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Mensagem da Diretoria 

A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev tem entres seus objetivos a 

consolidação de valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente 

responsáveis. 

Como empresa pública, a Dataprev fundamenta sua atuação nas determinações legais e 

nas diretrizes do Governo Federal. Nossa atuação, no entanto, busca ir além da simples 

execução dessas determinações, com a inclusão nos programas socioambientais de 

práticas que expandem nosso campo de ação. 

Esse objetivo é compartilhado por acionistas, diretores, empregados e demais cola- 

boradores, amparando as ações sociais, a qualidade de vida no trabalho e saúde de seus 

trabalhadores e a responsabilidade socioambiental, por meio de uma gestão ética e 

transparente. 

Em 2019, a empresa reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

com a promoção do exercício da cidadania e a colaboração para a formação de uma 

sociedade justa, sustentável e solidária. 

Este relatório traz uma síntese dos principais resultados alcançados no período. 

 

 

Boa leitura. 

 

 

Diretoria Executiva 
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Introdução 
No ano de 2019, a Dataprev comemorou seu 45º aniversário, mantendo seu papel de 

empresa social e ambientalmente responsável. As ações de natureza socioambiental 

contam com o reconhecimento recebido por meio de premiações acumuladas ao longo 

dos anos, com destaque para a manutenção do selo A3P, obtido inicialmente em 2016, e 

o título de Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

de Janeiro (CRC-RJ)  pelo quinto ano consecutivo. 

Essas premiações, entre outras, são provas do compromisso da Dataprev com o 

desenvolvimento sustentável. As ações da empresa no campo da sustentabilidade estão 

em consonância com as diretrizes e as orientações do Governo Federal e em sintonia com 

as práticas de mercado. 

Mais do que prestar contas e promover a transparência de suas ações, a elaboração da 

edição 2019 do  Relatório de Sustentabilidade tem como objetivo fazer deste documento  

uma fonte de informações para clientes, acionistas, trabalhadores, fornecedores e demais 

parceiros. 

Neste documento, a Dataprev apresenta à sociedade suas práticas de responsabilidade 

socioambiental, que abrangem não só as ações de sustentabilidade, como também seus 

resultados sociais, ambientais e econômicos. 

As ações da empresa nesse sentido se organizam em cinco principais eixos: Uso Racional 

dos Recursos Naturais e Bens Públicos; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Qualidade de 

Vida no Ambiente de Trabalho; Igualdade e Ações Sociais e Voluntariado. 
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A execução das ações socioambientais da Dataprev está dividida em onze programas, 

separados em cinco eixos. 

 

 

 

Responsabilidade Socioambiental 

da Dataprev 

As ações e práticas socioambientais da Dataprev estão divididas em onze programas, 

separados em cinco eixos. 

Os eixos temáticos e seus programas 

 

Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 

• Programa de Redução do Consumo de Recursos Naturais 

• Programa de Doação de Bens Patrimoniais em Alienação 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Coleta Seletiva Solidária 

• Programa de Ecopontos 

Qualidade de Vida no Trabalho 

• Pontos para Saúde 

• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

• Segurança e Medicina do Trabalho 

Igualdade 

• Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

• Programa de Pró-equidade de Gênero e Raça 

• Programa de Inclusão de Terceirizados 

Ações Sociais e Voluntariado 

• Programa Jovem Aprendiz 

• Programa de Visitação e Relacionamento (Provir) 

• Programa de Campanha Sociais 
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Indicadores de consumo 

 

 

 

 

Uso Racional dos Recursos  

Naturais e Bens Públicos 

Esse eixo trata das ações voltadas para fomentar o melhor uso dos recursos naturais, 

estimulando práticas que tenham como princípio a sustentabilidade ambiental e 

econômica, além da busca por soluções para o melhor uso dos bens públicos. O eixo é 

composto por dois programas: Redução do Consumo de Recursos Naturais e Doação de 

Bens Patrimoniais em Alienação. 

 

Programa de Redução 

do Consumo de Recursos Naturais 

Está voltado para a sensibilização e a capacitação do gestor na aplicação de práticas e 

técnicas que reduzam o consumo de recursos naturais, tais como: energia elétrica, água, 

combustíveis e papel, entre outros. 

