidade, como agasalhos,
remédios, alimentação e, inclusive, itens de informática. Em 2005, foram atendidas 40
entidades, que beneficiaram 2.675 pessoas, nos Estados de BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA,
PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP.
Campanha de Natal
Esta campanha arrecada fundos, utensílios e alimentos, junto aos empregados da
Empresa, para a doação, em diversos Estados, às entidades assistenciais ou, ainda, para
a montagem de cestas básicas, destinadas aos empregados de baixa renda das Empresas
Terceirizadas que atuam na Dataprev. Trata-se de campanhas diferenciadas que
dependem da realidade e da força de contribuição local. Em 2005, as doações totalizaram
557 cestas básicas, 25 toneladas de alimentos e 27 brinquedos, distribuídas conforme a
seguir.

Projeto

Quantidade.

Estados Participantes

Cestas Básicas para terceirizados

451 cestas básicas

BA, CE, DF, GO, MA,
MG, PA, PE, PI, RJ, e SP

Cest as Básicas
Aprendizes

51

BA, CE, MA, PE e RJ

para

Menores

25 toneladas de alimentos
BA, CE, MA, MG, PA,
Doações de aliment os, brinquedos
27 brinquedos
PE, PI, PR, RJ, RN, RS,
e cestas para 42 entidades externas
SC, e TO
55 cestas básicas

ALINHAMENTO ÀS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PARCERIAS EM REDE
MEGAOBJETIVO III do PPA 2004-2007 - Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da
democracia
31. Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com
controle social e orientada para o cidadão.

Para alinhar os seus projetos sociais internos e as suas parcerias externas às políticas
governamentais vinculados à erradicação da fome e da exclusão social, a Empresa, por
meio da Assessoria Especial de Mobilização Social da Presidência da República, ocupada
pelo Sr. André Spitz, Presidente da Rede COEP e integrante do CONSEA - Conselho
Nacional de Segurança Alimentar, promove a mobilização de empresas públicas e
privadas, no sentido de construir um País socialmente mais justo. Para tanto, propicia a
conexão destas demandas governamentais de âmbito social, conforme à seguir:
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Participação e Apoio nos Projetos da Rede COEP
Ratificando, além da implementação dos projetos internos, a Dataprev atua em parceria,
em rede social, com outras empresas. Ilustrando o COEP - Comitê de Entidades no
Combate à Fome e pela Vida participa, nacionalmente, desde 1993, da Rede de
Mobilização Social de Empresas. Enquanto integrante desse Comitê, em 18 Estados dos
20 nos quais se encontra instalada a Rede, a Dataprev coordenou, em 2005, 3 Secretarias
Executivas do COEP, em Sergipe, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul (até junho de
2005). Nos demais 15 Estados, se faz presente por meio dos seus representantes técnicos
estaduais, além de uma representação nacional. Esta Ação exigiu um investimento de
quase R$20.000,00, com as despesas de locomoção, viagens e liberação de profissionais
para articular e planejar os referidos projetos sociais, em âmbito nacional, que resultaram
em capacitação, cooperativismo, emprego e renda, desenvolvimento ambiental, inclusão e
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em desvantagem social.
Outras atividades da Rede COEP merecem destaque. Uma delas refere aos Projetos de
Desenvolvimento Local Sustentável em Comunidades Carentes, denominados
Comunidade COEP. A Dataprev participou em 10 Estados, entre os 18 incluídos nesta
Rede, cujo investimento foi de aproximadamente R$27.000,00, relativo à liberação de
empregados.
Em suma, os projetos e as atividades do COEP, a seguir, refletem o comprometimento da
Empresa com o trabalho em redes sociais para estimular a parceria com empresas
estaduais em âmbito nacional.
Principais Ações, Campanhas e Projetos

Locais Dat aprev em que se realizaram os
eventos

Reuniões regionais mensais nos COEP
Estaduais e videoconferências

AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PE,
PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP e TO

Reuniões nacionais semestrais de Conselho
ou Comissão Executiva

MG, PI, PR, RJ, RN, RS e SE.

Atribuições de 3 Secretarias Executivas
Estaduais

RN, RS e SE

Atuação em Projetos de Desenvolvimento
Local Estaduais

BA, GO, MG, PA, PI, PR, RJ, RN, RS e SE

Projeto de Educação (O COEP e a Escola
caminhando juntos na Construção da
Cidadania)
Discussão do tema centrada
nas 8 Metas do Milênio com Concurso de
Música

GO, PA, PI, PR, RJ, RN, RS, SE e TO.

Movimento Nacional da Semana Nacional de
Mobilização pela Vida focado nas 8 Metas do
Milênio

BA, MA, MG, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS,
SC, SE, SP e TO

COEP Transportando Solidariedade
divulgação das 8 Metas do Milênio

BA, MG, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE e
SP.

