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Mensagem da Diretoria Executiva 
Facilitar o acesso a serviços públicos do Governo Federal. É com esse intuito que a 

Dataprev se estruturou em 2017 para aprimorar o relacionamento entre os principais 

órgãos do governo e o cidadão. E, mesmo com instabilidade no cenário econômico 

-

fatórios em um ano marcado por uma nova gestão. 

O lançamento de aplicativos como Sine Fácil, CTPS Digital, Meu INSS, INSS Digital e 

trazem também vantagens para a Administração Pública, pois ajudam a desonerar a 

estrutura de atendimento em um momento de contingenciamento de recursos. 

Além de soluções que suportam principalmente as atividades da Previdência e do 

Ministério do Trabalho, a Dataprev tem investido em infraestrutura e segurança da 

informação para executar as ações e projetos da Estratégia de Governança Digital do 

Governo Federal. 

A plataforma para o compartilhamento de informações entre os órgãos públicos fede-

rais, ou GovData, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, marca 

o início de uma nova era na gestão de Tecnologia da Informação na Administração 

Federal. A Dataprev será uma das provedoras do serviço. 

No ambiente especializado para processamento de grandes volumes de informação 

estarão reunidas as principais bases de dados estruturantes do governo. A proposta 

é que elas possam auxiliar gestores no desenvolvimento de políticas públicas, além 

de reduzir os gastos públicos. 



Demonstrações Contábeis 2017 3

Outra iniciativa nesse sentido é a Plataforma de Reconhecimento Digital do Cidadão 

Master Data Management, ou Gerenciamento de Dados Mestres.

Paralelamente, a empresa estuda atuar em outras frentes para atender às necessi-

dades de um público cada vez mais exigente, ágil e conectado. Novas oportunidades 

com base em outros modelos de negócios e em tecnologias digitais, como Analytics, 

tradicional de oferta de serviços. Além disso, devem potencializar as soluções já exis-

tentes, gerar novas atividades para integrar o portfólio da empresa e ampliar a receita. 

permaneceram como prioritários em 2017, incluindo o aperfeiçoamento de meto-

dologias de aferição de custos e de análise de investimentos, seguindo as melhores 

práticas de mercado. Outra iniciativa que teve como objetivo aprimorar o modelo 

de gestão foi a aprovação, em dezembro, do novo Plano de Governança Corporativa 

para o triênio 2018-2020.

É por esse compromisso com o avanço tecnológico e de gestão que a Dataprev 

chega aos seus 43 anos tendo sido eleita, pela terceira vez, em 2017, a melhor 

empresa do setor Indústria Digital pela publicação “Melhores e Maiores da Exame”, 

da Editora Abril. A empresa foi campeã ainda na categoria Serviços Públicos da 15ª 

edição da “As Melhores da IstoÉ Dinheiro”, da Editora Três. E, durante o DCD Awards 

Latin America 2017, recebeu o prêmio internacional de Melhor Prestação de Serviço 

Digital no Setor Público.

Os motivos de orgulho vão além: a nossa equipe de gestão de data centers está 

-

listas nesta categoria, segundo o DCD Global Awards 2017, maior premiação para 

data centers do mundo.

Operational Sustainability no nível ouro para os Data 

reconhece o nosso padrão de prestação de serviço digital. 

empregados e colaboradores em servir cada vez melhor o nosso país. Que os novos 

Diretoria Executiva
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Relatório de Administração
A Diretoria Executiva da Dataprev apresenta o Relatório de Administração, as Demons-

trações Contábeis e as notas explicativas relativas ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2017. O relatório atende os dispositivos legais e estatutários.

-

além de um resumo de temas como perspectiva dos negócios, principais investi-

mentos, gestão de pessoas, principais eventos de incentivo à inovação e a interligação 

dessas dimensões no desempenho do negócio.

da empresa que este relatório foi elaborado. Mais do que uma prestação de contas, a 
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A Dataprev é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda e com mais 

de 40 anos de experiência na gestão e no desenvolvimento de soluções de Tecno-

logia da Informação e Comunicação. Com sede em Brasília, possui estrutura para 

atendimento a seus clientes e aos cidadãos brasileiros em todo país. Conta, ainda, 

com unidades de desenvolvimento em cinco estados – Ceará, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina – e três data centers – localizados no Distrito 

Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo – projetados para promover alta disponi-

bilidade e segurança dos sistemas. 

Para cumprir a sua missão de fornecer soluções que colaborem para execução e 

o aprimoramento de políticas sociais do Estado brasileiro, a Dataprev conta com 

entrega de serviços com qualidade e inovação. 

Após a conclusão da modernização de seu 

parque de TI em 2014, com valores que ultra-

passaram a marca dos R$ 400 milhões em três 

anos e aumentaram a segurança, a capacidade 

energética e a disponibilidade dos ambientes de 

Missão

Fornecer soluções de Tecnologia da Informação 

e da Comunicação para a execução e o aprimo-

ramento das políticas sociais do Estado brasileiro.  

Visão

Ser o principal provedor de soluções tecnoló-

gicas para a gestão das informações previden- 

ciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da 

população brasileira.

Sede

Data center

Unidade de desenvolvimento

Dataprev nos estados

Dataprev 
no Brasil
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-

Design 

desde 2016, receberam, em 2017, os selos Facility e Operational Sustainability no 

UpTime Institute, a Dataprev se tornou a primeira empresa pública do país a receber 

este selo e completar o ciclo Tier III.

A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia 

necessária para os programas estratégicos do governo. Guardiã dos dados sociais 

brasileiros, processa, por exemplo, o pagamento mensal de cerca de 34,5 milhões 

de benefícios previdenciários, sem um dia de atraso. Também desenvolve e faz a 

manutenção dos sistemas utilizados nas Agências da Previdência Social e nos postos 

conveniados do Sistema Nacional do Emprego (Sine). 

Entre seus principais clientes estão o Ministério do Trabalho, o Instituto Nacional do 

Seguro Social, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Secretaria 

da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Superintendência 

A Dataprev oferece um conjunto de serviços especializados na produção de infor-

mações estratégicas, capazes de gerar valor para o negócio do cliente. São tecno-

logias que permitem a integração ou cruzamento de dados de diferentes fontes, 

As equipes de engenharia de software atuam em conjunto com analistas de negócio 

para criar sistemas ou desenvolver novas funcionalidades, de acordo com as neces-

sidades dos clientes. Além de hospedar, manter, gerir e proteger informações e 

sistemas, a capacidade computacional e logística da empresa permite analisar e 

apoiar a elaboração e a realização de projetos. 
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Estrutura Organizacional*

DIT 
Diretoria 
de Tecnologia 
e Operações

DPE 
Diretoria 
de Pessoas

DFS
Diretoria 
de Finanças 
e Serviços 
Logísticos

DRD 
Diretoria 
de Relacionamento, 
Desenvolvimento 
e Informações

PR
Presidência

Auditoria 
interna

CA 
Conselho 
de Administração

Diretrizes gerais de negócio

Aprovação de orçamentos e programas

Fiscalização da execução administrativa

CF 
Conselho 
Fiscal

Fiscalização do cumprimento 
dos deveres legais e estatutários

Acompanhamento da execução 

Planejamento empresarial

Desenvolvimento organizacional

Representação institucional

Consultoria jurídica

Comunicação social

Segurança da informação

Financeira

Logística

Contabilidade

Orçamentação

Controladoria

Suprimentos

Gestão da TI interna

Planejamento da produção

Operacionalização de sistemas 
de informação

Telecomunicações

Suporte à produção

Gestão de conhecimento

Desenvolvimento de pessoas

Responsabilidade socioambiental

Relações sindicais

Administração de pessoal

Saúde, qualidade de vida e bem-estar

Comercial

Desenvolvimento de sistemas

Relacionamento com clientes

Gestão de informação

Atendimento operacional

Vinculação

Subordinação

A estrutura organizacional da Dataprev é constituída pela presidência, pelas diretorias 

de Desenvolvimento, Relacionamento e Informações (DRD), Tecnologia e Operações 

(DIT), Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e Pessoas (DPE), que juntas formam a Dire-

toria Executiva, e pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Essas estruturas atuam 

de forma integrada com atribuições pautadas pela Lei 6.125, de 04/11/1975, e pelo 

Estatuto Social da empresa.

* Estrutura atualizada em março de 2018
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O exercício de 2017 foi marcado por algumas adequações importantes para atender 

a normativos e fortalecer a governança. Um dos exemplos foi a criação da Superinten-

dência de Governança e Gestão Estratégica, que passa a ter, entre suas atribuições, o 

Também com o intuito de atender às melhores práticas de governança corporativa, a 

Dataprev passou a contar em 2017 com uma Assembleia Geral. Prevista no artigo 72, 

inciso IV, do Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016 (Lei das 

Estatais), a assembleia é uma das estruturas de controle e transparência obrigatórias 

para todas as empresas estatais.

A Assembleia Geral pode ser ordinária ou extraordinária e é o órgão pelo qual se mani-

festam os acionistas. Tem o poder de decidir sobre todos os negócios da empresa e 

tomar as medidas que julgar pertinentes à sua defesa e desenvolvimento.
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Novos Negócios

Reconhecida por sua capacidade de processamento de grandes volumes de dados 

Plano de Negócios para o período 2018-2020. 

incluem uma estratégia de longo prazo e a análise de viabilidade das oportunidades 

para os próximos 5 anos. O documento estabelece também a visão da Dataprev para 

seu portfólio atual de serviços e para novos negócios, com base em outros modelos 

e em tecnologias digitais. 

A expectativa é que os serviços decorrentes dessas novas tecnologias digitais – aplica-

tivos para dispositivos móveis, Analytics, 

– estejam adequadas às necessidades dos clientes e cidadãos e, consequentemente, 
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Além disso, novos serviços como Empréstimo Consignado Online (ECO) e disponibili-

zação de bases de dados também devem impulsionar as receitas da Dataprev. 

-

buir para que a Dataprev mantenha sua missão de prover serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação para apoiar as políticas sociais no país. 

Governança Corporativa

A Dataprev tem aprimorado o seu modelo de gestão nos últimos anos, com foco 

no aumento do investimento para a estruturação da Governança Corporativa e no 

alinhamento do planejamento estratégico com os demais instrumentos utilizados 

na empresa.

Nesse sentido, os orientadores estratégicos da organização foram estabelecidos com 

a Roda da Estratégia, presente no Planejamento Estratégico 2016-2019, e as ações e 

as atividades operacionais estabelecidas no Plano de Ação.

Na esfera governamental, as recomendações do Ministério do Planejamento, Desen-

Governança Corporativa e servem como amparo para a formulação de um modelo de 

governança para a Dataprev.
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Com o advento da lei e apoiada pelas orientações da Comissão Interministerial de 

Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União 

-

nança previstos em normativos e nas orientações do Governo Federal.