 

 

 
 2016 2017 2018 2019 

  
24.247.062 

 
22.533.375 

 
21.173.645 

 
20.215.589 

kWh     

 

 
m3 

 
57.880 

 
48.842 

 
48.682 

 
50.202 

     

 
12.936 11.438 10.589 8.145 

     

Resmas     

 

Os indicadores de consumo de 2019 apontam para uma tendência que se repete nos 

últimos anos com relação à redução do consumo de energia elétrica e papel. Ao se 

comparar o consumo de energia elétrica registrado em 2016 e em 2019, pode-se observar 

uma diminuição de 16,63%. O mesmo ocorreu com o uso de papel, em que foi apurada 

uma redução de 37,03% no consumo. No mesmo período, o consumo de água registrou 

uma queda de 13,27%, embora essa tendência de queda tenha se revertido em 2019, com 

aumento de 3,12% em relação a 2018. 
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A Dataprev vem implementando uma série de ações com o objetivo de reduzir os 

indicadores de consumo, tais como a adoção de torneiras automáticas acionadas por 

sensores e válvulas de descarga com restritor de fluxo de água. A Empresa conta ainda 

com sistemas de aquecimento de água por placas solares e mictórios ecológicos, que não 

utilizam água em seu funcionamento. A iluminação é feita com lâmpadas LED que, além 

de sustentáveis, são mais econômicas. Outras medidas incluem elevadores modernizados, 

que passaram a usar sistemas inteligentes e têm tecnologia de alta performance; e 

outsourcing de impressão. 

 

Programa de Doação de Bens 

Patrimoniais  em  Alienação 

A política de doação de bens da Dataprev baseia-se no princípio de que todo equi- 

pamento que não estiver sendo utilizado ou que não atende mais à necessidade da 

empresa pode ser reaproveitado por outra instituição ou órgão público. A intenção é 

preservar o investimento público, colocando os bens patrimoniais novamente à serviço da 

sociedade. 

Foram realizados, em 2019, 18 processos de alienação de bens patrimoniais na modalidade 

doação. Esses processos beneficiaram as Prefeituras Municipais de Feira Nova, Irauçuba, 

Itapajé, Pacatuba, Quixeré, Santa Leopoldina, Santa Luzia e Vitória e entidades sem fins 

econômicos como Programando o Futuro, Obras Sociais do Centro Espírita Áureo, Casa 

Andrea do Amazonas, Núcleo Social Tomás de Aquino, Associação Lar Pequeno Assis e 

Coop. de Produção Coleta Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis de São 

Mateus (CooperLeste). 
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Trata-se do conjunto de ações que buscam soluções 

para o tratamento adequado dos resíduos sólidos. 

 

Programa de Coleta Seletiva  

Solidária 

Como definido pelo Decreto 5.940/2006, a Dataprev 

pratica em todas as suas instalações a Coleta Seletiva 

Solidária. Com esse objetivo, foram constituídas 

comissões de coleta seletiva solidária nacional e locais. 

 

Programa de Coleta Seletiva da Dataprev 

Planilha de pesagem de materiais recicláveis 

Total 2019 
 

 
ESTADO 

PAPEL  OUTROS PERIGOSOS ÓLEOS 

 
COMUM 

 
PAPELÃO 

 
TOTAL 

 
PLÁSTICO 

 
VIDRO 

 
METAL 

 
TETRAPAK 

 
TOTAL 

CARREGA- 

DORES E 

CELULARES 

PILHAS E 

BATERIAS 

 
COZINHA 

 
OUTROS 

JANEIRO 237,80 102,30 340,10 69,50 14,00 4,60 10,00 98,10 1,00 5,00 0,00 1,00 

 