Campanha Natal pela Vida

com

BA, CE, MG, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS,
SC, SE, SP e TO.
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Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Na linha de apoio às políticas governamentais, a Dataprev, por intermédio da Rede COEP,
reafirmou, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o seu
comprometimento com a erradicação da exclusão social, desencadeando Ações e Projetos
que resultaram no reconhecimento e no conseqüente recebimento da Certificação 0004,
como Empresa Parceira do Fome Zero, cuja solenidade no Rio de Janeiro, em dezembro/
2004, contou com a presença do Ministro Patrus Ananias. Em decorrência a esta parceria
construída em 2004, em nível governamental, e o contínuo alinhamento dos Projetos e
Ações Sociais empreendidos pela Dataprev à política do Governo Federal, a Empresa em
2005 investiu nos Projetos, classificados segundo os Objetivos do Milênio, detalhados no
endereço
eletrônico
da
Empresa:
http://www.mobilizacao.org.br/programas/pesquisa/frm_pesquisa.asp.
Apoio à Secretaria Especial de Direitos Humanos
Por intermédio da Rede COEP, a Dataprev elaborou e encaminhou o Relatório Garantindo
Direitos, Promovendo Parcerias, a partir das informações coletadas junto às empresas da
Rede, à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Este referido documento, contém as
iniciativas que a Empresa desenvolve, ou que pretende implementar, voltadas às
atividades dessa Secretaria. Este foi entregue, em dezembro de 2004, ao Ministro Nilmário
Miranda, disponível no site http://www.coepbrasil.org.br/.
O primeiro contato, realizado em 2004, estimulou o comprometimento da Dataprev
estimulando-a a direcionar as suas atividades institucionais para a promoção e a defesa
dos direitos da criança, do adolescente, do idoso e do portador de necessidades especiais.
Uma evidência desta afirmação foi a ampliação de parcerias da Empresa, no âmbito
governamental e com outras empresas participantes da Rede COEP.
Atendimento ao Idoso
Além de disponibilizar todo seu papel/papelão inservível para a Associação Previver de
Aposentados, a Dataprev contribuiu, com a manutenção do Coral Previver, doando
mensalmente a importância de R$2.000,00, representando um benefício anual de
R$24.000,00, estabelecido em convênio firmado, trazendo dignidade e qualidade de vida
aos idosos, muitos deles ex-empregados da Empresa.
Programa Nacional de Acessibilidade (PPA 2004-2007)
Em 2004, a Dataprev constituiu o Grupo de Discussão sobre Acessibilidade para debater
questões críticas referentes às práticas, aos recursos e aos ambientes de trabalho
relativos aos portadores de deficiência que trabalham na Empresa, em atendimento ao
Plano Estratégico da DATAPREV 2004-2007 e às demandas da Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência ao Programa Nacional de Acessibilidade,
previsto no Plano Plurianual 2004-2007 do Governo Federal.
Este Grupo, inicialmente criado em 2004, evoluiu em suas discussões. Em 07/01/ 2005,
criou a Comissão Permanente de Acessibilidade CPAc, para sedimentar este trabalho e
atender à demanda legal da Dataprev, composta por 9 integrantes que representam as
diversas áreas da Empresa. Para tanto, estes se reuniram, quinzenalmente, em 2005,
deliberando sobre as ações abaixo descritas:
Relatório da Lei 5296;
Pesquisa junto aos Gerentes e Portadores de Deficientes para Mapeamento das
Ações;
Criação do Regulamento e da Política de Acessibilidade;
Proposta da Acessibilidade para Dotação Orçamentária/2005;
Plano de Ação das Atividades;
Criação de Lista Permanente de Acessibilidade;
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Criação nas Pastas Públicas das Atas de Reunião;
Autorização para participação da integrante Leda Lúcia Spelta nas discussões da
Acessibilidade na ABNT em São Paulo;
Palestra do IBDD nos Prédios da Álvaro Rodrigues e Cosme Velho sobre
Acessibilidade.
Política de Acessibilidade
Encaminhada à Coordenação de Organização e Modelo de Gestão
COOG, área
designada na Empresa para aprovar as normatizações, esta Política deverá ser submetida
à Consulta Pública, no início de 2006.
Uma outra informação relevante, a indicação da empregada portadora de necessidade
especial para representar a Comissão Permanente de Acessibilidade, nas reuniões
plenárias da Comissão de Estudos de Acessibilidade, para a Inclusão Digital, CE-04, junto
à ABNT, em São Paulo. As 11 (onze) reuniões realizadas, com esta finalidade, geraram
um custo total aproximado de R$9.185,00 para a Dataprev, relativo às despesas com
hotel, passagem aérea, táxi e diária.
Em 21/ 12/ 2005, face às alterações dos integrantes da Comissão e da constituição da
nova Direção da Empresa, tornou-se necessário atualizar a CS (Comunicação de Serviço)
sobre a constituição da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPAc.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) definidos pela ONU
Outro destaque dentre as iniciativas da Rede COEP, que contou com a participação da
Dataprev, diz respeito ao Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade que contou
também, com representantes de diversos setores da sociedade civil. Apoiada pelo
Governo Federal para sensibilizar, disseminar e mobilizar os vários setores da sociedade
quanto ao alcance das 8 Metas do Milênio pelo Brasil, este desafio se constitui dos oito
objetivos que demandam a contribuição do governo e da sociedade, cuja consecução
depende de todos, até 2015, visando a erradicação da pobreza, a diminuição das
desigualdades e o compromisso com a sustentabilidade do planeta.

A Dataprev, ao se unir a outras organizações sociais e empresas para difundir a adesão e
a implementação das 8 Metas do Milênio, definidas pela ONU, na Cúpula do Milênio em
2000, participou da primeira ação deste Movimento, Semana Nacional pela Cidadania e
Solidariedade ocorrida em agosto de 2004. Em 2005, este evento se repetiu em nível
nacional, também em agosto. Mais uma vez, a Empresa participou em 14 Estados do
Brasil, por meio da parceria com outras empresas da Rede COEP, promovendo a
divulgação destes objetivos, junto à população, em diferentes meios de transporte (barcas,
ônibus, avião, trem, etc.), estimulando a reflexão quanto à contribuição individual à
consecução dos respectivos objetivos.
Em suma, o desafio iniciado em 2005 permanecerá em 2006 a continuidade dos Projetos
de Desenvolvimento Comunitário do COEP, dos quais a Dataprev participa em 10
Estados, tendo como eixo as 8 Metas do Milênio.
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MELHORIA

DOS

5.1 Processo de Desenvolvimento de Software
As novas ações empreendidas na ex-Diretoria de Negócios, atual Diretoria de
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações - DRD, prosseguiram as atividades
iniciadas no segundo semestre de 2004, objetivando melhorar o processo de
desenvolvimento de Software, conforme previsto no PlaneP 2004-2007.
Especificamente, o intuito destas ações reside na estruturação e consolidação da Gestão
por Projetos, na DNG, definindo e estabelecendo processos, padronizados, baseados nas
disciplinas do PMBoK, estabelecidas pelo PMI Project Management Institute: Integração,
Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e
Aquisições. Dentre as ações, deve-se ressaltar o aperfeiçoamento da Metodologia de
Gerenciamento de Projetos (MGP) vigente na Dataprev que privilegia as Fases de
Concepção, Planejamento, Execução e Controle e Encerramento, a reformulação dos
padrões de documentação dos projetos, a introdução do Mapa de Riscos e a EAP
Estrutura Analítica do Projeto na documentação do Plano de Projeto, a definição das
ferramentas e dos critérios para a coleta de insumos para a realização do cálculo dos
custos dos projetos.
Para orientar os líderes e apoiar o processo de sedimentação da cultura da gestão por
projetos, criou-se o Guia de Concepção de Projetos e a Relação de Melhores Práticas,
ambos disponibilizados, em página própria na intranet, juntamente com informações,
relatórios de acompanhamento, artigos e apurações de custos, obtendo-se, assim, um
repositório do conhecimento sobre o gerenciamento de projetos na DNG.
O acompanhamento dos projetos passou a ser efetuado por meio de reuniões mensais
com os líderes, utilizando-se como insumos, formulários de situação, disponíveis na
intranet e previamente preenchidos pelos líderes. O resultado das reuniões gerou o
Documento de Acompanhamento de Projeto, contendo avaliações de cada uma das
disciplinas do PMBoK.
Cabe dizer que o Relatório de Acompanhamento de Projetos - RAP, documento que
resume a situação de cada projeto, foi encaminhado aos patrocinadores dos projetos e ao
Diretor de Negócios para conhecimento e execução das providências necessárias.
Pesquisa de Satisfação
Em julho de 2005, em continuidade à implantação
de Negócios - DNG, realizou uma pesquisa junto
avaliar a satisfação em relação aos projetos de
aquela data. Para tanto, foram entrevistados
relacionados:

do Escritório de Projetos, a ex-Diretoria
aos clientes do INSS, com objetivo de
sistemas concluídos e entregues, até
os clientes dos 6 projetos, abaixo

ARPA - Apropriação de Receitas baseada na GFIP;
CADIN Fase I;
IRSM - Revisão de Benefícios pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo;
SAL-WEB - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais na Internet e Intranet;
SCF versão 4 Remuneração pelo Físico;
SEFT Sistema de Execução Fiscal Trabalhista - Fase I.
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Avaliação Geral

Muito Satisfeitos
25,0%

Satisfeitos
66,7%

Insatisfeitos
8,3%

O questionário aplicado abordou as seguintes questões:
•
•
•
•
•

Atendimento dado pelo líder do projeto da Dataprev;
As funcionalidades do sistema;
A facilidade de uso do sistema;
O tempo de resposta do sistema;
O tempo de desenvolvimento do sistema.