Ação de 2017 para atender aos dispositivos da Lei das Estatais; ao decreto regula-

mentador da lei; e às resoluções da CGPAR. Além disso, criou, no decorrer do ano, 

uma unidade interna para tratar da Governança Corporativa na empresa. A Superin-

tendência de Governança e de Gestão Estratégica (SUGV) tem como objetivo alinhar 

ações estratégicas, otimizar os processos de negócios, promover a integridade corpo-

rativa, acompanhar e controlar projetos e programas, promover a segurança da infor-

mação e a gestão de riscos corporativos e acompanhar o desempenho organizacional.

-

que o comportamento dos administradores esteja sempre alinhado com os propó-

sitos e interesses da empresa.

Em 2017, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, lançou o Indicador de 

Governança (IG-SEST), um instrumento de acompanhamento contínuo da governança 

nas empresas estatais federais de controle direto da União. O objetivo do Indicador 

é avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei das Estatais. A Dataprev 

O modelo de Governança Corporativa para Dataprev

Nos últimos anos, a Dataprev tem avançado em termos de estrutura de governança. 

Entre as ações adotadas, destacam-se a criação da Assembleia Geral; a estruturação 

de comissão para atender transitoriamente as atribuições do Comitê de Elegibilidade 

Estatutário; a aprovação pelo Conselho de Administração do calendário de ações que 

independem de alteração no Estatuto Social; a aprovação da Política de Gestão de 

Riscos; e a revisão do Manual de Compras, que está em fase de conclusão.

Em novembro de 2017, foi aprovada, na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, a versão 

para adaptação integral do Estatuto Social da Dataprev aos dispositivos da Lei 

13.303/2016, do Decreto 8.945/2016 e das resoluções CGPAR. No mesmo mês, o 
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do que foi objeto de avaliação pelo IG-SEST.

Para alcançar seus objetivos, a Dataprev começou a desenvolver um programa na 

-

rativa, devidamente alinhado com a Roda da Estratégia, o Plano de Negócios e a 

Cadeia de Valor.

O documento foi analisado e aprovado pela Diretoria Executiva e, posteriormente, 

submetido ao Conselho de Administração que, após avaliação, instaurou o primeiro 

Plano de Governança Corporativa da Dataprev, para o ciclo 2018-2020.
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A implantação do modelo de Governança Corporativa gera mudanças organizacio-

nais, que passam pelo próprio Conselho de Administração até as instâncias opera-

cionais da empresa. Essas mudanças precisam ser coordenadas com a estrutura, as 

políticas, os processos e os métodos de trabalho da organização. 

O modelo desdobra-se em eixos de atuação, na criação do Programa de Governança, 

na estruturação de comitês, subcomitês, diretrizes, políticas e no Plano de Trabalho, 

que possibilitam a efetiva implantação da Governança Corporativa na empresa.

O programa será desenvolvido por completo num período de três anos, chegando 

Governança Corporativa no setor público.

se destacam:

i) No início de 2018, desenvolver o Programa Diretor de Governança Corporativa da 

Dataprev;

ii) Revisar anualmente o Plano Diretor de Governança Corporativa (PDGC);

iii) Em 2018, elaborar no início do exercício, o detalhamento das ações previstas para 

o ano corrente, com prioridade para os itens previstos no IG-SEST e no PDGC;

ano de 2019;

ano de 2020;

o Plano de Governança para o triênio 2021-2023.
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Roda da Estratégia

Gov
ernança

• Estabelecer 
arquitetura empresarial 

flexível, alinhada à estratégia da 
empresa.

• Consolidar cultura de governança
e gestão baseada em planejamento, 
métricas, indicadores e análise de

informações.

     • Consolidar a cultura de gestão
      de risco, gestão de ética e 

transparência em toda 
empresa.

Missão

Fornecer 

soluções de

tecnologia da informação 

e da comunicação para a 

execução e o

aprimoramento das 

políticas sociais do 

Estado brasileiro

Logística

• Disponibilizar 
soluções de logística, 

internas e externas, com 
melhor qualidade, agilidade e 

custo.

• Implantar ambientes 
padronizados voltados para 

a colaboração e a 
produtividade.

Pessoas

• Ser reconhecida 
como excelente local 
para se trabalhar, com 

produtividade gerenciada
e impulsionada.

• Estabelecer cultura 
organizacional ágil e flexível, 

alinhada à estratégia da 
empresa.

Integ
ração

• Radicalizar a 
padronização e 

interoperabilidade de 
sistemas e dados.

• Transformar Analytics 
em um dos negócios 
centrais da empresa.

Processos

• Aprimorar 
processos, visando 
qualidade, agilidade, 
disponibilidade e 

automação, utilizando como 
referência as melhores 
práticas de mercado.

Clientes

         
• Estruturar com 

os clientes soluções 
estratégicas para seus 

negócios.

• Posicionar a empresa no 
mercado como integradora de 
soluções de TI para o governo 

por meio de parcerias. 

• Expandir portfólio de 
serviços e clientes.

Finanças

• Prover alta 
performance na gestão de 

recursos financeiros e ativos, 
intensificando a gestão por custos 

e indicadores 
econômico-financeiros.

• Gerar valor, provendo 
retorno aos acionistas, 

sustentabilidade empresarial
e investimento permanente 

em atualização 
tecnológica.

Tecn
ologia

                  
• T• Ter a ma melhelhor or 

infinfraeraeraestrstrutuutura de de TI TI do 
GovGovGoverno Fo Fedeederalral.

• P• Provrover er solsoluçõuções es tectecnolnológicascas 
reconhonhecidasdas pela la quaqualidadeade e  e 

tempestividaidade de de de impimplantaçtação.ão.

• Ser reconhonheciecida da pelpelo ambimbientente 
seguro, p, pelaela proteçãoçãoção e  e 

priprivacvacidaidade das inforformaçmações 
sob a guaguardardarda da da 

empempempresresa.a.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Mesmo com um cenário econômico restritivo, a Dataprev conseguiu manter em 

2017 um bom desempenho econômico. O indicador de Rentabilidade Sobre o Patri-

mônio Líquido foi de 13,4%. Embora esteja 3,7 pontos percentuais abaixo de 2016, 

-

ca-se que essa é uma taxa favorável frente as oportunidades de retorno reais de 

ativos de mercado.

O lucro líquido da empresa em 2017 foi de R$ 136,7 milhões. Apesar de ser 25,7% 

inferior ao registrado no exercício de 2016 (R$ 184,0 milhões), o valor, somado às 

demais alterações no balanço patrimonial e na demonstração de resultados, fez com 

que a Dataprev mantivesse os principais indicadores econômicos acima da média do 

mercado de atuação de TI, de acordo com os dados disponíveis de 2016. 

trabalhista, fato não recorrente e que se não tivesse ocorrido teria permitido a 

empresa manter o patamar de lucratividade. A receita operacional bruta totalizou R$ 

1,501 bilhão, um crescimento de 4,6% em relação a 2016. Já a receita líquida (R$ 1,221 

bilhão) cresceu 4,5%.  

Lucro líquido

R$ 137
milhões

Faturamento

R$ 1,5
bilhão

77.305

25.575

153.630

171.148
184.016

136.720

33.959

12.119

148.593

177.579

210.091

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Série Histórica dos Resultados
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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76.261

15,25

60.958

9,85

30,28

309.132

29,34

317.620

230.271

27,20

18,85

85.651

18,04

53.736

9,40

31,01
331.845

32,80

326.310

28,18

2007

EBITDA/LAJIDA Margem do EBITDA/LAJIDA em %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

271.198 276.132

Série Histórica do EBITDA
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou 10,0% e o Resultado 

Financeiro cresceu 121,7%. O Resultado Operacional fechou com queda de 22,8% em 

relação ao ano anterior. A margem operacional foi de 15,8%, uma queda de 26,1%, 

e a margem líquida foi de 11,2%, uma queda de 28,9%. O EBITDA (lucro antes dos 

juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 230,3 milhões. A empresa 

apresentou margem positiva de 18,9% do EBTIDA sobre a receita líquida, demons-

trando possuir boa capacidade de geração de caixa com recursos próprios. A margem 

EBTIDA caiu 30,7% e, mesmo com queda na rentabilidade, demonstrou capacidade 

para proteger o caixa da empresa.

EBITDA

R$ 230
milhões

estoque do Contas a Receber caiu para R$ 468,2 milhões. A evolução dos níveis de 

recebimentos possibilitou a obtenção de boa liquidez durante o exercício, permi-

tindo a empresa manter regularmente os seus compromissos. Com a recuperação 

do caixa, a Dataprev efetuou o pagamento dos Dividendos e de Juros Sobre Capital 

Próprio (JSCP) de seus acionistas referentes ao ano de 2016.
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O Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV), em dezembro de 2017, foi de 

Houve também uma redução de 11,0% no Prazo Médio de Pagamentos (PMP): o ciclo 

de Capital de Giro foi aliviada em 2017: era de R$ 197,1 milhões em dezembro de 

-

tica de Estruturação de Capital, e validada em janeiro de 2018 pelo Conselho de Admi-

de alocação de capital, com o estabelecimento de meta de proporção entre capital de 

terceiros e capital próprio, regulando a tomada de créditos de longo prazo para inves-

timentos, quando necessário. 

Além disso, foi implantado, com apoio de uma consultoria, um novo processo de 

avaliação de investimentos e gestão de portfólio para avaliação de retorno, com indi-

cadores aderentes ao mercado, integrado aos planos de negócio da empresa. Com 

custos e resultados por cliente e por serviço, estruturado em informações das áreas 

-

com a implantação de três indicadores: Risco de Crédito (ou Risco de Contraparte), 

Risco de Liquidez e Risco de Passivo Atuarial, conforme anexo I deste relatório.
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Participação nos Resultados 

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da empresa, a Dataprev registrou 

como remuneração aos acionistas, relativa ao exercício de 2017, o montante de 

R$ 31,0 milhões, a título de JSCP, atribuídos integralmente aos dividendos mínimos 

obrigatórios. Os dividendos apurados foram registrados em conta do passivo circu-

lante para pagamento após aprovação do resultado do exercício de 2017 pelo 

Ministério da Fazenda. Em agosto de 2016, a Secretaria de Coordenação e Gover-

nança das Empresas Estatais (SEST) aprovou o Programa de Participação nos Lucros 

e Resultados (PPLR) da Dataprev. Desse modo, o montante registrado atingiu R$ 

8,2 milhões, representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e 5,94% 

do lucro líquido do exercício. A distribuição desse valor depende do cumprimento 

das metas corporativas estabelecidas para 2017, e da aprovação da distribuição do 

resultado pelo Conselho de Administração, além de outras condições estabelecidas 

no próprio programa.
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Investimentos

Cresce em perspectiva o volume de contratações que se enquadrariam no mercado 

de Tecnologia da Informação e Comunicação no conceito de OPEX, ou despesas 

operacionais. Esta conversão tem sido responsável por um montante cada vez maior 

de recursos, sendo também um dos responsáveis pelo baixo nível de investimentos 

em CAPEX, que são gastos para o ativo imobilizado, em 2017.