FEVEREIRO 660,01 163,07 823,08 85,94 8,95 472,56 31,91 599,36 2,00 6,00 0,00 1,00 

MARÇO 106,60 73,95 180,55 50,00 1,00 44,30 30,00 125,30 1,00 2,00 0,00 2,00 

ABRIL 667,44 358,05 1.025,49 116,43 116,92 453,41 26,69 713,45 2,00 21,84 0,00 3,05 

MAIO 469,60 305,10 774,70 91,47 15,92 115,93 17,87 241,19 1,00 4,00 0,00 3,00 

JUNHO 507,34 235,33 742,67 73,15 5,67 24,15 21,00 123,97 1,00 3,00 0,00 1,00 

JULHO 814,01 159,92 973,93 44,48 1,00 688,20 2,00 735,68 10,48 20,06 0,00 3,00 

AGOSTO 87,60 66,30 153,90 57,50 0,00 6,00 25,00 88,50 0,00 2,00 0,00 1,00 

SETEMBRO 43,60 212,75 256,35 44,00 0,00 11,00 25,00 80,00 0,00 7,00 0,00 1,00 

OUTUBRO 210,20 114,50 324,70 101,90 1,00 0,00 2,00 104,90 0,00 0,00 0,00 3,00 

NOVEMBRO 490,00 146,00 636,00 80,00 0,00 21,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DEZEMBRO 40,00 47,00 87,00 47,50 0,00 29,00 0,00 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.334,20 1.984,27 6.318,47 861,87 164,46 1.870,15 191,47 3.087,95 18,48 70,90 0,00 19,05 
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Programa de  Ecopontos 

É um local para o descarte de materiais recicláveis, tendo a garantia de que haverá a 

destinação ecologicamente correta. 

Nos ecopontos são recolhidos vidros, metais, papel e papelão, plásticos, garrafas PET, 

embalagens Tetra Pak, pilhas e baterias. Os ecopontos do Rio de Janeiro recolhem também 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Em 2019, os ecopontos do Rio de Janeiro passaram a integrar o Projeto Rodando com 

Tampinhas. O projeto é da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) e tem 

como objetivo recolher tampinhas de garrafas, que são vendidas à indústria plás- tica como 

material reciclável. Os valores são enfim usados para a compra de cadeiras de rodas para 

adultos e crianças cadastrados na ABBR. Os ecopontos da Dataprev no Rio de Janeiro 

recolheram, em 2019, 170 kg de tampinhas. 

O projeto não apenas ajuda a reduzir a fila de esperas por cadeiras na ABBR como evita o 

descarte indevido das tampas no meio ambiente, fazendo com que, por meio da 

reciclagem, voltem para a cadeia produtiva. 

 

 

 

 

 

Igualdade 

O eixo Igualdade fomenta ações que contribuam para eliminar diferenças e traçar políticas 

para questões que envolvam questões de raça e gênero, assim como tercei- rizados e 

pessoas com deficiência. 
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Programa de Inclusão de Pessoa com Deficiência 

Tem como objetivo incluir socialmente e qualificar profissionalmente pessoas com 

deficiência, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho. Essa iniciativa pioneira é 

um ícone da Dataprev na esfera da administração pública. Esse trabalho iniciou-se na 

Dataprev há 30 anos, recebendo pessoas com deficiência para exer- cerem diferentes 

cargos na empresa. 

Visando facilitar o relacionamento dos colaboradores e prestadores de serviço tercei- 

rizado com as pessoas com deficiência, especialmente o surdo, a Dataprev tem inves- tido 

em cursos de Língua Brasileira de Sinais – Libras, tendo para isso celebrado um acordo de 

cooperação técnica com o Centro de Vida Independente (CVI). Cabe ao CVI a realização 

do treinamento, que abrange o fornecimento de material didático, a avaliação do 

aprendizado e a emissão de certificados. Ao final do curso, os parti- cipantes estão 

capacitados para entender como é estruturada uma frase na Língua Brasileira de Sinais. 

Em 2019, foram capacitados 48 empregados em Libras em Brasília, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina. Em anos anteriores, já foram capacitados empregados do Rio Grande do Norte, 

Paraná, de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando mais de 200 

empregados e terceirizados. 

 

Programa de Inclusão de 

Terceirizados 

Esse programa busca a eliminação de barreiras sociais 

entre os empregados e os terceirizados, atuando na 

inclusão social e na melhoria do clima organizacional. 

Em 2019, foram promovidas palestras sobre orça- 

mento familiar, navegação na internet para pesquisa e 

estudo e a confraternização de final de ano, total- 

mente elaborada pelos empregados e destinada a 

todos os terceirizados. 
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Programa Jovem Aprendiz 

O Programa Jovem Aprendiz da Dataprev é dirigido a estudantes da rede pública, com 

idade entre 16 e 18 anos, que estejam matriculados do 7º ano do ensino fundamental até 

o ensino médio e que possuam renda familiar inferior a 3 salários mínimos. A ação já 

contemplou 774 jovens desde a sua criação, em 2004. Em 2019, foram contratados 64 

aprendizes. 