O resultado geral da pesquisa apontou 91,7% de satisfação, sendo que 66,7% se
consideraram satisfeitos e 25% afirmaram estar muito satisfeitos. Apenas 8,3% dos
pesquisados se posicionaram como insatisfeitos. Ninguém se declarou muito insatisfeito.
Em novembro de 2005, a DNG sofreu uma reestruturação organizacional, passando a ser
denominada DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações. A
mudança teve como motivação básica, a organização por processos, reduzindo, por
conseqüência, a especialização por negócio e formalizando a gestão por projetos na
diretoria. Para isso, criou-se o Departamento de Projetos de Sistemas - DEPS que passou
a ser responsável pela execução e acompanhamento de todos os projetos de
desenvolvimento de sistemas existentes na Dataprev.
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5.2 Atualização Tecnológica
Modernização Tecnológica
Diante do desafio de modernizar o acervo de sistemas de informação da Previdência,
grande parte desenvolvida na plataforma Cobol/DMSII em ambiente UNISYS, a plataforma
J2EE foi selecionada para suportar o processo de modernização, devido às suas
características de portabilidade e independência de fornecedor, além dos recursos
corporativos oferecidos pelo ambiente.
Para coordenar os esforços de modernização, a Dataprev criou o Comitê Gestor de
Modernização Tecnológica
CGMT. Sob o CGMT foram criados diversos grupos para
atuarem em áreas específicas para coordenar as equipes e definir padrões para balizar o
desenvolvimento das novas aplicações. Dentre outros, a Consultoria de Execução
ConsE (Projeto DOP 0319) foi um grupo criado para, entre outras atribuições, definir a
solução técnica a ser adotada pelos projetos de migração.
Uma das proposições foi a Infra-estrutura de Desenvolvimento com o objetivo de definir
um padrão inicial para o desenvolvimento de aplicações na plataforma J2EE, considerando
que a utilização de padrões reduz o tempo de desenvolvimento e facilita a manutenção
dos sistemas. Para tanto, a proposta se baseia nos padrões recomendados para a
plataforma J2EE e por componentes de código aberto largamente utilizados no mercado.
A referida Consultoria optou por desenvolver uma infra-estrutura própria em detrimento de
soluções proprietárias por entender que esta decisão propicia à Dataprev ter
independência quanto ao fornecedor de serviços nas aplicações. Além disto, o
desenvolvimento próprio permite disponibilizar uma solução mais adequada à realidade,
em constante mutação, da Previdência Social.
A Infra-estrutura de Desenvolvimento proposta pela ConsE para o desenvolvimento de
aplicações na plataforma J2EE incluiu:
Apresentação de um modelo de arquitetura portável e padronizado para as
aplicações;
Apresentação de componentes selecionados no mercado, com código aberto;
Padrões de Projeto (Design Patterns) da plataforma J2EE recomendados para o
desenvolvimento;
Componentes e classes auxiliares;
Adaptadores para subsistemas (SAA, Log);
Mecanismo de autorizações e acessos padronizado;
Componentes de aplicação reutilizáveis;
Proposta de Padrão Visual e de Interface para as aplicações;
Programa global de capacitação em J2EE e nos padrões adotados.
Prevê-se que esta padronização acarrete os seguintes benefícios:
Maior facilidade de manutenção das aplicações;
Menor acoplamento (dependência) entre as camadas da aplicação, aumentando a
reutilização dos componentes;
Menor acoplamento das aplicações com subsistemas (SAA, Log, etc.);
Flexibilidade de implantação das aplicações em diferentes ambientes de
processamento;
Redução do risco de falhas no projeto de sistemas;
Melhor aproveitamento dos recursos de desenvolvimento entre os projetos;
Facilitar a disseminação das Tecnologias da Plataforma J2EE, na Dataprev;
Redução dos prazos e custos do Desenvolvimento;
Interoperabilidade e contingenciamento entre os CT da Dataprev.
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Em se tratando dos principais produtos, merecem destaque:
Proposta de Arquitetura Padrão;
Documento de Arquitetura;
Aplicação de Referência;
Padrão Visual;
Desenvolvimento de Classes Utilitárias;
Seleção de Componentes;
Workshops e Palestras;
Acompanhamento dos Projetos.
Visão Geral da Infra-estrutura de Desenvolvimento (Padrões Adotados)