Nessa perspectiva, as contratações como OPEX atingiram um universo de medi-

ções contratuais de cerca de R$ 60 milhões. A grande maioria foi objeto de análise 

da substituição da mão-de-obra residente para o uso dos recursos.

Foram contratações que consumiram recursos nessa modalidade, o Oracle Exadata, 

o outsourcing -

-

ração, migração de base e dados, suporte técnico, atualização de versão, com serviços 

de manutenção e suporte ao ambiente de hardware do mainframe. 

A continuidade da contratação do outsourcing -

mizar com viagens e vem sendo estrategicamente mantida pela empresa. Trata-se 

de salas de videoconferência em diversas unidades da federação para reuniões de 
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Investimento CAPEX (realizado)
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

caráter interno e externo, além de comunicação direta a partir dos postos de trabalho 

(função Jabber) dos empregados nas dependências da empresa. 

Também na modalidade OPEX foram feitas contratações de licenças temporárias de 

suíte da IBM para desenvolvimento com foco na Engenharia de Software. Além desses 

(GIT), Gerência de Tarefas e Equipes (RTC), Gestão de Dados (IDA), Gerência de Testes 

(RQM), testes funcionais automatizados (Selenium), testes de desempenho (RPT), 

testes Integrados (RIT), Virtualização de Serviços (RTVS) e Entrega Contínua (UCD).

de Tecnologia e Operações, com participação de 64,72% do total dos investimentos, 

sendo a Licença de Uso – CA Clarity PPM – a de maior impacto, representando R$ 2,4 

(R$ 1,97 milhão) e Software – EMC Network (R$ 1,6 milhão).

Os investimentos em CAPEX em 2017 atingiram R$ 13 milhões. 
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Gestão de Pessoas

Em 2017, o investimento da Dataprev em ações de capacitação superou o patamar 

dos anos anteriores. Em relação a 2016, houve aumento de cerca de 30%, e foram 

No segmento Soluções de TIC, os destaques foram: Desenvolvimento de Software 

(Suite ALM Rational), Medição de Software (SNAP – Medição de Requisitos Não Funcio-

nais e Análise de Pontos de Função), Gestão de Informações (Ciência de Dados e 

Ferramentas de Qlikview e WebFocus), Automação de Infraestrutura e Desenvolvi-

mento (PUPPET, ALM UrbanCode e Ferramentas da VMware), Redes e Telecomunica-

ções (Rede de Acesso – Roteadores) e Banco de Dados (Oracle).

No caso de Gestão Estratégica, o foco foi o treinamento voltado às áreas de Arqui-

tetura de Sistemas, Processos e Tecnologia (Arquitetura Orientada a Serviço – SOA), 

Processo de Negócio (Análise de Negócio e Business Design).

Em termos de Governança, as prioridades foram as áreas de Segurança da Infor-

mação (Cofre de Senhas, Licenciamento de Software, 

-

Secretaria Executiva (Secretaria de Governança Corpora-

tiva), Controle Interno, Auditoria e Gestão de Riscos (Gestão de Risco, Auditoria Inter-

mediária, Controle Interno e Análise de Risco na Gestão de Processos).
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Já os segmentos de Gestão de Recursos Financeiros e Logístico e Gestão de Pessoas 

direcionaram recursos para capacitar gestores das áreas de Finanças e Tributária, 

Compras e Contratações, Logística Pública Sustentável e Sistemas de Aterramento 

Elétrico e Proteção contra Descargas Atmosféricas, Avaliação de Resultados de Trei-

namento, NR17 Ergonomia e e-Social.

Em 2017, a metodologia de Educação a Distância (EaD), disponibilizada para todos 

Gestão Documental (e-Doc), Gestão de Projetos e ferramentas do  

(Excel Básico e Intermediário). 

Essa modalidade de ensino também foi utilizada em conteúdos direcionados a 

(Curso de Desenvolvimento de Chatbots) e Auditoria (Resolução GPAR 09/2016 – 

Controles Internos em Fundos de Pensão). 

Com o objetivo de repassar o conhecimento das soluções desenvolvidas pela 

empresa, como SIRC, Painel de Monitoramento do INSS, Gerid, Portal Emprega Brasil, 

CTPS Digital e as ferramentas de uso interno – Qlikview, CA PAM, CA SOI, CA Introscope e 

Protheus 12 –, também foram realizados eventos internos de capacitação. 

A Dataprev encerrou o ano de 2017 com 3.693 pessoas em seu quadro funcional, 

entre empregados, requisitados e extra-quadros. Em 2016, eram 3.804 empregados. 

O número, que não inclui estagiários e jovens aprendizes, varia conforme as admis-

sões e os desligamentos na empresa, seja por motivo de falecimento, demissão ou 

adesão ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI). No ano, 139 aposentados, 

ainda em atividade, estavam aptos a deixar a empresa após adesão ao PDI 2017.

sendo 45% na Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e 

24% na Diretoria de Tecnologia e Operações. Nas demais diretorias – de Finanças e 

Serviços Logísticos e de Pessoas – e na presidência, os percentuais são 19%, 7% e 

5%, respectivamente. 
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Inovação

-

bilidade de realizar o processo anual de prova de vida sem a necessidade de deslo-

camento até uma agência bancária foi o grande vencedor do II Hackathon Dataprev, 

maratona de 43 horas ininterruptas de programação que aconteceu em outubro de 

2017 no Rio de Janeiro. O projeto vencedor, Prova de Vida, foi desenvolvido com uso 

de tecnologia avançada de reconhecimento facial e de voz.

Este foi o segundo ano consecutivo da maratona de desenvolvimento, que tem obje-

tivo de impulsionar a busca de soluções inovadoras e incentivar o compartilhamento 

de conhecimento no uso de novas tecnologias. Em regime de imersão em ambiente 

-

ragir, compartilhar conhecimento e entregar resultados que agreguem valor para os 

negócios da empresa.

Em 2017, foram 79 propostas inscritas, representando uma elevação de mais de 

100% em relação à quantidade de inscrições de 2016.

interna multidisciplinar, que avalia critérios como criatividade, inovação, compatibi-

lidade da solução com o tema escolhido e viabilidade de implementação. Desses, 

cinco foram selecionados pela Diretoria Executiva da Dataprev para serem desen-

volvidos ao longo da maratona.

comissão multidisciplinar que, além dos critérios acima, também levou em conta 

fatores como qualidade técnica do protótipo e da documentação e complexidade 

de implementação.
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Integridade

A Dataprev fortaleceu em 2017 suas ações de integridade corporativa, alinhadas ao 

objetivo estratégico de consolidação de uma cultura de gestão de risco, de ética e 

transparência em toda a empresa.  Uma unidade organizacional foi estruturada para 

operacionalizar as ações do Programa de Integridade Corporativa, ligada à Superin-

tendência de Governança e Gestão Estratégica. 

Foi estabelecido ainda um novo processo de Gestão de Denúncias, com o objetivo 

de aprimorar a apuração de desvios éticos, possibilitando a correção de atos ilegais 

e total anonimato do denunciante. Como elemento central deste processo – que 

envolvidas – foi iniciado o processo licitatório para contratação de empresa especiali-

zada na prestação de serviço de canal de denúncia independente e externo. 

O canal de denúncias externo amplia a capacidade de detecção de irregularidades, 

além de ser considerada uma boa prática de mercado. A iniciativa aumenta ainda o 

retaliações, em consonância com a Lei das Estatais e o Decreto nº 8.945/2016, que 

a regulamenta.

Em 2017, a Dataprev aprimorou ainda seus controles internos destinados a prevenir, 

detectar e corrigir desvios éticos e de integridade, por meio da gestão integrada de 

seus instrumentos normativos. O Código de Conduta Ética e Integridade foi revisto e 

aprovado pelo Conselho de Administração, em dezembro de 

em caso de transgressões éticas e incluir a orien-

tação da possibilidade de registro de denúncias 

nas ouvidorias do Ministério da Fazenda e na 

Ouvidoria Geral da União. 

Já a Política de Gestão de Riscos Corpora-

tivos, instituída em outubro pelo Conselho 

de Administração, explicita princípios, dire-

trizes, responsabilidades e conceitos que 

devem nortear as iniciativas associadas à 

gestão de riscos no âmbito da Dataprev.

ade fo re

e 

s 
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O processo de transpa-

rência ativa, por sua vez, 

foi avaliado internamente e 

ações foram iniciadas para 

reforçar os procedimentos 

de gestão das informações 

divulgadas. Um norma-

tivo interno foi elaborado, 

com vistas a regulamentar 

as ações de publicação, na 

internet, das informações 

com exigência legal.

Já a participação da empresa no Programa Pró-Ética 2017, promovido pelo Ministério 

da Transparência e pela Controladoria-Geral da União, possibilitou um diagnóstico do 

sistema de integridade da Dataprev e oportunidades de melhorias. Todas as indica-

ções de aprimoramento foram avaliadas e serviram de base para o planejamento das 

ações de integridade da empresa para o ano de 2018.

Integrantes da equipe participaram de treinamentos, eventos, congressos e seminá-

rios, cujos temas trouxeram conhecimentos sob aspectos da gestão e apuração da 

Gestão de Riscos na Administração Pública, do tratamento de denúncias e Ouvidoria. 

A empresa promoveu ainda um Fórum de TIC com o tema Ética e Integridade, que 

contou com a participação de representantes de diversas empresas estatais, da 

Comissão de Ética Pública e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União. Já no segundo semestre foi realizado o Workshop Canal de Denúncias Externo 

como Mecanismo de Integridade, aberto para participação de todos os empregados 

da Dataprev, com transmissão on-line por videoconferência.

As ações realizadas ao longo de 2017 contribuem para o aprimoramento e forta-

lecimento dos pilares e mecanismos do Programa de Integridade Corporativa da 

Dataprev, tanto na melhoria dos processos de relacionamento com o cidadão, nos 

controles internos, como também na melhoria das informações estratégicas para a 

tomada de decisão e para o aumento da conformidade com a legislação em vigor, 

fortalecendo a governança corporativa da Dataprev.
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Reconhecimento

A Dataprev continuou se destacando em 2017 no ranking das melhores empresas 

públicas e privadas do país. Foi eleita a melhor empresa do setor Indústria Digital pela 

publicação “Melhores e Maiores da Exame”, da Editora Abril*. Desde 2012, a Data-

prev vem se posicionando entre as três melhores empresas no setor Indústria Digital, 

tendo sido eleita a melhor em três anos – 2013, 2014 e 2017. Ainda segundo a revista, 

a Dataprev tem se posicionado entre as melhores empresas estatais do país.