Sendo instrumento de inclusão social, o programa tem como objetivo ampliar a possi- 

bilidade de inserção de jovens no mercado de trabalho, tornando mais próspero o futuro 

das próximas gerações. 

A seleção dos candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero e são dispo- 

nibilizadas cotas para negros (pretos e pardos). Com a equidade de gênero, a empresa 

possibilitou que 414 jovens do sexo feminino passassem pelo programa desde 2004, tendo 

sido contratadas 24 em 2019. No quesito raça, foram contemplados 364 jovens 

pretos/pardos, tendo sido contratados 48 em 2019. 

O programa atende ainda jovens com deficiência por meio de uma parceria com o Instituto 

Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro, onde são contratados jovens cegos e de baixa 

visão. Em 2019, foram contratados 4 jovens PCDs, sendo três com baixa visão e um cego. 
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Programa de Visitação e Relacionamento – Provir 

O Provir, criado em agosto de 2009, visa promover visitas guiadas aos três Data Centers 

da Dataprev, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo como obje- tivo 

apresentar a infraestrutura que possibilita o provimento de soluções de Tecno- logia da 

Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do 

Estado brasileiro e para que a cidadania digital esteja ao alcance de todos . 

O Data Center Distrito Federal (DCDF) recebeu, em 2019, visita de alunos do Insti- tuto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. No Rio de Janeiro, participaram do programa 

alunos do curso de informática da Fundação Gol de Letra, estudantes de informática da 

instituição de ensino Unilasalle e duas turmas de jovens aprendizes da Dataprev. Ao todo, 

passaram pelos Data Centers mais de 80 visitantes. 
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Programa de Campanhas Sociais 

As campanhas sociais realizadas no decorrer do ano de 2019 foram: Campanha de Doação 

de Roupas e Agasalhos, Campanha de Alimentos não Perecíveis, Campanha Papai Noel é 

Você e Natal dos Terceirizados. 

A Campanha de Doação de Roupas e agasalhos foi realizada em 12 estados (AL, AM, CE, 

GO, MG, PA, PI, RJ, RN, RS, SE e SP), tendo  beneficiado  igual  número de  entidades 

– o total nacional foi de 917 peças de roupas. 

Quanto à Campanha de Alimentos não Perecíveis, foram coletados em todo o Brasil 

1.336 kg de alimentos, que beneficiaram 12 entidades.  

As entidades beneficiadas pelas duas campanhas foram: 

- Casa Ranquines 

- Igreja Presbiteriana 

- Centro de Educação Infantil Santa Luzia 

- Basílica do Santo Cura D´Ars 

- Casa Abrigo para Moradores Adultos de Rua/CAMAR 

- Associação Aliança de Misericórdia 

- Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) 

- Asilo Gustavo Nordlund 

- COOPRESL - Cooperativa de Reciclagem de São Luís 

- Lar de Zizi 

- Casa de Apoio a Goianésia 

- Lar Nossa Senhora do Carmo 

- Rio Solidário 

- O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

- Centro Comunitário da Vila Orfanotrópio I - CENCOR I 

- CRAVI - Casa de Repouso Amor e Vida 
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Qualidade de Vida no trabalho 

Principais realizações 

Projeto Pontos para Saúde! ampliado 

O Programa Pontos para Saúde!, que premia os empregados conforme pontuações 

atribuídas à participação das ações de saúde e qualidade de vida, foi ampliado em 2019. 

Seu objetivo é promover a melhoria da saúde dos empregados. 

Em 2019, o programa contemplou pela primeira vez todos os empregados, jovens 

aprendizes e estagiários em todas as unidades da empresa, com a participação de 1.030 

pessoas. 

Foi desenvolvido ainda um aplicativo, que facilitou a participação dos empregados e a 

gestão do programa. 

Tabela 1 

Quantidade e porcentagem de inscritos em 2017, 2018 e 2019 

 

Ano Inscritos Publico-alvo 

2019 1.030 3.768 

2018 860 3.216 

2017 372 1.980 

 
Em 2019, para estabelecer as classificações, as filiais foram agrupadas em 4 regiões: Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste. A quantidade de prêmios e brindes foram 

distribuídas de acordo com a quantidade de empregados em cada região. 