Controlador

Business
Delegate

Application

Business

Service

Object

Business

Session
Façade

Object

DAO

DAO

BD

DAO
Service
Locator

Também, foi concluída a elaboração de uma aplicação de referência, utilizando-se todas
as definições de arquitetura da infra-estrutura de desenvolvimento para a plataforma J2EE.
Em julho de 2005, a Dataprev formalizou a entrega ao Ministério da Previdência e ao
Tribunal de Contas da União do Plano de Modernização Tecnológica (PMT), documento
que apresentou a estratégia para a modernização dos sistemas para um novo ambiente
computacional, com padrões tecnológicos abertos, capazes de viabilizar a portabilidade
das aplicações e a interoperabilidade entre os sistemas de informações da Previdência
Social, entre outros sistemas governamentais, conforme mencionado no referido Relatório,
no Item 2.2.1 do Plano de Modernização Tecnológica.
INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
A partir de meados de 2005, foi iniciado o processo para a aquisição dos equipamentos
para a modernização do ambiente tecnológico da Previdência Social, de acordo com a
estratégia planejada.
As especificações técnicas recomendadas pela Dataprev foram encaminhadas ao PNUD,
via MPS, na medida em que serão utilizados recursos, oriundos de financiamento do
PROPREV/ BID.
Esta licitação encontra-se, atualmente, na Fase de Avaliação das Propostas apresentadas
na licitação.
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No final de 2005, também, foi iniciado o processo para aquisição de 93 equipamentos
servidores, visando a adequação do ambiente produtivo da empresa, face ao alto grau de
obsolescência do parque de servidores que hospedam os aplicativos em plataforma baixa.
Esta licitação tem a sua data de abertura prevista para 24/01/2006.
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Rede de Telecomunicações da Previdência Social, administrada pela Dataprev, conecta
órgãos do MPS, INSS, Dataprev, integrando mais de 1200 pontos de presença em,
aproximadamente, 900 localidades do País, além de mais de 130 entidades externas,
governamentais e privadas, que possibilitam a conexão de computadores de grande porte,
microcomputadores e redes de parceiros, visando o acesso a informações e sistemas da
Previdência Social, localizados em mainframes e em servidores de médio porte, por cerca
de 45.000 usuários.
Além disso, a Rede da Previdência viabiliza o acesso ao cidadão, por meio da Internet,
aos sistemas e dados previdenciários, e aos usuários da Previdência à internet, além de
atender aos postos móveis do INSS (barcos e furgões), que se encontram distribuídos pelo
interior do País, cuja prestação de serviços se efetua a partir do PrevMóvel, do PrevFácil
(Quiosques) e do PrevFone (Centrais de Atendimento ao Cidadão).
Em 2005, foram realizados diversos estudos visando a atualização tecnológica e a
melhoria da performance da Rede de Telecomunicações da Previdência Social,
destacando-se:
Design de rede
O desempenho da rede depende de estudos detalhados relativos às novas tecnologias
disponíveis e às situações do mercado de telecomunicações. Assim, foram realizados
estudos e prospecções que resultaram na elaboração de projetos básicos, de propostas de
serviços e de notas técnicas, para permitir a criação de condições necessárias ao aumento
da velocidade de respostas às futuras demandas relativas à otimização da rede de
comunicação da Previdência Social.
Elaboração de projeto para implantação de contingência de acesso Internet pela rede
interna;
Elaboração de projeto de concentração da rede de acesso nos Centros de Tratamento
da Informação, localizados em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo;
Projeto de arquitetura das soluções de serviços de rede;
Elaboração de projeto básico e especificação para contratação de serviço de telefonia
fixa comutada para a Dataprev;
Elaboração de projeto básico e especificação para contratação dos seguintes serviços
de comunicação de dados: acesso IP discado para a rede da Previdência Social
(substituição do 0800); rede de acesso da Previdência Social, incluindo a locação de
roteadores (rede descentralizada); rede de acesso da Previdência Social, incluindo
locação de roteadores (rede centralizada nos Centros de Tratamento da Informação) e
acesso Internet em Brasília e Rio de Janeiro;
Elaboração de projeto básico e especificação para aquisição dos seguintes
equipamentos: roteadores para núcleo do backbone, roteadores para borda do
backbone, roteadores para ligação com entidades externas e roteadores para ligação
com a Internet;
Elaboração de projeto básico e especificação para contratação da solução para
controle de acesso à internet.
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Gerência de rede
Gerenciamento de falhas utilizando o Software Nagios;
Análise das ocorrências através de ferramenta de Syslog;
Desenvolvimento do Software COCAR para análise de desempenho da rede.
Apoio à área de negócios
Implantação do Simulador de WAN em produção, com divulgação para o DEAP e para
as áreas de negócio que demandaram a análise de viabilidade técnica de novas
aplicações.
Entidades Externas
Anualmente cresce o número de entidades conectadas à rede da Previdência.
Particularmente, o ano de 2005 foi significativo, face à liberação de empréstimos
consignados, representando 41 novas interligações com bancos. Dentre as ações
relacionadas ao tema, destacam-se:
Acompanhamento da implantação das ligações entre a Previdência e os novos
bancos para atender aos empréstimos consignados;
Projetos para ligação da rede da Previdência Social com o Ministério do Trabalho e
Emprego e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Além disso, a rede
possibilitou a interligação com outras entidades que utilizam a INFOVIA, como MDS,
Serpro e Receita Federal, MPS e INSS, e também com 10 novas prefeituras pelo
Convênio PREVCidade.
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5.3 Gestão de Pessoas
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
As ações de gestão de pessoas na Dataprev se dirigiram para o fortalecimento das
Políticas de Recursos Humanos e, mesmo frente às fortes restrições financeiras, estas,
objetivando valorizar o trabalhador, enfatizaram o cumprimento dos dispositivos legais que
regulamentam as referidas Políticas.
Capacitação
A relevância do fator humano no desenvolvimento e sucesso das organizações é
consenso no meio empresarial. Dentre as evidências, as organizações ampliam os
investimentos em tecnologia e nas pessoas por considerar que esta é uma condição sine
qua non à efetividade organizacional no cenário atual.
Porém, sabe-se que o investimento exclusivo em tecnologia estimula o risco de este se
tornar um passivo para as organizações, caso o investimento no desenvolvimento das
pessoas não seja acompanhado na mesma proporção.
Investimentos Financeiros em T&D
Apesar da reduzida disponibilidade orçamentária, a Dataprev manteve a estratégia de
manutenção e desenvolvimento do seu principal ativo investindo R$504.954,00 na
capacitação da sua força de trabalho, abrangendo em torno de 6.777 treinandos 7 em 584
atividades.

Fig 1 - Evolução do investimento em T&D
1.200.000,00

1.107.609,00

1.060.332,00

Ano 2005

1.000.000,00

Ano 2004
800.000,00
600.000,00

Ano 2003
504.956,00

400.000,00
200.000,00
0,00

Fontes: Relatórios de Gestão 2003 e 2004 e Departamento de Gestão Contábil

A redução dos investimentos em T&D foi significativa, se comparada aos exercícios de
2003 e 2004. A Empresa permitiu a realização de 584 eventos que atingiram 1.530
empregados. Segundo o Plano de Contas Contábeis, tais atividades de T&D são
classificados em 5 categorias Informática, Administração Geral, Gerencial, Atualização e
Pós-Graduação - cuja distribuição orçamentária, encontra-se descrita a seguir:

7

Entende-se por treinando o indivíduo sob a ação de treinamento. Fonte: MILIONI, Benedito. Dicionário de Termos de Recursos
Humanos. Central de Negócios em RH Editora e Marketing, 2003, p.155.
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Investimentos em atividades de T&D por categoria
Categorias

Investimento

Pós-graduação

221.686,00

Gastos com a participação de empregados em cursos de especialização, conforme o
disposto na NA/ RH/ 25.2
Informática

131.684,00

Gastos com a participação de empregados em eventos externos relacionados à
capacitação e à formação técnica diretamente vinculadas ao negócio da Dataprev e às
demais despesas decorrentes.
Atualização

94.687,00

Gastos com a participação de empregados em congressos e similares.
Administração Geral

56.349,00

Gastos com a participação de empregados em eventos externos dirigidos à capacitação e
à formação técnica vinculadas à área-meio e às demais despesas decorrentes.
Gerencial

550,00

Gastos com a participação de empregados em eventos dirigidos ao desenvolvimento
gerencial, realizado por meio de consultoria.
504.956,00

=

Fonte: Plano de Contas da Dataprev.

Em linhas gerais, a Tabela e a Figura a seguir, revelam que a Empresa priorizou a
alocação de recursos financeiros em cursos de longa duração com o intuito de aprofundar
conhecimentos específicos.