Também pela terceira vez foi reconhecida como a melhor empresa categoria Serviços 

Públicos da publicação “As Melhores da IstoÉ Dinheiro”, da Editora Três. São avaliados 

-

sabilidade social, recursos humanos, inovação e qualidade.

Na 17ª edição do anuário “Valor 1000”, publicado pelo jornal Valor Econômico, a Data-

prev ocupou, em 2017, o 11º lugar na categoria TI e Telecom. Considerando somente 

as empresas de TI, a Dataprev ocuparia a terceira colocação. A empresa é ainda a 

estatal que obteve a melhor colocação na categoria, de acordo com a avaliação do 

anuário. No ranking que abrange o Norte e Centro-Oeste do país, a Dataprev foi clas-

Já o guia Época Negócios 360º elegeu a Dataprev como a terceira melhor empresa do 

setor de Tecnologia da Informação: Software e Serviços. O destaque foi a dimensão 

“Desempenho Financeiro”, na qual a empresa conquistou o primeiro lugar. Na região 

Centro-Oeste, foi apontada como a terceira melhor empresa. Ainda no setor de TI, a 

Dataprev alcançou o primeiro lugar na avaliação das ações de responsabilidade socio-

*Os dados das publicações da imprensa brasileira se referem ao balanço de 2016
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ambiental, que avalia os cuidados tomados para diminuir riscos e impactos ambien-

Já a equipe de gestão de data centers da Dataprev está entre as melhores do mundo. 

categoria, segundo o DCD Global Awards 2017, maior premiação para data centers 

do mundo. Em setembro, a empresa já havia recebido o Prêmio de Melhor Pres-

tação de Serviço Digital no Setor Público, na edição latino-americana do DCD Awards 

2017. A premiação internacional é promovida pela empresa Datacenter Dynamics para 

centers na América Latina.

-

cado de Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional 

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

requisitos de qualidade estabelecidos, e reconhece e valoriza 

suas ações socioambientais e suas práticas de responsabili-

dade social. 

A empresa recebeu também o prêmio Ser Humano, na cate-

goria Organizações Públicas, com o case “Hackathon: inovação 

e conhecimento, com foco no cidadão”, baseado nas mara-

tonas de programação que têm como objetivo o desenvolvi-

mento de novas soluções para o apoio a políticas públicas e 

sociais. A premiação, promovida pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos do Rio de Janeiro, busca premiar empresas 

que dão atenção diferenciada ao setor de gestão de pessoas.
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André Leandro Magalhães

Presidente da Dataprev

Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira

Diretor de Finanças e Serviços Logísticos (interino)



NOTA 2017 2016
ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 06 635.537 565.552

CLIENTES 09 468.180 485.491

ESTOQUES 94 236

OUTROS CRÉDITOS
Contas a Receber de Empregados 7.143 7.743
Adiantamentos a Terceiros 485 590
Contas a Receber de Convênios 130 10
Impostos a Recuperar 10 23.843 39.609
Valores Recuperáveis 2.609 2.876
Outras Contas a Receber 11 28.529 26.580

Total de Outros Créditos 62.738 77.408

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 3.220 3.299

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.169.771 1.131.986

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Provisão Imposto de Renda Diferido 12 55.252 49.753
Provisão Contribuição Social Diferida 19.899 17.920
Depósitos Judiciais 14.040 12.720
Títulos e Valores Mobiliários 1.065 583

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 90.257 80.976

INVESTIMENTOS
Imobilizado 14 371.933 443.963

Intangível 15 40.195 62.005

TOTAL DE INVESTIMENTOS 412.128 505.968

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 502.385 586.944

TOTAL DO ATIVO 1.672.155 1.718.930

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

André Leandro Magalhães Antonio Ricardo O. junqueira Antonio Ricardo de O. Junqueira

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 COMPARATIVO COM 2016

(Em milhares de R$)

Marcos Oliveira de Souza
Contador – CRC RJ-065527/O-8

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

Presidente Diretor DFS Substituto Diretor DRD

ATIVO

Matheus Belin
Diretor DIT

Matheus Belin
Diretor DPE Interino



NOTA 2017 2016
PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 16 39.602 84.060
Empréstimos e Financiamentos 17 6.414 309
Contas a Pagar 2.294 2.093
Salários e Encargos 21.282 16.262
Provisão para Encargos Trabalhistas 85.532 88.587
Provisão para Reclamações Trabalhistas 18 132.817 27.034
Impostos e Taxas a Recolher 63.455 50.204
Déficit Técnico Contratado 23 48.169 47.625
Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos 32.471 153.375
Provisão para Participação nos Resultados 25 12.078 26.132
Outros Débitos 28.359 26.715

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 472.473 522.398

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores 574 1.693
Empréstimos e Financiamentos 17 13.861 19.960
Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos 13 24.419 33.868
Provisão para Reclamações Trabalhistas 18 1.901 45.539
Provisão para Litígios Fiscais 19 3.515 3.437
Déficit Técnico Contratado 23 30.513 71.384

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 74.783 175.882

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 547.256 698.280

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20

Capital Social 750.000 650.000
Reservas de Lucros 374.899 370.650

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.124.899 1.020.650

TOTAL DO PASSIVO 1.672.155 1.718.930

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Marcos Oliveira de Souza
Contador – CRC RJ-065527/O-8

Diretor DRDPresidente Diretor DFS Substituto

Matheus Belin Matheus Belin
Diretor DIT Diretor DPE Interino

PASSIVO

André Leandro Magalhães Antonio Ricardo O. junqueira Antonio Ricardo de O. Junqueira

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 COMPARATIVO COM 2016

(Em milhares de R$)



NOTA 2017 2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.221.384 1.168.324

CSP Custos dos Serviços Prestados (798.218) (712.884)

LUCRO BRUTO 423.166 455.440

DESPESAS OPERACIONAIS
RDO1 Honorários da Diretoria (2.388) (2.334)
RDO2 Despesas Estruturais (260.785) (250.004)

(263.173) (252.338)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

ORO Outras Receitas Operacionais 66.761 62.698

ODO Outras Despesas Operacionais (93.448) (34.775)
PPR Provisão para Participação nos Resultados (8.651) (11.459)

(35.338) 16.464

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 124.656 219.566

RESULTADO FINANCEIRO
RF Receitas Financeiras 114.474 129.470
DF Despesas Financeiras (45.565) (98.388)

68.909 31.083

LUCRO OPERACIONAL 193.565 250.648

OR OUTROS RESULTADOS (51) (462)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 193.514 250.186

PCSC Provisão para Contribuição Social Corrente (17.797) (18.174)
PCSD Provisão para Contribuição Social Diferida 12 2.487 385

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 178.204 232.397

PIRC Provisão para Imposto de Renda Corrente (48.394) (49.451)
PIRD Provisão para Imposto de Renda Diferido 12 6.910 1.070

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 21.1 136.720 184.016

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Contador – CRC RJ-065527/O-8

Presidente Diretor DFS Substituto Diretor DRD

Marcos Oliveira de SouzaMatheus Belin Matheus Belin
Diretor DIT Diretor DPE Interino

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em milhares de R$)

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPARATIVO COM 2016

André Leandro Magalhães Antonio Ricardo O. junqueira Antonio Ricardo de O. Junqueira



2017 % 2016 %

1 - RECEITAS 1.567.304 1.499.047
1.1 - Serviços Prestados 1.501.703 1.436.349
1.2 - Outras Receitas Operacionais 4 24.984
1.3 - Reversão de Provisões 37.488 37.714

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 281.794 213.550
2.1 - Custos de Produtos e Serviços Vendidos 221.526 166.526
2.2 - Materiais Consumidos 1.057 1.086
2.3 - Energia, Serv. de Terceiros e Outras Desp. Operacionais 59.159 45.476
2.4 - Perda na Realização de Ativos 51 462

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO 1.285.510 1.285.498

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 105.615 98.055
DEPR  4.1 - Depreciação 78.346 67.640
AMOR 4.2 - Amortização 27.269 30.415

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.179.895 1.187.443

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 83.164 85.767
#### 6.1 - Dividendos

6.2 - Receitas Financeiras 83.160 85.767
#### 6.3 - Aluguéis 4

7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.263.059 1.273.210

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.263.059 100,00 1.273.210 100,00

8.1 - Pessoal 725.067 57,41 650.645 51,10
8.1.1 - Remuneração Direta 589.675 46,69 520.483 40,88
8.1.2 - Benefícios 98.299 7,78 93.491 7,34
8.1.3 - FGTS 37.093 2,94 36.671 2,88

8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições 379.803 30,07 377.104 29,62
8.2.1 - Federais 301.109 23,84 302.107 23,73
8.2.2 - Municipais 78.694 6,23 74.998 5,89

8.3 - Remuneração de Capitais de Terceiros 21.468 1,70 61.444 4,83
8.3.1 - Juros 12.877 1,02 53.117 4,17
8.3.2 - Aluguéis 8.591 0,68 8.327 0,65

8.4 - Remuneração de Capitais Próprios 136.720 10,82 184.016 14,45
8.4.1 - Juros Sobre Capital Próprio 32.471 2,57 43.704 3,43

#### 8.4.2 - Dividendos 0,00 0,00
8.4.3 - Lucros Retidos 104.249 8,25 140.313 11,02

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Antonio Ricardo de O. Junqueira

Marcos Oliveira de Souza
Contador – CRC RJ-065527/O-8

Presidente Diretor DFS Substituto Diretor DRD

Matheus Belin
Diretor DPE Interino

Matheus Belin
Diretor DIT

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA  - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPARATIVO COM 2016

André Leandro Magalhães Antonio Ricardo O. junqueira



2017 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício 136.720 184.016
  Juros e correção monetária realizável a longo prazo -                 (181)
  Imposto de renda e contribuições diferidos (9.397) (1.455)
  Depreciações / Amortizações 105.615 98.055
  Provisões (Reversões) constituídas - Parcelas a longo prazo 2.272 8.076
  Atualização do déficit  técnico contratado 7.673 17.578
  Resultado das baixas do imobilizado 51 462
  Reversão de provisões (37.488) (37.714)
  Baixas de valores irrecuperáveis 15.087 -            
 Ganho na venda de imobilizado (1.157) -            

VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS
  (Redução) aumento do contas a receber de clientes 17.311 431.169
  (Redução) aumento dos estoques 142 62
  (Redução) aumento do contas a receber de empregados 601 (599)
  (Redução) aumento de adiantamentos a terceiros 105 (52)
  (Redução) aumento do contas a receber convênios (120) 52
  (Redução) aumento dos impostos a recuperar 15.767 (4.575)
  (Redução) aumento de valores recuperáveis 289 (372)
  (Redução) aumento de outras contas a receber (1.971) (1.587)
  (Redução) aumento de despesas antecipadas 78 (238)
  (Redução) aumento de depósitos judiciais - longo prazo (1.320) (4.062)
  (Redução) aumento de títulos e valores mobiliários 296 -            
  (Redução) aumento de Valores a receber de longo prazo (778) -            
  (Aumento) redução de fornecedores (26.237) (18.381)
  (Aumento) redução de contas a pagar 201 (152)
  (Aumento) redução de salários e encargos 5.149 (14.375)
  (Aumento) redução de empréstimos e financiamentos 6.105 -            
  (Aumento) redução de impostos e taxas a recolher 13.251 21.026
  (Aumento) redução de outros débitos 1.567 5.456
  (Aumento) redução de Juros s/ capital próprio e dividendos (120.904) (41.863)
  (Aumento) redução provisão para participação no resultado (PPLR) (11.214) 2.754
  (Aumento) redução déficit técnico contratado (curto prazo) 544 (447)
  (Aumento) redução provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo) 105.783 10.359
  (Aumento) redução provisão p/ encargos trabalhistas (3.055) 12.219
  (Aumento) redução Contribuições Sociais Diferidas (7.530) (17.927)
  (Aumento) redução déficit técnido contratado (longo prazo) (48.544) (43.909)
  (Aumento) redução provisão p/ reclamações trabalhistas (longo prazo) (45.742) -            
  (Aumento) redução provisão p/ litígios fiscais (longo prazo) 78 -            

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 119.225 603.394

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Imobilizado (7.546) (69.475)
Aquisição de Intangível (5.459) (15.583)
Venda de Imobilizado 2.335 -            

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (10.670) (85.058)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos de Longo Prazo (6.099) 19.960
Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Propostos (32.471) (43.704)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (38.570) (23.744)

(Aumento) redução DAS DISPONIBILIDADES 69.985 494.592

SALDO DAS DISPONIBILIDADES
AC10 No início do exercício 565.552 70.961
AC10 No fim do exercício 635.537 565.552

(Aumento) redução DAS DISPONIBILIDADES 69.985 494.592

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Diretor DIT Diretor DPE Interino Contador – CRC RJ-065527/O-8

Diretor DFS SubstitutoPresidente Diretor DRD

Matheus Belin Matheus Belin Marcos Oliveira de Souza

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPARATIVO COM 2016

André Leandro Magalhães Antonio Ricardo de O. JunqueiraAntonio Ricardo de O. Junqueira



4
240101 240403 240404 240402 240401 240501

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 550.000 53.137 217.569 195.239 59.632 - 1.075.576

Lucro Líquido do Exercício 184.016 184.016
Transferência - Aumento de Capital 100.000 - (80.000) (20.000) -
Transferência - Resultado do Exercício 9.201 104.889 26.222 (140.313) -
Juros Sobre Capital Próprio 43.704 (43.704) -
Dividendos Propostos (259.382) (259.382)
Reserva Especial de Dividendos (2012) 4.408 4.408
Reserva Especial de Dividendos (2013) 5.095 5.095
Reserva Especial de Dividendos (2014) 4.910 4.910
Reserva Especial de Dividendos (2015) 6.028 6.028

240602

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 650.000 62.338 242.459 - 65.854 - 1.020.650

Lucro Líquido do Exercício 136.720 136.720
Transferência - Aumento de Capital 100.000 - (80.000) (20.000) -
Transferência - Resultado do Exercício 6.836 97.413 (104.249) -
Juros Sobre Capital Próprio (32.471) (32.471)
Dividendos Propostos - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 750.000 69.174 259.872 - 45.854 - 1.124.899

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Matheus Belin Matheus Belin
Diretor DPE Interino Diretor DIT

Capital Social 

Realizado

André Leandro Magalhães
Presidente

Antonio Ricardo de O. Junqueira

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de R$)

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Reserva de Lucros

Diretor DRD

Reserva Legal

Reserva de 

Retenção de 

Lucros

Reserva 

Especial de 

Dividendos

Reserva de 

Reaparelha-

mento 

Técnico

Antonio Ricardo O. Junqueira
Diretor DFS Substituto

Contador – CRC RJ-065527/O-8

Lucros 

Prejuízos 

Acumulados

Total

Marcos Oliveira de Souza



André Leandro Magalhães          Antônio Ricardo Junqueira          Antônio Ricardo Junqueira              Matheus Belin             Matheus Belin                     Marcos Oliveira de Souza 

                                              Presidente                              Diretor DFS Substituto                             Diretor DRD                               Diretor DIT              Diretor DPE Interino          Contador – CRC RJ-065527/O-8 

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 

 CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
 
 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL  
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV foi criada segundo a Lei n.º 6.125, 
de 04 de novembro de 1974, como empresa pública atualmente vinculada ao Ministério da Fazenda, 
com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e 
financeira. É regida pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis.  
A DATAPREV tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação 
em todo o território nacional, podendo estabelecer dependências administrativas e operacionais onde 
julgar necessárias ao bom desempenho de suas finalidades. 
 

 A DATAPREV tem por objetivo a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de 
tratamento na informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como 
a prestação de outros serviços correlatos. Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia 
com a política governamental, poderá prestar serviços a terceiros.  

Sua visão é ser o principal provedor de soluções tecnológicas para gestão das informações 
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira.   

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis, 
a partir das diretrizes emanadas da  Lei n.º 6.404/76 (Lei das S/A), com a nova redação dada pelas Leis 
n.º 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, dentro de nosso contexto operacional observando a adequação às Normas 
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo “International Accouting Standards Board (IASB)”, 
implantados no Brasil e basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação, 
informações e declarações fornecidas pela administração da Empresa. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico e apresentadas em 
milhares de reais (exceto quando mencionado de outra forma).  
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NOTA 3 – MOEDA FUNCIONAL 

 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma  

NOTA 4 – USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com os pronunciamentos do CPC, exige que a 
administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis 
e valores reportados a ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores definitivos das transações 
envolvendo estas estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação 

NOTA 5 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir: 

a) Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos bancários positivos em contas bancárias e 
aplicações financeiras de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de seu valor 
de mercado, classificados na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com 
contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até 
a data do balanço. As aplicações financeiras são efetuadas no Banco do Brasil S.A. e na Caixa 
Econômica Federal, nos termos da legislação específica para empresas estatais, emanada do 
Decreto-lei n.º 1.290, de 03 de dezembro de 1973, Resolução do Banco Central n.º 3.284 de 25 
de maio de 2005, alterada pela Resolução n.º 4.034 de 30 de novembro de 2011 e legislação 
subsequente; 

b)  Faturas a receber 

As Faturas a receber estão diretamente relacionadas com as receitas da Empresa e apresentadas 
de acordo com os valores de realização; 

c) Estoques 

Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem 
os valores de realização ou de mercado; 

d) Impostos a Recuperar 

O saldo de impostos a recuperar é o crédito que constitui moeda de pagamento de tributos da 
mesma espécie ou não e estão sendo tecnicamente movimentados de acordo com a legislação 
vigente aplicada à matéria; 

e) Imobilizado 

O ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção atualizado 
monetariamente com base na legislação em vigor até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das 
depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em 
taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. 
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Todo o Grupo de Ativos Tangíveis passou no teste de recuperabilidade (Impairment Test), desse 
modo, não há quaisquer indícios de perda por desvalorização ou necessidade de ajustes em 
atendimento as normas vigentes; 

f) Intangível 

O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das 
amortizações acumuladas. 

Todo Grupo de Ativos Intangíveis passou no teste de recuperabilidade (Impairment Test), desse 
modo, os bens intangíveis controlados na contabilidade estão registrados quando há evidências 
de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica e 
tecnológica   e não há quaisquer indícios de perda por desvalorização ou necessidade de ajustes 
em atendimento as normas vigentes; 

 

g) Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis. 

A provisão para riscos trabalhistas fiscais e cíveis é constituída com base em parecer jurídico e 
avaliação da Administração sobre processos conhecidos na data do balanço patrimonial, para 
os riscos prováveis de perda; 

h) Benefícios a empregados 

Os compromissos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência 
Complementar da DATAPREV – PREVDATA são reconhecidos pelo regime de competência e 
com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente contratado pela 
Patrocinadora DATAPREV; 

i) Imposto de renda e contribuição social diferidos 

O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) diferidos, são 
calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações 
contábeis, em função de prejuízos fiscais, bases negativas e das diferenças intertemporais; 

j) Imposto de renda e contribuição social correntes 

O imposto de renda (IR) é calculado pelo regime de apuração do lucro real anual, sendo 
utilizada a alíquota de 15% e adicional de 10% sobre o excedente de R$ 240.000,00 do lucro 
real. A contribuição social s/o lucro líquido (CSLL) é calculada aplicando-se a alíquota de 9% 
sobre o lucro ajustado; 

k) Imposto sobre serviços de qualquer natureza 

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) está registrado pelo regime de 
competência, tendo como base de cálculo o preço do serviço, sendo utilizadas alíquotas que 
variam de 2% a 5%, de acordo com o serviço prestado e o município onde ocorreu o fato 
gerador; 

l) Contribuição para o financiamento da seguridade social e formação do patrimônio do 
servidor público 

A contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio 
do servidor público (PASEP) estão registradas pelo regime da cumulatividade para os serviços 
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de desenvolvimento e suporte técnico às alíquotas de 3% e 0,65%, da não-cumulatividade para 
os serviços de processamento às alíquotas de 7,6% e 1,65%, e a partir de julho de 2015, 
conforme Decreto nº 8.426 de 01 de abril de 2015 sobre as receitas financeiras, sendo aplicadas 
sobre a base de cálculo as alíquotas de 4% e 0,65%, respectivamente; 

 

m) Contribuição previdenciária sobre o faturamento 

A contribuição previdenciária sobre o faturamento, instituída pela Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, alterada pela Medida Provisória nº 563, de 03 de abril de 2012, convertida 
na Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 e, posteriormente pela Lei nº 13.161, de 31 de 
agosto de 2015 está registrada pelo regime de competência, tendo como base de cálculo o 
valor dos serviços prestados com a aplicação da alíquota de 2% até novembro de 2015 e de 
4,5% a partir de dezembro de 2015; 

 

n) Uso de estimativas  

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a administração da DATAPREV faça o registro de transações que afetam os 
ativos e passivos e as receitas e despesas, com base em estimativas, bem como a divulgação de 
informações sobre dados de suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas 
transações e informações podem diferir dessas estimativas, quando de sua efetiva realização 
em períodos subsequentes. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis 
utilizadas pela DATAPREV, referem-se ao registro da provisão para contingências trabalhistas, 
fiscais e cíveis, provisão para participações nos lucros ou resultados e realização dos impostos 
e contribuições sociais diferidos; 

 

o)  Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes quando sujeitos à variação monetária 
por força de legislação ou cláusulas contratuais, estão registrados e corrigidos com base em 
índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores atualizados até a 
data das demonstrações contábeis;  

 

p)  Apuração do resultado 

Na apuração do resultado as receitas, custos e despesas são reconhecidas e registradas 
segundo o regime contábil de competência de cada exercício apresentado. 