Tabela 2 

Público-alvo distribuído por região em 2019 

 

Região N° de empregados 

Norte-Nordeste 929 

Centro-Oeste 494 

Sudeste 2.041 

Sul 304 

TOTAL 3.768 
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Premiação 

 

No dia 5 de dezembro, foi realizada a cerimônia de premiação. 

• Premiação Nacional: o empregado com a maior pontuação geral recebeu o prêmio 

especial e o brinde do programa. Ele fez 985 pontos dentro do total máximo de mil pontos, 

e venceu em todos os critérios de desempate. 

Tabela 3 

Premiação nacional (2019) 

 

Premiação nacional N° de brindes Nº de prêmios nacionais 

1° colocado nacional 1 1 

 
 

• Premiação Regional: a distribuição dos brindes e prêmios locais baseou-se no percentual 

de empregados de cada região. Os participantes com as maiores pontuações em cada 

região receberam, além do brinde, um prêmio. Para definição dos quantitativos  foram 

consideradas as proporções de premiados em 2018. 

Tabela 4 

Premiação regional (2019) 

 

Premiação local Nº de prêmios locais N° de brindes 

Norte-Nordeste 4 31 

Centro-Oeste 2 16 

Sudeste 8 69 

Sul 2 10 

TOTAL 16 126 

 

 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) estruturada para 
implantação com foco no e-Social 

Em 2019 foi realizada ainda a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) nos estados de 

Alagoas, Amazonas Bahia, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Sergipe e no Distrito Federal. A iniciativa tem como objetivo atender as exigên- cias 

do Decreto nº 8.373/2014, que instituiu o e-Social, para composição do banco de dados 

dos riscos ergonômicos dos postos de trabalho da Dataprev. 
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Outras realizações 

Segurança e Medicina do Trabalho 

• Atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dos estados de 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Sergipe e Distrito Federal. 

• Realização do exercício de desocupação predial das instalações prediais citadas acima. 

• Realização dos exames periódicos dos empregados acima de 45 anos. 

 

 

Qualidade de Vida no trabalho 

• A Dataprev realizou ainda campanhas de saúde para prevenção e combate à 

hipertensão arterial, saúde respiratória, atenção ao colesterol, saúde bucal, Outubro 

Rosa, Dia Mundial da Saúde Mental, Novembro Azul, Dia Mundial de Controle da 

Diabetes e Mês de Combate ao Aedes Aegypti. A Semana da Saúde da empresa, por sua 

vez, teve como tema o bem-estar osteomuscular. 

 
Calendário 2019 das Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde 

 

Mês Data Tema Peso 

Abril 26 Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial 1 

Maio 05 Mês de atenção à Saúde Respiratória 2 

Junho 12 Campanha de atenção ao colesterol 1 

Julho 07 Campanha de atenção à saúde bucal 1 

Agosto 12 a 16 Semana da Saúde: Bem Estar osteomuscular 2 

Setembro 04 Setembro Amarelo 1 

Outubro 03 Outubro Rosa 1 

Outubro 10 Dia Mundial da Saúde Mental 2 

Novembro 07 Novembro Azul 1 

Novembro 14 Dia Mundial do Diabetes 1 

Dezembro 02 Mês de Combate à Dengue 1 
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• A empresa realizou ainda um workshop de Educação Financeira transmitido para todos 

os estados, com 200 participantes. 

Número de empregados participantes das principais campanhas:  

Semana da Saúde – 1.042 

Saúde Respiratória – 1.323 

Saúde Mental – 473 

• A empresa também manteve o Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED), 

com 289 casos iniciados em 2019, o que correspondia a 8% dos empregados. 

• O Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno à Empresa 

– Pró-Retorno, contou com o acompanhamento de 68 casos, sendo 55 de auxílio- 

-doença, com 26 retornos ao trabalho, e 13 por outros motivos (término de cessão, 

reintegração judicial, entre outros). Em 2018, foram acompanhados no total 71 empregados, 

• O Programa de Ginástica Laboral, por sua vez, contou com uma média de 52% de 

participação dos empregados, até novembro. 