Fig. 2 - Investimentos em atividades de T&D por categoria (em
reias)
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94.687,00

150.000,00
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Categorias
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Atualização
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Valor das atividades de T&D
Investimentos 2005

504.956,00

eventos por área

584

Valor médio das atividades de T%D por área

864,65
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Por sua vez, esta Figura demonstra, com nitidez, a prioridade no investimento na
sustentação da empregabilidade8 de, praticamente, metade dos empregados do Quadro
de Carreira9, em especial, dos profissionais da DRD e dos Escritórios Estaduais.
A análise das mudanças implementadas, no âmbito da Previdência Social, permite supor
que a priorização dos investimentos nos empregados da DRD deve-se à necessidade do
atendimento das demandas do Novo Modelo de Gestão (NMG), entre outras demandas
que exigiram o alinhamento dos perfis de competência no MPS, INSS e Dataprev. O
interesse da Empresa no desenvolvimento dos profissionais lotados nas áreas que afetam
diretamente o negócio dos Escritórios Estaduais, confirmado pela distribuição
orçamentária e pela superioridade dos percentuais de empregados capacitados, parece se
vincular à necessidade do fortalecimento dos empregados da ponta na sustentação dos
produtos desenvolvidos pelas áreas finalísticas.
Entretanto, sabe-se, da importância de haver um maior investimento na capacitação em
gestão para favorecer a melhoria do desempenho organizacional, considerando que a
efetividade organizacional resulta do desempenho das pessoas e das equipes em todas as
unidades funcionais. Ainda, a Tabela, a seguir, torna visível que o processo de
capacitação atingiu praticamente a metade do corpo funcional, sendo que mais de 60%
dos participantes das atividades pertencem à DRD e aos Escritórios.
Distribuição percentual de empregados capacitados por área funcional
Área Funcional
empregados por área
empregados capacitados por área
% empregados capacitados por área

PR
112
35
31%

DFC
151
48
32%

DOP
607
196
32%

ESXX
1.499
903
60%

DRD
419
289
69%

DPL
192
59
31%

2.980 10
1.530
51%

Fonte: Banco de Dados de Treinamento (BDTREIN) e Banco de Dados GRH

No decorrer de 2005, a Empresa investiu em apenas um terço dos empregados das
Diretorias de Pessoas e Logística, da Diretoria Financeira e Comercial e da Presidência.
Portanto, pode-se pensar que em 2005 não se priorizou uma estratégia de investimento
contínuo no capital humano, em sentido amplo, capaz de permitir a interação profissional
entre empregados que atuam direta e indiretamente vinculados ao negócio.
Fig. 3 - Distribuição de investimentos em T&D em 2005
23.121,00
55.075,00

22.847,00
104.587,00

172.881,00
126.445,00

PR

DFC
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DPL

Fonte: Banco de Dados de Treinamento (BDTREIN) e Banco de Dados GRH

8

Entende-se por investimento na empregabilidade as decisões relativas à atualização contínua de perfis de competência para
favorecer o atendimento das demandas do mercado externo e interno.
Em 04/10/2006 consta no Banco de Dados GRH o efetivo de 3013 empregados.
10
Este valor 2.980 refere-se ao total de empregados do Quadro de Carreira, ou seja, exclui os empregados ad nutum, cedidos,
em licença sem vencimento e estagiários.
9
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Relação de empregados capacitados e treinandos por área funcional
Área Funcional
PR
DFC
DOP ESXX DRD DPL
48
196
903
289
59
1.530
empregados capacitados por área 35
84
97
487
5.190 746
173 6.777
treinandos por área

Fonte: Banco de Dados BDTREIN.

Por sua vez, a Tabela, a seguir, além de ratificar a afirmação supracitada, demonstra que
alguns empregados, selecionados para a participação em eventos de T&D, estiveram
presentes em mais de um curso ou similar.

INVESTIMENTOS POR CATEGORIA
Informática (Tecnologia da Informação)
Aproximadamente 70% da totalidade dos investimentos financeiros em T&D se destinaram
aos eventos vinculados à Tecnologia da Informação, sendo 44% relativos aos dispêndios
com os cursos de Pós-graduação, nas áreas de concentração, a seguir: redes de
computação, segurança da informação, gestão empresarial com ênfase em TI, gestão da
informação e inteligência competitiva, gerência de sistemas, sistemas orientados a objetos,
interface, internet e multimídia. Apenas 26% dos recursos disponíveis se relacionaram aos
cursos de curta duração.
As atividades de T&D mais significativas na área tecnológica se centraram nas
ferramentas Linux, análise orientada a objeto, CVS, microinformática, Dardo, Open Office,
Mozilla thunderbird e Java. A Tabela adiante, ainda, ressalta que os eventos desta
categoria atingiram 879 empregados, ou seja, mais de 29% do corpo funcional, em âmbito
nacional.

Investimentos em TI por natureza (em reais)
Investimento
% Categoria em relação aos
financeiro
investimentos em T&D
Pós-graduação
221.686,00
44%
Informática
131.684,00
26%
353.370,00
70%
investimentos em TI
504.956,00
investimentos em T&D
Categoria

Fonte: Plano de Contas da Dataprev e Banco de Dados BDTREIN.

Mais uma vez, observa-se que aproximadamente 77% dos treinandos se encontravam
lotados na DRD e nos Escritórios.
Distribuição percentual de empregados capacitados em TI
Área Funcional
PR DFC DOP ESXX DRD
112 151 607 1499 419
empregados por área
1
6
129 576
165
empregados capacitados em TI
% de investimento na capacitação em TI 1% 4% 21% 38% 39%

DPL
192
2
1%

2980
879
29%

Fonte: Banco de Dados BDTREIN e Banco de Dados GRH
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Administração Geral e Gerencial (Tecnologia de Gestão)
O mundo do trabalho contemporâneo exige o contínuo aumento da qualidade, da redução
de custo, do aumento da inovação e da redução do tempo do atendimento ao cliente,
implicando no desenvolvimento contínuo de competências associadas à tecnologia, quer
de informação, quer de gestão. As informações a seguir ratificam que, em 2005, os
investimentos nesta direção corresponderam a 11% da totalidade e foram dirigidos a
eventos relativos à administração geral, vinculados à capacitação de Pregoeiros, de
profissionais em relação ao Programa de Qualidade no Serviço Público GESPÚBLICA
(PQSP), no âmbito da CIPA, da Brigada de Incêndios, entre outras atividades. Com base
nos dados disponíveis, observa-se que não houve investimento no desenvolvimento de
competências gerenciais.