NOTA 6 – CAIXA E BANCOS  

Referem-se a saldo bancário em conta corrente e a realização de direitos a receber de clientes através 
de aviso de créditos reconhecidos pela instituição financeira sem a efetiva disponibilização dos recursos 
até o encerramento do exercício, registrados em conta de valores em trânsito que corresponde a 99,9% 
do grupo. 
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                2017                2016 
DISPONÍVEL   635.537                      565.552  
Caixa e Bancos              79                   520  
Aplicações Financeiras     552.068            420.747  
Títulos em Trânsito       82.916            136.157  
Bloqueios Judiciais            377                   209  
Bloqueios Bancários              97                7.919  

NOTA 7 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Em conformidade com a legislação vigente as aplicações das disponibilidades resultantes das receitas 
próprias da DATAPREV estão sendo efetuadas no Banco do Brasil S.A. (BB - Extra Mercado) e na Caixa 
Econômica Federal (Caixa FI - Extra Mercado).  

 

Descrição  2017  2016 

     
Aplicações Financeiras  552.068  420.747 
     
   

552.068 
  

420.747 
 
 

Detalhamento: 
 

Banco Saldo inicial Saldo Final Juros IR IOF Rendimento (%) 

CEF 12.425 20.252 1.743 356 - 11,10% 

BB 408.323 531.816 41.501 8.845 210 11,04% 
 

NOTA 8 – BLOQUEIOS JUDICIAIS E BANCÁRIOS 

Referem-se aos registros dos bloqueios de numerários em conta corrente sofridos pela DATAPREV, 
relativos aos depósitos judiciais, de natureza trabalhista, ordenados pela justiça e aos depósitos 
espontâneos, referentes à alienação do terreno localizado à Rua Barão de Iguape nº 985, Praça Nina 
Rodrigues, Glicério, São Paulo - SP, realizados pelos mutuários da Caixa Econômica Federal, 
responsáveis pela aquisição de 278 lotes daquele bem. O terreno foi alienado conforme deliberação 
do Conselho de Administração da empresa em sua 307ª Reunião Ordinária. De acordo com sua 
Consultoria Jurídica para o reconhecimento do ganho desta operação, a DATAPREV deverá aguardar a 
finalização do processo, o qual se concretizará com a assinatura do último contrato e com a celebração 
da escritura pública de venda do bem. 
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Composição dos Valores  2017  2016 
     
Bloqueios Judiciais  377  209 
Bloqueios Bancários   97  7.919 
 
 

  
474 

  
8.128 

NOTA 9 – FATURAS A RECEBER 

Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue: 

Descrição          2017        2016 

     
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  12.420  58.114 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB  26.316  12.895 
Ministério da Previdência Social – MPS  2.788  3.602 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE  115.769  140.244 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN  11.635  6.266 
Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC  481  576 
Ministério do Planejamento e Gestão - MPOG 
Consignações                                                                                                                             
Encargos sobre faturas em atraso 
Outros 

 1.272 
43.486 

252.562 
1.451 

 
 
 

1.252 
40.869 

220.732 
941 

  468.180  485.491 

9.1) Idade do saldo de faturas a receber 

Resumo do Contas a Receber em 31/12/2017: 

 
Cliente 

 Vencido há 
mais de 365 
dias 

 Vencido 
até 365 
dias 

 Vencido 
até 90 
dias 

 A vencer  Total em 
31/12/2017 

           
INSS  9.444    2.226  750  12.420 
SRFB  12.736      13.580  26.316 

MF 
MPS 

  
2.532 

    
23 

 1.076 
233 

 1.076 
2.788 

MTE  68.981  7.708  28.254  10.826  115.769 
PGFN  2.687  13  5.980  2.955  11.635 
PREVIC        481  481 
MPOG      1.025  247  1.272 
Consignações        43.486  43.486 
Encargos  240.897  10.574  1.092    252.563 
Outros      4  370  374 
           
  337.277  18.295       38.604  74.004  468.180 
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9.2). Principais contratos 

 

Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação em Infraestrutura, 
Suporte e Manutenção sob o nº 03/2016, assinado em 26 de janeiro de 2016, com o Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, prorrogado através do 8º Termo Aditivo, com vigência até 26 de janeiro de 
2018.  

Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 12/2013, assinado em 22 de janeiro 
de 2013 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, prorrogado através do 6º Termo Aditivo, 
com vigência até 21 de janeiro de 2018. 

Contrato de Prestação Contínua e Ininterrupta dos Serviços de Produção de Sistemas, Desenvolvimento 
e Manutenção de Sistemas e Diagnósticos e Proposição de Soluções nº 09/2016, assinado em 01 de 
outubro de 2016 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, prorrogado através do 2º 
Termo Aditivo, com vigência até 30 de setembro de 2018. 

Em 24 de abril de 2012 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Tecnologia 
da Informação com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº 19/2012, com vigência até 17 
de janeiro de 2013, sendo prorrogado através do 7º Termo Aditivo, com vigência até 18 de setembro 
de 2017. 

Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 27/2013, assinado em 24 de 
dezembro de 2013 com o Ministério da Previdência Social – MPS, prorrogado através do 5º Termo 
Aditivo, com vigência até 23 de dezembro de 2018. 

Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de Sistemas Corporativos sob o nº 12/2013 com a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, assinado em 10 de junho de 2013, 
sendo prorrogado através do 4º Termo Aditivo até 31 de dezembro de 2017. 

Contrato de Prestação de Serviços de Internalização e Hospedagem do Sistema de Complementação 
de Aposentadorias e Pensões – SICAP, firmado em 28 de junho de 2013 com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com vigência até 27 de junho de 2018. 

Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação, provendo Serviços 
Integrados de Solução Previdenciária sob o nº 13/2014 com a Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP, assinado em 11 de agosto de 2014 e 
prorrogado através do 3º Termo Aditivo, com vigência até 10 de agosto de 2017.  

Contrato de Prestação de Serviços em TI e Consultoria Técnica sob o nº 52/2013 com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, firmado em 20 de dezembro de 2013 e prorrogado 
através do 4º Termo Aditivo, com vigência até 20 de dezembro de 2018. 

As faturas a receber relativas as consignações referem-se a serviços prestados pela DATAPREV a 
instituições financeiras que tem por objetivo a operacionalização de empréstimos consignados.  
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9.3) Encargos sobre faturas recebidas com atraso 

 

A DATAPREV registra na rubrica contas a receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e sobre 
faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força contratual aderente ao artigo 177 
da Lei nº 6.404/76 e também com base no Acórdão nº 44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal 
de Contas da União em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2003. 

Durante o exercício de 2017 a DATAPREV dedicou esforços junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), visando a regularização de estoque de faturas em atraso tendo recebido somente no mês de 
dezembro o valor nominal de R$ 316.367. O saldo do contas a receber passou de 58.114 em 2016 para 
12.420 em 2017.  

Para o exercício de 2018 a DATAPREV continuará a efetuar cobrança e intensificará esforços para o 
recebimento dos respectivos encargos. 

A DATAPREV e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seu principal cliente, estão trabalhando 
em conjunto para a conciliação e regularização da dívida. 

Em dezembro de 2017 o valor dos encargos sobre faturas recebidas com atraso montava em R$ 
252.562 e em 2016 R$ 220.732 como segue: 

 

Descrição  2017  2016 

     
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  183.516  168.597 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB  11.399  10.767 
Ministério da Previdência Social – MPS  1.981  1.865 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE   52.442  36.650 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN  2.267  2.021 
Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC 
Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG 
Presidência da República – PR 
Outros 

 623 
318 
14 
2 

 604 
213 
13 
2 

  
 

252.562  220.732 

 

9.4) Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – (PECLD) 

A DATAPREV não constitui Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) 
devido ao histórico de não possuir prejuízos significativos em seu Contas a Receber e principalmente 
pelo fato do Cliente de maior faturamento ser acionista da DATAPREV e da maioria de seus demais 
clientes serem órgãos governamentais, minimizando os riscos para o recebimento das faturas de 
serviços prestados. No mês de dezembro foram recebidos R$ 450.309 de faturas do próprio exercício 
e anteriores reduzindo o valor do Contas a Receber do seu principal cliente em aproximadamente 
78,63%. Reforçando assim, a decisão da administração em não constituir tal provisão. 
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NOTA 10 – IMPOSTOS A RECUPERAR 

Essa conta registra os valores recolhidos ou antecipados a qualquer título, passíveis de ressarcimento 
ou compensação futura. O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 
antecipados correspondem principalmente, aos valores recolhidos quando das apurações tributárias 
mensais, em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.430/96, das antecipações de aplicações 
financeiras e das retenções na fonte referente a serviços prestados a Órgãos Públicos. Os saldos de 
impostos a recuperar podem ser apresentados como segue: 

 
Descrição 

  
2017 

 
 

 
2016 

     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR   12.833  24.842 
Contribuição Social – CSLL   -  2.876 
INSS   20  387 
ISS   114  118 
PASEP a recuperar    1.757  1.847 
COFINS a recuperar    8.286  8.693 
Outros  832  846 
     
  23.842  39.609 

 

O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento da 
seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são relativos aos 
exercícios de 2016 e 2017 e estão sendo utilizados para compensação de impostos e contribuições 
através do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 
Compensação – PER/DCOMP, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal e estão sendo 
atualizados mensalmente pela taxa SELIC. Os valores da COFINS e do PASEP que não puderem ser 
compensados serão objetos de pedido de restituição via processo a ser protocolado junto a Secretaria 
da Receita Federal.   

NOTA 11 – OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Referem-se basicamente aos gastos incorridos com o projeto DELEPREV no período de fevereiro de 
2000 a agosto de 2007, atualizados até 31/12/2017, as despesas contraídas pela DATAPREV, junto ao 
fornecedor Banking Solutions, na contratação de gerenciadores de filas a serem ressarcidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU, no Acórdão nº 44/2003 da 2ª Câmara e também por valores a receber com a venda a prazo do 
imóvel localizado em Salvador-Bahia (24 parcelas), registrada em Outubro/2017 no valor total de R$ 
2.235, sendo R$ 1.167 no curto prazo.  

Quanto aos gastos com a DELEPREV a Administração está aguardando o resultado de arbitramento da 
Câmara de Conciliação e Arbitramento Federal da Advocacia Geral da União (AGU) relativo a 
pertinência da cobrança e do valor a ser ressarcido a DATAPREV. 

