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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

Senhores Acionistas 
 
 
Em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, a Administração da Empresa 
de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, tem a satisfação de 
apresentar a vossas senhorias e à sociedade, o Relatório da Administração do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2009, focalizando em um breve relato os aspectos mais 
relevantes ocorridos no período. 
 
A exemplo de 2008, o ano de 2009 foi muito positivo do ponto de vista financeiro, o fator 
determinante para o equilíbrio financeiro da DATAPREV foi a melhoria na regularidade do 
recebimento de faturas de prestação de serviços dos seus principais clientes, reflexo do 
grande esforço empreendido pelos Administradores da Empresa no triênio 2007/2009, 
aliado ao marcante apoio do Ministério da Previdência Social – MPS e do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS. 
 
Essa nova situação permitiu manter a regularidade no saldamento de seus compromissos 
financeiros, resgatar sua imagem junto ao mercado que estava desgatada em virtude de 
contumazes inadimplementos e permitiu também a retomada da capacidade de 
investimentos da DATAPREV. 
 
Ressalta-se que em 2009 a DATAPREV investiu maciçamente na modernização do seu 
parque tecnológico, infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência 
Social, que está possibilitando, dentre suas principais ações, a migração e modernização 
dos sistemas do Ministério da Previdência Social – MPS, do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE e do Instituto Nacional do Seguro social – INSS. Como conseqüência 
direta da ampliação dos investimentos, também foram adquiridos vários imóveis que 
pertenciam ao INSS. As aquisições montaram em R$ 183.6 milhões, sendo: R$ 87.4 
milhões em modernização tecnológica, R$ 11.3 milhões com licença de uso de software, 
R$ 72.3 milhões na aquisição de imóveis, R$ 9.5 milhões na reforma de instalações e R$ 
3.1 milhões na aquisição de móveis e equipamentos diversos. 
  
Em 2009 a DATAPREV registrou lucro líquido de R$ 12.1 milhões, queda de 84,32 % em 
comparação com os R$ 77.3 milhões do ano precedente, alcançando rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido de 5,93%, contra 39,63% obtidos em 2008. A redução verificada 
justifica-se pelo fato de que houve um aumento nos custos dos serviços prestados 
(22,68%) e das despesas administrativas (17,70%) em função da implantação do novo 
Plano de Cargos e Salários (PCS) e pela assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
e, principalmente, pelo fato de que o resultado de 2008 ter sofrido relevante influência de 
efeitos não recorrentes, sendo o mais expressivo a reversão de provisão do passivo 
atuarial no montante de R$ 52.3 milhões, decorrente dos efeitos do Termo de 
Compromisso assinado entre a DATAPREV e a PREVDATA em dezembro de 2008. 
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A Receita Operacional Bruta da DATAPREV totalizou R$ 665.8 milhões em 2009, 
incremento de 14,44% na comparação com os R$ 581.8 milhões obtidos no exercício 
anterior, enquanto  que a  Receita  Operacional  Líquida  foi  de  R$ 571.7  milhões,   
contra R$500.1 milhões apuradas  em   2008,  representando   um   aumento   de  14,32%.  
 
O EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depreciações e amortizações, ajustado pelas 
provisões de longo prazo) foi de R$ 53.7 milhões, e apresentou variação negativa de 
29,54%, ante ao apurado em 2008 (R$ 76.3 milhões). A margem do EBTIDA sobre a 
receita líquida alcançou 9,40%, contra 15,25% do ano anterior, decréscimo de 5,85%. 
Como medida de desempenho da DATAPREV, o EBITDA é um indicador adequado, por 
expurgar os efeitos financeiros e também a depreciação, item que compõem o custo, que 
teve acréscimo de 74,37% devido ao grande volume de investimento realizado em 2009. 
Apesar da diminuição registrada, o percentual encontra-se em nível satisfatório, 
evidenciando que a Empresa apresenta boa capacidade para geração de caixa 
operacional.  
 
O montante dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou 
provisionados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela DATAPREV em 2009 foi de 
R$ 188.9 milhões. 
 
À vista do que dispõe o seu Estatuto Social a DATAPREV registrou como remuneração 
aos acionistas, relativo ao exercício de 2009 o montante de R$ 2.9 milhões. Aos dividendos 
mínimos obrigatórios foram imputados juros sobre o capital próprio no valor de 
R$ 2.7 milhões, gerando um benefício fiscal líquido de R$ 0.9 milhões. Os saldos dos 
dividendos e dos juros sobre o capital próprio estão sujeitos à incidência de encargos 
financeiros pela taxa SELIC, a partir da data do encerramento do exercício até a data do 
efetivo pagamento. 
 
Outro fato que merece destaque foi o aumento do Capital Social. Com a aprovação da 
destinação do resultado do exercício de 2008, por despacho do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, datado de 03 de junho de 2009, referente ao Processo n.º 10.951.000369/2009-
73, foi possível aumentar o Capital Social em R$ 30.0 milhões, mediante a incorporação de 
parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros. Desta forma o Capital Social, passou 
para R$ 130.0 milhões, representando um aumento de 30%. 
 
Cabe ressaltar que a Dataprev vem passando por um intenso e profundo processo de 
recuperação e modernização, implicando em fortes investimentos em infra-estrutura e 
pessoal (remuneração, qualificação).  Estes investimentos estão permitindo à Dataprev 
pavimentar o caminho de um futuro promissor, com provimento de produtos e serviços 
cada vez mais competitivos, com melhor qualidade e confiabilidade para seus clientes, 
aumento de produtividade, redução de prazos de entrega e custos adequados.  Esse 
processo implica no sacrifício nas margens e resultados dos negócios nesse período 
(2009, 2010 e 2011), estimando-se uma estabilização em níveis satisfatórios a seguir, a 
partir do crescimento das receitas e estabilização dos custos, com a manutenção dos 
necessários níveis de investimento que uma empresa de tecnologia necessita.  
A Dataprev está dobrando sua capacidade produtiva, porém as demandas dos clientes 
crescem de forma significativa, o que implica na manutenção de elevados níveis de 
investimentos para os próximos anos.  
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Informações mais detalhadas sobre a gestão da Empresa, encontram-se no Relatório de 
Gestão que é parte integrante do Relatório de Prestação de Contas 2009. 
 
Registramos nossos agradecimentos aos acionistas, representados pela União Federal, 
pelo Ministério da Previdência Social - MPS e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, aos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa, aos fornecedores, aos 
clientes, todos nossos parceiros, e em particular ao corpo de empregados, destacando a 
sua dedicação, esforço e empreendimento, que muito contribuíram para a obtenção dos 
resultados alcançados. 
 
 

Brasília (DF), 31 de março de 2010. 
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