Investimentos em Tecnologia de Gestão por natureza (em reais)
Categoria

Investimento
financeiro

Administração Geral
Gerencial
investimentos em Tecnologia de Gestão
investimentos em T&D

56.347,00
550,00
56.897,00
504.956,00

% Investimentos por
categoria
11%
0,1%
11%

Fonte: Plano de Contas da Dataprev e Banco de Dados BDTREIN

Os dados a seguir revelam que a Diretoria Financeira e Comercial e os ESXX foram as
áreas funcionais que mais se destacaram em se tratando de capacitação em tecnologia de
gestão. Em contrapartida, ilustram que o investimento, com este intuito, na DPL foi
inexistente.
Distribuição percentual de empregados capacitados em Tecnologia de Gestão
Área Funcional

PR

112
empregados por área
empregados
capacitados
em 1
tecnologia de Gestão
% de investimento na capacitação em 1%
Tecnologia de Gestão

DFC

DOP

ESXX

DRD

DPL

151
19

607
2

1499
236

419
1

192
0

2980
259

13%

0,3%

16%

0,2%

0%

9%

Fonte: Banco de Dados BDTREIN, e, Banco de Dados GRH

Investimento médio em Tecnologia de Gestão por empregado
56.347,00
879
64,10

investimentos em Tecnologia de Gestão
empregados capacitados em Tecnologia de Gestão
Valor médio de investimento em Tecnologia de Gestão

Fonte: Banco de Dados BDTREIN e Banco de Dados GRH
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Atualização
O corpo funcional participou de aproximadamente 4.666 atividades destinadas à
atualização, como palestras, seminários, congressos e outros eventos de natureza similar,
focados em TI e Tecnologia de Gestão.
Pós-Graduação
Ratificando, a Empresa priorizou avanços nos níveis de escolaridade da força de trabalho
investindo em Cursos de Pós-Graduação Latu Sensu 11 e Stricto Sensu 12, em TI e Gestão.
A seguir, encontram-se relacionados os 15 empregados, selecionados pelo Comitê 13 para
participarem do Programa de Incentivo de Pós-Graduação.
Programa de Incentivo de Pós-Graduação 2005
Mestrado em Administração e Desenvolvimento DRD
Empresarial
MBA Gestão Empresarial

ESSP

FGV/ SP

ESMG

UNI-BH

DRD

COPPEAD/UFRJ

ESSP

FGV/ SP

DOP

FGV/ RJ

PR

UFSCar

Interface, internet e multimídia

DRD

UFF

Redes em Computadores

DOP

UNIFACS

Sistemas Orientados a Objetos

DRD

UCB

Redes em Computadores

ESBA

PUC-RIO

e ESBA

UNIFACS

Direito Público

Gestão

Estácio de Sá

MBA Executivo
MBA Executivo
Gestão da Informação e Inteligência Competitiva
Doutorado em Engenharia de Produção, com
ênfase em Dinâmica da Organização do Trabalho

TI

Mestrado em
Computação

Redes

de

Computação

Gerência de Segurança da Informação

DOP

UFRJ

DOP

Estácio de Sá

DRD

PUC-RIO

MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em
Tecnologia da Informação
Análise, Projeto e Gerência de Sistemas

Fonte: Banco de Dados GRH

11

Cursos oferecidos aos portadores de diploma de curso superior, centrados em um campo do saber científico específico, como
os cursos de especialização e MBAs, cuja duração mínima de 360 horas, permitem o título de especialista.

12

Cursos que visam o estudo aprofundado de um tema em uma área específica do saber científico, que conferem o título de
Mestre, se apresentada uma dissertação (mestrado), e de Doutor, se defendida uma tese (doutorado).

13

O Comitê de Pós-Graduação, formalmente designado pela Diretoria da Empresa, a partir de critérios definidos a priori,
seleciona os empregados que deverão participar de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu na modalidade
Turma Aberta, ofertada por instituições de ensino mercado nas quais a DATAPREV não possua gestão na sua composição.
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Em suma, comparando o valor médio dos investimentos no capital humano da Empresa,
em Tecnologia de Informação e de Gestão, os dados disponíveis apontam que em todas
as áreas funcionais o percentual de empregados capacitados em TI foi superior à
percentagem de treinandos em Tecnologia de Gestão, à exceção da Presidência.
Distribuição percentual de empregados capacitados em 2005
Área Funcional

PR DFC DOP ESXX DRD DPL

% de empregados capacitados em TI
1% 4% 21% 38%
% de empregados capacitados em Tecnologia 1% 13% 0,3% 16%
de Gestão

39% 1%
0,2% 0%

29%
9%

Fonte: Banco de Dados BDTREIN

TREINAMENTOS CORPORATIVOS
Em se tratando dos Sistemas Corporativos, as atividades de treinamento envolveram, em
média, 209 treinandos, em eventos relacionados à viabilização da implantação e da
utilização dos produtos desenvolvidos pelas áreas finalísticas da Empresa, objetivando a
otimização da qualidade dos serviços prestados ao cliente. Dentre as atividades, convém
citar àquelas vinculadas aos sistemas CACIC, SGTD e SISCOL.
CARGA HORÁRIA
Os percentuais relativos à distribuição da carga horária por área ratificam que a Empresa
priorizou o desenvolvimento dos empregados dos Escritórios.
Distribuição da carga horária por área
Áreas funcionais

DRD

ESXXP

Carga horária por área
% Carga horária por área
Carga horária média por área

5.649 9.992
29% 52%
20h
11h

DOP

DPL DFC

2.102 338
11% 2%
10h
6h

333
2%
7h

PR
783
4%
22h

Carga horária
19.197
Média = 13h

Fonte: Banco de Dados BDTREIN

A carga horária dos eventos realizados pelos profissionais em questão ultrapassou a
média dos eventos de T&D realizados pelos profissionais das demais áreas funcionais.
Além disso, um outro fato chama à atenção: os Escritórios participaram de um número
significativo de eventos, porém a duração foi significativamente inferior às atividades de
T&D destinadas às demais áreas funcionais.
FONTES DE INSTRUTORIA
Finalizando, a análise quantitativa dos eventos de T&D no âmbito da tecnologia de
informação e de gestão salienta que, face às restrições orçamentárias, a Empresa
incentivou a estratégia da instrutoria interna da Empresa. Ilustrando, em 2005, esta
modalidade de treinamento superou em 245% as atividades externas de T&D, permitindo a
capacitação de 1.224 empregados, em 125 eventos que exigiram apenas R$36.015,00.
Ainda, por meio deste Programa de Incentivo à Instrutoria foi possível realizar 123
atividades, abrangendo 1.625 funcionários do INSS, cujo valor pago de incentivo foi de
R$30.430,00, gerando um faturamento de R$75.517,32 e resultando em um lucro de
R$45.087,32.
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Enfim, os eventos internos demandaram a contribuição de empregados com perfis de
competência que favorecem a disseminação e a transmissão de conhecimentos úteis à
capacitação profissional de empregados de diversas áreas funcionais.

Distribuição de eventos por fonte de instrutoria
Fontes de instrutoria

N eventos

%

Interno/
Externo

Interno
Externo

415
169

71
29

245%

584
Fonte: Banco de Dados BDTREIN

GESTÃO DE DESEMPENHO
Em cumprimento à Política de RH e obedecendo aos parâmetros estabelecidos em seus
instrumentos normativos, a Dataprev realizou o pagamento de um nível salarial, a 1.241
empregados, em junho de 2005, retroativo à Março de 2004, devido à Promoção por
Mérito14, o que representou um incremento na ordem de 1% das despesas de pessoal.
ENCARREIRAMENTO
Em conformidade aos instrumentos normativos da Empresa e em cumprimento à
Legislação, a Dataprev, em 2005, concedeu a título de Promoção por Antiguidade, um
nível salarial a todo o corpo funcional, equivalente a um aumento em torno de 2% das
despesas de pessoal.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PPLR
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aprovou a implementação do
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da Empresa, em 2004, considerando
os resultados do exercício 2004, de acordo com o cumprimento das metas anuais
estabelecidas.
Em junho de 2005, a Empresa efetuou pela primeira vez o pagamento do PPLR aos
empregados, ativos e desligados, proporcionalmente aos meses trabalhados, cujo
dispêndio no valor de R$918.707,27 foi distribuído por faixa de valor, conforme a seguir.