Com relação aos gastos com Q-Matic foi constituído grupo de trabalho pela DATAPREV e Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) com objetivo de definir o valor a ser ressarcido por esta Autarquia. 
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Descrição  2017   2016 
      
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS  11.006   10.691 
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-Matic   16.348   15.881 
Recebimento parcelado referente a Venda Imóvel Bahia  1.167   - 
Outros  8   8 
  28.529   26.580 

NOTA 12 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS - ATIVOS 

A contabilização do imposto de renda (IR) e da contribuição social (CSLL) diferidos ativos foi efetuada 
considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo fiscal 
diferido, decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro e os efeitos 
financeiros destes ativos ocorrerão no momento da realização.  

Em 31 de dezembro de 2017, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e 
contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue: 

 
 

 
2017 

  
2016 Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido:  

Déficit técnico contratado  78.681  119.009 
Provisão para passivo atuarial  -  - 
Provisão para contingências  140.803  78.160 
Provisão para honorários de êxito  1.747  1.747 
Provisão para perdas (ativo circulante)  -  191 
Provisão para rescisões complementares  (128)  - 
Base de cálculo  221.103  199.107 
     

Total do imposto de renda diferido  55.252  49.753 
     
   

 
  

 
 

 
2017 

  
2016 Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida:  

Déficit técnico contratado  78.681  119.009 
Provisão para passivo atuarial  -  - 
Provisão para contingências  140.803  78.160 
Provisão para honorários de êxito  1.747  1.747 
Provisão para perdas (ativo circulante)  -  191 
Provisão para rescisões complementares  (128)  - 
Base de cálculo  221.103  199.107 
     
Total da contribuição social diferida  19.899  17.920 
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NOTA 13 – ADOÇÃO DO DIFERIMENTO DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A 
ÓRGÃOS PÚBLICOS E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS – PASSIVOS 

 

A DATAPREV no ano de 2015 adotou procedimento para diferimento do lucro por faturas referentes a 
serviços prestados de acordo com os artigos 407, 408 e 409 do Decreto nº 3.000 de 26 de março de 
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e para COFINS, PASEP e CPRB conforme Lei Federal nº 
9.718 de 27 de novembro de 1998, Instruções Normativas 247/2002 e 1.436/2013. 

Por se tratar de exclusão temporária da base de cálculo desses tributos e considerando que os efeitos 
financeiros desses passivos ocorrerão no momento dos recebimentos das faturas referentes a serviços 
prestados a órgãos públicos e o procedimento de lançamento das faturas geradas, objeto do 
diferimento, a DATAPREV constituiu provisão para impostos e contribuições diferidos, registrados no 
passivo não circulante, conforme abaixo: 

 
 

 
2017 

  
2016 

Descrição 
 

     
Imposto de renda diferido   10.437  11.847 
Contribuição social diferida   3.766  4.274 
COFINS não cumulativa diferida   5.094  9.491 
PASEP não cumulativo diferido   1.192  2.057 
Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida  3.931  6.199 
 
 

  
24.419 

  
33.868 

NOTA 14 – IMOBILIZADO 

O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma: 

 

 
 

Descrição 

 Taxa anual 
 de 

Depreciação 

  
 

2017 

  
 

2016 
       

Terrenos  -  72  72 
Edifícios  4%  58.669  60.376 
Instalações  10%  280.404  263.342 
Benfeitorias em propriedades de terceiros  20%  15.368  15.368 
Benfeitorias em propriedades de acionistas  4%  58.980  29.766 
Obras em andamento  -  -  44.900 
Veículos  20%  -  - 
Móveis e equipamentos diversos  10%  16.341  16.223 
Equip. de microfilmagem  10%  5  8 
Equip. tecnologia, informação e comunicação  20%  404.661  391.223 
Imobilização em andamento  -  5.892  15.261 
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Total do custo corrigido    840.392  836.539 
Depreciações acumuladas    (468.459)  (392.576) 
       

Total do imobilizado líquido    371.933  443.963 

 As aquisições montaram em R$ 7.546 no exercício de 2017 e R$ 69.475 no exercício de 2016, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 

 

 
Resumo das Aquisições do Imobilizado 

  
2017 

 
 

 
2016 

     
Modernização tecnológica  5.642  62.494 
Reforma de instalações   1.379  6.057 
Aquisição de móveis e equipamentos diversos   524  924 
     
  7.546  69.475 

 

Segue a movimentação do imobilizado no exercício: 

Descrição 

 Saldo 
inicial 

em 
12/2016 

 Aquisi-
ções 

 Depre- 
ciação 

 Baixas e 
Transfe-
rências 

 Saldo 
final em 
12/2017 

           
Terrenos  72  -  -  -  72 
Edifícios  37.875  -  (2.110)  (1.178)  34.587 
Instalações  180.595  1.100  (22.401)  15.965  175.260 
Benf. em propr. de terceiros  339  -  (159)  -  180 
Benf. em propr. de acionistas  24.865  -  (2.165)  29.214  51.914 
Obras em andamento  44.900  279  -  (45.179)  - 
Móveis e equipamentos diversos  7.674  525  (1.447)  (30)  6.722 
Equip. téc. info. e comunicação  132.381  5.642  (50.065)  9.348  97.306 
Imobilização em andamento  15.262  -  -  (9.370)  5.892 
           

Total do Imobilizado  443.963  7.546  (78.346)  (1.229)  371.933 

 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável dos 
Ativos (teste de impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos imobilizados com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas não foram 
necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2017.  

O total de depreciações do imobilizado (R$78.346) e amortizações do intangível (Nota 13) R$ 27.269) 
somam R$ 105.615 em 2017. 
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NOTA 15 – INTANGÍVEL 

 

O intangível está composto da seguinte forma: 

 

Descrição  
Taxa anual 

 de 
Depreciação 

 2017  2016 

       

Software  20%  307.806  302.509 
Total do custo     307.806  302.509 
Amortizações acumuladas    (267.612)  (240.504) 
       

Total do intangível líquido     40.195  62.005 
       

 

Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software são 
amortizados a taxa de 20% ao ano com base na vida útil estimada ou prazos de licenças. 

Os investimentos realizados no intangível no exercício de 2017 montaram em R$ 5.459 e R$ 15.583 no 
exercício de 2016.  

Segue movimentação do intangível realizada no exercício: 

 

Descrição 
 Saldo 

inicial em 
12/2016 

 
Aquisições  

Amorti- 
zação 

 
Baixas e 
Transfe-
rências 

 
Saldo 

final em 
12/2017 

           
Software  62.005  5.459  (27.269)  -  40.195 
           

Total do Intangível  62.005  5.459  (27.269)  -  40.195 
           

 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável dos 
Ativos (teste de impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos intangíveis com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas não foi 
identificada a necessidade do reconhecimento de desvalorização por meio de constituição de provisão 
para perdas em 31 de dezembro de 2017. 
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NOTA 16 – FORNECEDORES 

A DATAPREV no ano de 2017 reverteu provisões realizadas na integração do sistema de gestão de 
obrigações com fornecedores em 2010 na ordem de R$ 7.817, ressaltamos que se tratam de valores 
prescritos definidos pelos artigos 205 e 206 do Código Civil que ensejam perda do direito de qualquer 
cobrança à DATAPREV. Após os ajustes realizados, as obrigações com fornecedores neste exercício 
montam R$ 39.602 no passivo circulante e R$ 574 no não circulante. 
A empresa não apresenta registros de títulos protestados, nem reclamações de fornecedores por falta 
de pagamentos. Os procedimentos de circularização foram realizados e os saldos conciliados com o 
Contas a Pagar.  

NOTA 17 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

No exercício de 2016 a DATAPREV firmou contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e 
equipamentos do BNDES), cujo investimento possibilitou adquirir 225 servidores de arquitetura X86. O 
financiamento foi adquirido à taxa pré-fixada de 9,5% ao ano, pagamento de juros trimestrais, com 
carência de 24 meses em relação ao principal. No exercício de 2017, o valor principal da dívida 
permaneceu em R$ 19.960, com previsão de pagamentos de R$6.099 de amortização e R$305 de juros 
remanescentes totalizando R$6.414 no passivo circulante. 

Descrição  2017  2016 

 Passivo Circulante  2018         6.414              309  

 Passivo Não Circulante  

2018  -           6.099  

2019         6.653           6.653  

2020         6.653           6.653  

2021            555                 555  
 13.861         19.960  

     

Total Geral  20.275  20.269 

NOTA 18 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 

A provisão para contingências trabalhistas foi constituída, em valor considerado suficiente para cobrir 
as perdas estimadas, de acordo com as informações prestadas pela sua Consultoria Jurídica da 
Empresa, quanto à probabilidade de êxito nas diversas demandas judiciais. Os montantes 
provisionados para contingências trabalhistas, onde há obrigação presente que provavelmente requer 
uma saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não circulante, conforme a previsão 
de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2017 ou após o final do 
exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial. Os valores provisionados para 
contingências trabalhistas estão apresentados como seguem: 

Descrição  2017  2016 
Passivo Circulante   132.817  27.034 
Passivo não Circulante   1.901  45.539 
     
  134.718  72.573 
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COMPOSIÇÃO SALDO 2017 

Provisões Litígios Trabalhistas - Circulante  

 Saldo 
anterior   

 (Reversões/Pagamentos)  
 Transferências 
Não Circulante  

 Provisões Correntes  
 Saldo 
Atual  

        27.034    (11.335) 
                 

52.861  64.257  
 

132.817  

 Provisões Litígios Trabalhistas - Não Circulante  

 Saldo 
Anterior   

 Transferências Circulante   Transferências  
 Provisões/Atualizações 

Correntes  
 Saldo 
Atual  

          
45.539  

                                
(52.861) -                9.224  

       
1.901  

 

As variações de incremento de custo se deram em função do ingresso de novas ações judiciais, 
totalizando 881 processos, bem como da revisão do provisionamento do processo nº 0009100-
52.2004.5.01.0012, no importe de R$85.406, em virtude do agravamento do risco processual, e da 
incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores já provisionados.  

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível, 
classificados pela sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os 
valores de estimativas atribuídos àqueles processos trabalhistas, sem a implementação do percentual 
de análise de risco, perfazem, em 31 de dezembro de 2017, o total de R$ 76.526. 