• A VII Pesquisa de Saúde e Qualidade de Vida registrou a resposta de 1.295 colabora- dores, 

um aumento de 8% em relação ano anterior. 

 

Conclusão 
O Relatório de Sustentabilidade reúne informações acerca da nossa atuação no último ano, 

considerando os resultados sociais e ambientais. Destacam-se no campo ambiental a 

sustentação do esforço para reduzir o consumo de recursos naturais e a otimização da 

coleta seletiva nas imediações da empresa. No campo social, destacaram-se as ações 

orientadas para o aprendizado profissional, carreadas pelo Programa Jovem Aprendiz e 

pela inclusão de PCDs. 

Na redução do consumo de recursos naturais, uma das iniciativas foi o aperfeiçoamento 

do monitoramento predial, que possibilitou o melhor acompanhamento do consumo de 

energia elétrica, água e papel nos prédios ocupados pela Dataprev.  O resultado do 

consumo de água apresentou um aumento ao longo do ano de 2019. Quando 

comparamos o volume consumido entre 2018 e 2019, observamos um incremento na 

ordem de 3,12%. Apesar do resultado, ainda temos um saldo positivo quando visitamos a 

série histórica dos últimos três anos, uma vez que o consumo de 2016 até 2018 sofreu uma 

queda de 15,89%. Quanto ao consumo de energia elétrica, a redução registrada de 2018 

para 2019 foi de 4,52%, resultando em uma retração acumulada em quatro anos de 16,62%.  
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O consumo de papel tem obtido um arrefecimento desde 

2011, não sendo diferente de 2018 para 2019, quando 

chegamos a consumir 23,09% a menos, totalizando nos 

quatro anos passados a expressiva redução no volume 

consumido de 37,04%. 

Os números presentes neste relatório abonam a constante 

redução no uso de recursos naturais pela Dataprev nos 

últimos anos, em clara demonstração do compromisso da 

empresa com o ambiente e com os recursos públicos. 

A Coleta Seletiva e os ecopontos em especial foram 

submetidos a uma reformulação visando aumentar a coleta 

de materiais recicláveis. Embora possamos observar uma 

queda na coleta de papel comum, que caiu de mais de 6 

toneladas para quase 4, o que significa 32,06% a menos, 

essa queda não se relaciona com a operacionalização da 

coleta, e sim com a redução significativa no consumo de 

papel, devido aos investimentos no sistema de gestão 

eletrônica de documentos (e-doc) e as novas regras para 

impressão.  

As ações efetivadas na coleta e nos ecopontos produziram resultados positivos, uma vez 

que elevamos a coleta de vidro, metal e Tetra Pak. Mesmo coletando menos plástico, 

triplicamos o recolhimento dos materiais recicláveis mais nobres (plástico, metal, vidro e 

Tetra Pak), com destaque para o metal, que cresceu 113,69%. Entre as reformulações nos 

ecopontos, ênfase para os ecopontos dos Edifícios Waldir Pires e José Neves, ambos no 

Rio de Janeiro, que aderiram à campanha Rodando com Tampinhas da Associação 

Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR). As tampinhas de garrafas recolhidas são 

convertidas em valores para a compra de cadeiras de rodas para adultos e crianças 

cadastrados na ABBR. Os ecopontos da Dataprev no Rio de Janeiro recolheram, em 2019, 

170 kg de tampinhas, o equivalente a mais de 1.100.000 (um milhão e cem mil) tampinhas. 

Com esses resultados podemos concluir que obtivemos avanços significativos em 2019 na 

coleta seletiva. No entanto não podemos perder de vista que as melhoras no processo de 

coleta ainda são necessárias.  

O Programa Jovem Aprendiz no ano de 2019 chegou a 774 jovens contemplados desde a 

sua criação, em 2004. Em 2019, foram contratados 64 aprendizes, destes, 4 cegos do 

Instituto Benjamin Constant. No corte racial, foram contemplados 364 jovens pretos/pardos 

desde 2004, tendo sido contratados 48 em 2019. A contratação de PCDs e de etnias 

diversas demonstra o respeito da empresa com a pluralidade.  
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Ao falarmos de pluralidade, não podemos deixar de citar que temos 39 PCDs contratados 

através da ONG Centro de Vida Independente (CVI), sendo a maioria de surdos, o que nos 

motiva realizar capacitações para os nossos empregados e colaboradores em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). Foram capacitados, em 2019, 48 empregados em Brasília, Rio 

de Janeiro e Santa Catarina, totalizando desde 2013 mais de 200 empregados capacitados 

em Libras. 