14

Esta decisão foi subsidiada pelos resultados da aplicação do Sistema de Acompanhamento Funcional

SAF4.
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Distribuição do PPLR por Faixa de Valor
Faixa
não recebem
até 100,00
100,01 a 200,00
200,01 a 300,00
300,01 a 400,00
400,01 a 500,00
500,01 a 600,00
600,01 a 700,00
700,01 a 750,00

Freq
16
32
97
1.857
654
264
97
26
4

não recebem
até 100,00
100,01 a 200,00
200,01 a 300,00
300,01 a 400,00
400,01 a 500,00
500,01 a 600,00
600,01 a 700,00
700,01 a 750,00
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5.4 Gestão do Suprimento de Bens e Serviços
A Empresa implantou em 2005 o Manual de Compras e Contratações
3ª Edição
consolidando todos os novos procedimentos de Compras e Contratações, decorrentes das
disposições da legislação vigente, decretos, resoluções e, principalmente, das
recomendações dos órgãos de controle interno e externo.
Em maio de 2005 foi implantado o novo sistema de Controle de Tramitação de
Requisições e Processos de Compra (Trâmite), integrado ao Sistema de Suprimentos
SISUP, possibilitando, também, o retorno do funcionamento da ferramenta de pesquisa do
andamento dos processos por qualquer usuário da Dataprev no Brasil, via Intranet.
As melhorias implementadas nas Especificações Técnicas de Cartuchos de Toner para
Impressora Laser possibilitaram a aquisição de produtos de qualidade com menor preço,
reduzindo significativamente os custos com o material.
Quanto à negociação do valor do aluguel do Almoxarifado Central para manutenção do
valor pago, cabe ressaltar que, desde 2002, o contrato teve seu valor reduzido, ou
mantido, sem gerar a necessidade de reajuste em função do empenho do gestor nas
negociações com o locador.
Contratações em 2005
O valor total das contratações realizadas na Dataprev em 2005 foi de R$82.131.692,45. A
redução do valor total de aquisições e de contratações foi resultante da carência de
investimentos, no exercício, que se reflete no número de licitações realizadas e,
conseqüentemente nos valores contratados e geradores de economia para a Dataprev na
modalidade de Pregão.
Comparativo de Contratações Nível Brasil
2004 e 2005
Meses

Total 2004
R$

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL

3.382.884,12
878.884,65
32.632.103,98
3.546.345,01
6.751.426,22
8.629.749,84
7.198.776,76
5.392.972,76
146.641.431,20
8.531.712,33
6.614.123,35
31.094.530,53
261.294.940,75

Total 2005
QTD.
158
167
207
202
256
261
258
213
275
218
210
252
2.677

R$
7.288.681,24
4.824.180,02
5.437.930,17
2.738.214,13
11.105.331,07
13.476.576,04
4.789.515,75
5.376.077,94
3.710.680,31
1.089.104,68
1.849.527,88
20.445.873,22
82.131.692,45

Diferença (%)
QTD.
206
139
188
161
179
143
137
137
129
78
148
129
1.774

R$
115,46%
448,90%
-83,34%
-22,79%
64,49%
56,16%
-33,47%
-0,31%
-97,47%
-87,23%
-72,04%
-34,25%
-68,57%

QTD
30,38%
-16,77%
-9,18%
-20,30%
-30,08%
-45,21%
-46,90%
-35,68%
-53,09%
-64,22%
-29,52%
-48,81%
-33,73%

Observações
A diferença dos valores das contratações em relação aos demonstrativos anteriores são decorrentes
do recebimento atrasado de registros magnéticos, de cancelamento ou de rescisão de AF
Fonte: Banco Único de AF posição em 09/01/2006
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Autorizações de Fornecimento (AF) Emitidas
2004 e 2005

Quantidade de AF
300
250
200
150
100

2005

50

2004

0

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Valor R$

160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000

2005

20.000.000
0

2004
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO
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Licitações
Com relação à utilização na Dataprev da modalidade de Pregão, além do avanço
tecnológico, desde a implantação, os resultados mostram ser o pregão uma excelente
opção para a aquisição de bens e serviços na Empresa, como se observa a seguir:
Em 2005 foram realizados 54 Pregões gerando uma economia de 1,2 milhão.
Aquisições na Modalidade de Pregão
2005
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
32 PREGÕES REALIZADOS
ESTIMADO

MENOR PROPOSTA

LANCE FINAL

10.422.870,92

9.657.628,62

8.997.002,83

VARIAÇÃO
Estimado / Lance final

TOTAL GERAL

- 13,68%

- 1.425.868,09

Proposta/Lance Final

- 6,84%

- 660.625,79

ESCRITÓRIOS ESTADUAIS
22 PREGÕES REALIZADOS
ESTIMADO

MENOR PROPOSTA

LANCE FINAL

6.218.388,21

5.832.255,65

5.253.881,23

VARIAÇÃO
Estimado / Lance final

TOTAL GERAL

- 964.506,98

- 15,51%

Proposta/Lance Final

- 578.374,42

- 9,92%

ECONOMIA REAL TOTAL EM 2005
-1.239.000,21
Obs.:Informações dos Pregões Homologados até 10/01/2006

Negociações e Repactuações de Preços:
Estes procedimentos, em 2005, reduziram o pleito dos fornecedores em R$61.257,79
(5,51%) na Filial Rio e R$67.413,56 (10,71%) Escritórios Estaduais, representando uma
redução de custos da ordem de R$128.671,35.

Resultado das Negociações Realizadas Em 2005

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
VALOR ORIGINAL

VALOR NEGOCIADO

DIFERENÇA (R$)

DIFERENÇA (%)

TOTAL GERAL
1.111.746,74

1.050.488,95

61.257,79

5,51%

ESCRITÓRIOS ESTADUAIS
VALOR ORIGINAL

TOTAL GERAL
629.501,32

VALOR NEGOCIADO

562.087,76

ECONOMIA TOTAL:

DIFERENÇA (%)
DIFERENÇA (R$)

67.413,56

10,71%

R$ 128.671,35
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Sociedade de Previdência Complementar da

6.1.

Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes

6.2.

Valor total das
participantes

6.3.

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora

6.4.

Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora

6.5.

Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que
não sejam contribuições

contribuições

pagas

pelo

empregados

6.6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
6.7.

Demonstrações Contábeis

6.8.

Parecer Atuarial

6.9.

Parecer da Auditoria Independente

6.10. Parecer do Conselho Deliberativo
6.11. Parecer do Conselho Fiscal
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Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes

Folha de Participantes Prevdata
Competência:

Valor (R$):

jan/05

6.608.410,28

fev/05

6.503.452,77

mar/05

6.460.346,25

abr/05

6.462.672,56

mai/05

6.507.456,91

jun/05

6.356.147,65

jul/05

6.433.087,12

ago/05

6.371.786,51

set/05

6.989.786,84

out/05

6.993.503,05

nov/05

7.090.311,43

dez/05

6.979.449,04
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6.2.

Valor total das
participantes

contribuições

MÊS

6.3.

pagas

Pág. 147

pelo

empregados

PATICIPANTE

Janeiro

515.827,69

Fevereiro

514.238,77

Março

511.194,67

Abril

514.173,89

Maio

514.852,49

Junho

514.959,62

Julho

577.587,42

Agosto

508.306,67

Setembro

795.469,99

Outubro

555.262,86

Novembro

564.622,64

Dezembro

1.110.940,63

Total

7.197.437,34

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
MÊS

EMPRESA

Janeiro

515.827,69

Fevereiro

514.238,77

Março

511.194,67

Abril

514.173,89

Maio

514.852,49

Junho

514.959,62

Julho

577.587,42

Agosto

508.306,67

Setembro

795.469,99

Outubro

555.262,86

Novembro

564.622,64

Dezembro

1.110.940,63

Total

7.197.437,34
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Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
MÊS

DIVERSOS

(DEDUÇÕES)

Janeiro

628.119,71

(819.931,90)

Fevereiro

692.208,74

(1.183.467,30)

Março

709.010,95

(820.421,11)

Abril

731.471,54

(832.530,46)

Maio

738.066,89

(747.743,94)

Junho

741.780,11

(757.409,53)

Julho

748.185,52

(773.204,00)

Agosto

764.285,65

(797.030,96)

Setembro

788.371,25

(1.508.880,92)

Outubro

727.168,08

(925.634,13)

Novembro

728.064,65

(1.463.499,78)

Dezembro

723.463,24

(866.376,35)

8.720.196,33

(11.496.130,38)

Total

Demonstrativo Recolhimento Prevdata
Ano Base 2005
DEMONSTRATIVO RECOLHIMENTO DA PREVDATA
ANO BASE 2005

MÊS

EMPRESA

PATICIPANTE

PARTICIPANTE

(DEDUÇÕES)

DIVERSOS

REPASSE
LÍQUIDO

Janeiro

515.827,69

515.827,69

628.119,71

(819.931,90)

839.843,19

Fevereiro

514.238,77

514.238,77

692.208,74

(1.183.467,30)

537.218,98

Março

511.194,67

511.194,67

709.010,95

(820.421,11)

910.979,18

Abril

514.173,89

514.173,89

731.471,54

(832.530,46)

927.288,86

Maio

514.852,49

514.852,49

738.066,89

(747.743,94)

1.020.027,93

Junho

514.959,62

514.959,62

741.780,11

(757.409,53)

1.014.289,82

Julho

577.587,42

577.587,42

748.185,52

(773.204,00)

1.130.156,36

Agosto

508.306,67

508.306,67

764.285,65

(797.030,96)

983.868,03

Setembro

795.469,99

795.469,99

788.371,25

(1.508.880,92)

870.430,31

Outubro

555.262,86

555.262,86

727.168,08

(925.634,13)

912.059,67

Novembro

564.622,64

564.622,64

728.064,65

(1.463.499,78)

393.810,15

Dezembro

1.110.940,63

1.110.940,63

723.463,24

(866.376,35)

2.078.968,15

Total

7.197.437,34

7.197.437,34

(11.496.130,38)

11.618.940,63

8.720.196,33
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Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que
não sejam contribuições

O repasse dos recursos mencionados no item anterior, no valor de R$ 8.720.196,33,
refere-se a empréstimos contraídos pelos participantes e assistidos junto a PREVDATA
e a contribuições extraordinárias (jóia), cuja amortização se dá através de parcelas
mensais que são descontadas na Folha de Pagamento mensal da patrocinadora. Sobre
estes valores não incidem ônus para a patrocinadora.

6.6.

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação
legal

Composição dos Segmentos
Patrimônio Total
Renda Fixa
Letras Federais - LFT
Letras Tesouro Nacional - LTN
Fundo Exclusivo HSBC
Fundo Exclusivo UAM
Quotas de FIF Itaú Oasis
Quotas de FIF Itaú Institucional
Quotas de FIF BNP Paribas
Quotas de FIF Bradesco
Quotas de FIF Pactual
Poupança (fiança imóvel)
Debêntures
Renda Variável
Carteira baixa liquidez
Carteira ações em mercado
Fundo Exclusivo Bco.Mellon
Fundo Exclusivo Schroder
Fundo Exclusivo Itau
Investimentos Imobiliários
Edificações Uso Próprio
Locadas a Terceiros
Shopping Center
Operações de Empréstimos
Emprést. Simples e Escolar

Patrimônio em 31/12/2004
Valor (R$)
Distribuição
164.060.339,78 100,00%
61.017.893,44
21.876.229,75
13.780.589,46
13.774.626,04
863.709,08
1.647.560,05
1.295.082,94
2.431.788,33
2.363.896,30
38.414,60
2.945.996,89
74.754.889,65
2.324.927,41
28.646.431,36
21.535.617,17
22.247.913,71
13.310.742,58
631.865,29
7.849.390,13
4.829.487,16
14.976.814,11
14.976.814,11

37,19%
13,33%
0,00%
8,40%
8,40%
0,53%
1,00%
0,79%
1,48%
1,44%
0,02%
1,80%
45,57%
0,00%
1,42%
17,46%
13,13%
13,56%
8,11%
0,39%
4,78%
2,94%
9,13%
9,13%

Patrimônio em 31/12/2005
Valor (R$)
Distribuição
195.122.533,57 100,00%
102.691.788,55
21.835.877,78
39.128.325,11
22.323.938,47
13.106.094,98
789.572,76
4.519.221,12
42.125,67
946.632,66
60.101.765,65
1.386.452,17
31.646.569,42
27.068.744,06
11.075.076,47
616.565,68
5.399.198,09
5.059.312,70
21.253.902,90
21.253.902,90
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52,63%
11,19%
20,05%
11,44%
6,72%
0,40%
2,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,49%
30,80%
0,00%
0,71%
16,22%
13,87%
0,00%
5,68%
0,32%
2,77%
2,59%
10,89%
10,89%

Limites Máximos
de Enquadramento
Resolução
Política
3.121/03
100,00% 100,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
80,00%
85,00%
80,00%
85,00%
80,00%
85,00%
100,00%
85,00%
20,00%
1,00%
50,00%
40,00%
0,00%
0,00%
50,00%
40,00%
50,00%
40,00%
50,00%
40,00%
50,00%
40,00%
14,00%
8,00%
14,00%
8,00%
14,00%
8,00%
14,00%
8,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
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