Os dados deste relatório revelam a contínua evolução dessas práticas e o crescente 

envolvimento e a participação de variados setores da empresa na efetivação e sustentação 

dos programas e projetos de cunho socioambiental. 

Esse compromisso com a sustentabilidade evidencia o crescimento do assunto na 

corporação. As pesquisas realizadas em 2018 e 2019, em que foram apurados o 

conhecimento e envolvimento dos empregados com o tema, demonstraram que a 

participação do corpo funcional nas ações sociais e ambientais vem crescendo.  

Entre os prêmios que mereceram destaque em 2019 estão a manutenção do selo conferido 

pela Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e a concessão do Título Empresa 

Cidadã 2019 pelo 5º ano consecutivo. O título é concedido pelo Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ).  

As diversas ações sociais, ambientais e econômicas implementadas pela Dataprev no ano 

de 2019 favoreceram vários públicos e incluíram a ampliação do acesso de cidadãos a 

tecnologias digitais; o ingresso de jovens de baixa renda no mercado de trabalho; a 

geração de renda a cooperativas de catadores; o apoio a instituições sociais que cuidam 

de idosos e crianças em situação de vulnerabilidade; e o cuidado com o meio-ambiente. 

Desta forma, a empresa cumpre seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

humano e consolidar valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente 

responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e colaborando para a formação de 

uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

Uma nova Política de Responsabilidade Socioambiental foi elaborada, visando substituir à 

anterior, implantada em 2007. 

A importância da sustentabilidade para a Dataprev é evidenciada ainda pela definição de 

resultados anuais que constam do Planejamento Estratégico da empresa, que nos últimos 

cinco anos investiu na modernização de suas edificações, tornando-as sustentáveis e 

promovendo a redução no consumo de água, energia elétrica e na produção de resí- duos 

poluentes. 

As diversas ações sociais, ambientais e econômicas implementadas pela Dataprev no ano 

de 2019 favoreceram vários públicos e incluíram a ampliação do acesso de cidadãos a 

tecnologias digitais; o ingresso de jovens de baixa renda no mercado de trabalho; a 

geração de renda a cooperativas de catadores; o apoio a instituições sociais que cuidam 

de idosos e crianças em situação de vulnerabilidade; e o cuidado com o meio-ambiente. 
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Desta forma, a empresa cumpre seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

humano e consolidar valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente 

responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e colaborando para a formação de 

uma sociedade justa, sustentável e solidária. 
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Balanço social anual 2019 

Resultado operacional (RO) 147.795.041 150.606.677 

Folha de pagamento bruta (FPB)   749.659.138   699.375.387 

2. Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL 

Alimentação 41.131.721 5,49% 3,08% 40.487.319 5,79% 3,22% 

Encargos sociais compulsórios 82.289.605 10,98% 6,16% 81.091.878 11,59% 6,45% 

Previdência privada 27.232.732 3,63% 2,04% 25.024.903 3,58% 1,99% 

Saúde 11.612.344 1,55% 0,87% 11.101.109 1,59% 0,88% 

Segurança e saúde no trabalho 3.968.569 0,53% 0,30% 3.206.533 0,46% 0,26% 

Educação 65.001 0,01% 0,00% 65.711 0,01% 0,01% 

Cultura 179.000 0,02% 0,01% 60.000 0,01% 0,00% 

Capacitação e desenvolvimento profissional 876.113 0,12% 0,07% 1.571.425 0,22% 0,12% 

Creches ou auxílio-creche 19.885.750 2,65% 1,49% 19.012.526 2,72% 1,51% 

Participação nos lucros ou resultados 8.775.314 1,17% 0,66% 8.942.271 1,28% 0,71% 

Outros 5.419.934 0,72% 0,41% 5.402.934 0,77% 0,43% 
 

Total indicadores sociais internos 201.436.083 26,87% 15,08% 195.966.612 28,02% 15,59% 

3. Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 

Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Outros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Total das contribuições para a sociedade 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Tributos (excluídos encargos sociais) 356.931.473 241,50% 26,72% 342.692.580 227,54% 27,26% 

 

Investimentos relacionados com a produção/ 
0
 

operação da empresa 

 

 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

 

0 

 

 

0,00% 

 

 

0,00% 

Investimentos em programas e/ou projetos 
0
 

externos 
0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Total dos investimentos em meio ambiente             0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” ( ) não possui metas ( ) não possui metas para 

minimizar resíduos, o consumo em geral ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 51 a 75% 

na produção/ operação e aumentar a eficácia ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 0 a 50% na 

utilização de recursos naturais, a empresa ( ) cumpre de 76 a 100% ( ) cumpre de 76 a 100% 

1. Base de Cálculo 2019 Valor (mil reais) 2018 Valor (mil reais) 

Receita líquida (RL) 1.335.647.703 1.257.190.830 

 

Total - Indicadores sociais externos 356.931.473 241,50% 26,72% 342.692.580 227,54% 27,26% 

4. Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 
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5. Indicadores do Corpo Funcional 2019 2018 

Nº de empregados(as) ao final do período 3.458 3.763 

Nº de admissões durante o período 79 132 

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 337 670 

Nº de estagiários(as) 128 102 

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.057 2.236 

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.022 1.183 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 30,11% 29,92% 

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.152 1.229 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 25,63% 26,39% 

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 102 122 

6. Informações relevantes quanto ao exercício 

da cidadania empresarial 
2019 Valor (mil reais) Metas 2020 

Relação entre a maior e a menor remuneração  

na empresa 

9,57 9,29 

Número total de acidentes de trabalho 15 Menor ou igual a 15 

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos  

pela empresa foram definidos por: 

( ) direção       (X) direção           ( )todos(as) 

   e  gerências      empregados(as) 

     ( ) direção             (X) direção          ( ) todos(as) 

   e  gerências       empregados(as 

Os padrões de segurança e salubridade no  

ambiente de trabalho foram definidos por: 

( X) direção       ( )todos(as)         (  ) todos(as) 

e  gerências     empregados(as)      +Cipa 

( X) direção           ( )todos(as)               (  ) todos(as) 

e  gerências        empregados(as)              +Cipa 

Quanto à liberdade sindical, ao direito de  

negociação coletiva e à representação interna  

dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 

( ) não se       ( )segue as          ( X) incentiva e 

envolve        normas da OIT       segue a OIT 

 

( ) não se           ( )seguirá as               ( X) incentivará        

envolverá            normas                          e seguirá 

                            da OIT                          a OIT 

A previdência privada contempla: ( ) direção       ( ) direção        (X ) todos(as) 

   e  gerências      empregados(as) 

( ) direção           ( ) direção              (X ) todos(as) 

                           e  gerências          empregados(as) 

A participação dos lucros ou resultados contempla: ( ) direção        ( ) direção        (X ) todos(as) 

   e  gerências      empregados(as) 

( ) direção          ( ) direção                 (X ) todos(as) 

                         e  gerências             empregados(as) 

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 

éticos e de responsabilidade social e ambiental 

( ) não são               ( ) são                 (X ) são 

considerados          sugeridos        exigidos 

( ) não serão           ( ) serão                 (X )serão 

considerados          sugeridos                 exigidos 

Quanto à participação de empregados(as) em  

programas de trabalho voluntário, a empresa: 

( ) não se           (X)apoia              ( )organiza        

envolve                                        e incentiva                     

 ( ) não se            (X)apoiará         ( ) organizará e 

 envolverá                                         incentivará        

Número total de reclamações e críticas de 

consumidores(as): 

Na empresa         No Procon          Na Justiça 

      504                --------                  -------- 

Na empresa           No Procon            Na Justiça 

    --------               -------                -------       

% de reclamações e críticas atendidas ou  

solucionadas: 

Na empresa          No Procon          Na Justiça 

100%                    -------%              --------% 

Na empresa            No Procon           Na Justiça 

       100%                 --------%            --------%       

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2019:  Em 2020: 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 30,73% governo 

56,13% colaboradores(as) 

2,68% acionistas 

1,86% terceiros 

8,61% retido 

_____% governo 

_____% colaboradores(as) 

_____% acionistas 

_____% terceiros 

_____% retido 
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