 

NOTA 19 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS 

A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2017, o valor provisionado para contingências fiscais e 
cíveis, passando este para R$ 6.085 (2016 = R$ 5.587), julgado suficiente para cobrir prováveis perdas 
decorrentes de vários autos de infração e litígios cíveis, que estão sendo discutidos, em esferas 
administrativas e judiciais, junto a diversos órgãos, consubstanciada na opinião de sua Consultoria 
Jurídica. Os montantes provisionados para contingências fiscais e cíveis, onde há obrigação presente 
que provavelmente requer uma saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não 
circulante, conforme a previsão de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de 
dezembro de 2017 ou após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial e 
estão apresentados como segue: 

Descrição  2017  2016 
Contingências Fiscais   3.515  3.437 
Contingências Cíveis   2.570  2.150 
     
  6.085  5.587 
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A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível, 
baseada na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos. 
Os valores de estimativas atribuídos àqueles processos cíveis, sem a implementação do percentual de 
análise de risco, perfazem, em 31 de dezembro de 2017, o total de R$ 8.586. 

 

NOTA 20 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma: 

 

20.1) Capital Social 

O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017, é de R$ 750.000 (2016 = R$ 
650.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

No exercício de 2017 o capital social foi aumentado para R$ 750.000, mediante a incorporação de parte 
das reservas de lucros, sendo R$ 20.000 da Reserva de Reaparelhamento Técnico e R$ 80.000 da 
Reserva de Retenção de Lucros, conforme aprovado em reunião conjunta dos conselhos de 
administração e fiscal de número 335 em 21/03/2017. 

 

20.2) Reserva Legal 

Constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social, conforme 
artigo 193 da Lei nº 6.404/1976 e Inciso I, do artigo 40, do Estatuto Social. A companhia poderá deixar 
de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, 
conforme artigo §1º do art. 193 da lei 6.404/76. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2017 montou 
em R$ 69.174.  

 

20.3) Reaparelhamento Técnico 

Refere-se à parcela do lucro destinada à manutenção e renovação dos sistemas operacionais e 
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, proporcionando o melhor desempenho 
no tratamento das informações. Esta reserva deixou de ser constituída com a publicação do novo 
Estatuto Social publicado no DOU em 21/11/2017. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2017 
montou em R$ 45.854. 

 

20.4) Reserva de Retenção de Lucros 

Esta reserva destina-se à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital. Na proposta 
de destinação do resultado do exercício está prevista retenção de lucros no montante de R$ 97.413, 
destinados a financiar parcialmente o programa anual de investimentos. O saldo da reserva em 31 de 
dezembro de 2017 montou em R$ 259.872. 
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20.5) Saldos do Patrimônio Líquido 

Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue: 

Patrimônio Líquido  2017  2016 
Capital Social  750.000  650.000 
Reservas de Lucros  374.899  370.650 
     
  1.124.899  1.020.650 

NOTA 21 – Resultado do Exercício 

O resultado da DATAPREV é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através 
da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. 

No exercício de 2017 a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 136.720 (2016 = R$ 184.016), conforme 
segue: 

Descrição 2017   2016 

Receita Operacional Bruta 1.501.703  1.436.349 

Receita Operacional Líquida 1.221.384  1.168.324 

    Custos dos Serviços Prestados (798.218)  (712.884) 

Lucro Bruto 423.166  455.440 

    Despesas Operacionais (263.173)  (252.338) 

    Outras Receitas (Despesas) Operacionais (35.338)  16.464 

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro  124.656  219.566 

     Resultado Financeiro 68.909  31.083 

Lucro Operacional 193.565  250.648 

     Outros Resultados (51)  (462) 

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social  193.514  250.186 

    Contribuição Social Corrente e Diferida (15.309)  (17.789) 

Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda 178.204  232.397 

    Imposto de Renda Corrente e Diferido (41.485)  (48.381) 

Lucro Líquido do Exercício 136.720  184.016 

 

21.1) Lucro Líquido do Exercício 

O lucro líquido foi de R$ 136.720, inferior em 25,70% registrado no exercício de 2016 (R$ 184.016). Para 
este resultado contribuíram o aumento de 4,55% na receita operacional bruta que totalizou 
R$ 1.501.703. A variação dos custos e despesas operacionais aumentaram em 9,96%, enquanto os 
outros resultados operacionais apresentaram queda de 314,64% e os resultados financeiros 
apresentaram aumento de 121,70%. 
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NOTA 22 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 

De acordo com o inciso II, do artigo 40 do Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% 
do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária. 

A DATAPREV registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2017, juros sobre o capital 
próprio no valor de R$ 32.471, imputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios de 
R$ 32.471, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto Social, gerando 
economia tributária no montante de R$ 13.557. A seguir, está demonstrado o lucro líquido ajustado, 
para efeito do cálculo da remuneração proposta aos acionistas: 

 

Descrição  2017  2016 
 
Lucro líquido do exercício 

 
136.720 

 
184.016 

Absorção de prejuízos acumulados  -  - 
Lucro líquido ajustado  136.720  184.016 
Reserva Legal  6.836  9.201 
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração  129.884  174.815 
Dividendos mínimos (25%)  32.471  43.703 
   - Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos  32.471  43.703 

 

Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de atendimento 
às normas fiscais, a DATAPREV contabilizou os juros sobre o capital próprio em contrapartida de 
despesas financeiras, revertendo-os em conta específica, optando por não lhes apresentar, na 
demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro líquido do exercício, mas, tão 
somente, nas rubricas contribuição social e imposto de renda. 

 

NOTA 23 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL 

23.1) Plano de Renda Vinculada – PRV 

A DATAPREV é patrocinadora e garantidora das operações da Sociedade de Previdência Complementar 
da DATAPREV – PREVDATA, entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com 
patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. O objetivo da PREVDATA é a suplementação 
de benefícios previdenciários aos participantes, através de um plano de benefícios definidos, 
denominado Plano de Renda Vinculada – PRV. Para consecução de seus objetivos, a PREVDATA 
recebeu, até 16 de dezembro de 2000, contribuições mensais da patrocinadora, equivalente a 9,37% 
da folha de pagamento mensal dos empregados participantes, independentemente da parcela de 
contribuição dos próprios. A partir de 17 de dezembro de 2000, a contribuição da patrocinadora passou 
a ser na paridade de 1/1, em cumprimento aos artigos 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 20. 
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Em 23 de dezembro de 2008, a DATAPREV e a PREVDATA assinaram um Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial, no valor de R$ 252.578, para cobertura da reserva a amortizar do Plano de 
Renda Vinculada – PRV para fins de saldamento, e a adesão da DATAPREV como Patrocinadora do 
novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, batizado como CV - PREVDATA II. O 
acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano de Renda Vinculada e ainda o 
pagamento do valor atualizado do chamado “Serviço Passado” pela DATAPREV, conforme abaixo: 

 

Descrição  Valor  %  Parcelas 
       
Serviço Passado  157.411  62  120 
Saldamento  95.167  38  240 
       
TOTAL  252.578  100  - 

 

Em 2017 a DATAPREV efetuou amortização no montante de R$ 48.000 e atualização de R$ 7.673, 
restando um saldo de R$ 78.682. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso 
posicionados em 31 de dezembro de 2017. 

 

Descrição  Valor  %  Parcelas 
       
Serviço Passado  34.088  43  12 
Saldamento  44.594  57  132 
       
TOTAL  78.682  100  145 

 

23.2) Plano de Contribuição Variável – PREVDATA II 

O plano CV – PREVDATA II foi instituído pela Portaria SPC/MPS nº 2.666, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 23 de dezembro de 2008, estruturado na modalidade de “Contribuição Variável”, com a 
finalidade de proporcionar benefícios adicionais aos da Previdência Social, para os empregados da 
DATAPREV e da PREVDATA. 

Na qualidade de Patrocinadora a DATAPREV, no exercício de 2017, contabilizou o valor das parcelas 
relativas as contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 25.185 (2016 = R$ 21.861), 
não excedendo a contribuição dos participantes, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 6º, da 
Lei Complementar nº 108/2001.   

O plano CV – PREVDATA II encerrou o exercício de 2017 com uma massa de 3.320 pessoas sendo: 3.136 
participantes ativos, 90 aposentados e 94 pensionistas. 
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23.3) Avaliação Atuarial 

 

a) Plano de Renda Vinculada - PRV 
 

Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e valores 
posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2017, considerando a metodologia determinada 
pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 (R1) – Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012, bem como os efeitos do Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit Atuarial, o passivo atuarial apurado são 
apresentados como segue: 

 

Descrição   2017   2016 
     

Valor presente das obrigações atuariais  886.821  926.286 
Valor justo dos ativos do plano  (839.663)  (813.375) 
     
Passivo atuarial líquido  47.158  112.911 
     

 
 

As principais premissas atuariais, utilizadas em 2017 e 2016, para determinação da obrigação atuarial, 
foram as seguintes: 

Hipóteses atuariais  2017   2016 
Taxa de rendimento esperada sobre os  
ativos do plano  

 
9,91% 

  
11,05% 

Taxa real anual de juros 5,80%a.a  5,80%a.a 
Taxa de inflação estimada 3,93%a.a  4,96%a.a 
Capacidade salarial 
Capacidade de beneficio 
Taxa de rotatividade (ativos) 

100% 
100% 

0% 

 100% 
100% 

0% 
Taxa de crescimento salarial 2,00%a.a  0%a.a 
Taxa de crescimento de benefícios (assistidos) 0%a.a  0%a.a 
Tábua de sobrevivência de válidos AT-83  AT-83 
Tábua de mortalidade geral AT-83  AT-83 
Tábua de mortalidade de inválidos AT-49   IAPB-57 forte  
Tábua de entrada em invalidez LIGHT MEDIA  IAPB-57 fraca 
Composição familiar de ativos e aposentados               Família Real   Família Real   
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

1) Os ativos do plano estão posicionados em 31 de dezembro de 2017 conforme 
mencionado no laudo de avaliação atuarial. 

2) O Plano de Renda Vinculado – PRV encerrou o exercício de 2017 com uma massa de 
2.991 pessoas sendo: 1.412 participantes ativos, 1.261 aposentados e 318 pensionistas. 

3) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2017. 

4) A avaliação do plano de custeio da PREVDATA é procedida por atuário independente, 
sob o Regime Financeiro de Capitalização. Este regime possibilita a acumulação 
progressiva das reservas necessárias à manutenção das rendas previstas no regulamento 
até a data que o participante cumprir os requisitos para a aquisição do benefício. Para 
os Auxílios, Despesas Administrativas e Resgates o regime utilizado foi o de Repartição 
Simples, neste regime, o custo normal é fixado com base no valor das despesas ocorridas 
no exercício anterior, e não há geração de reservas. 

5) A avaliação da DATAPREV foi efetuada por atuário independente, contratado 
especificamente para esse fim. Conforme determinação do item 67 do pronunciamento 
CPC-33 (R1) – Benefícios a Empregados, foi aplicado o Método da Unidade de Crédito 
Projetado para calcular todas as obrigações atuariais.  

6) A DATAPREV, mantém registrado em seu passivo, R$ 78.682 relativo ao termo de 
compromisso de saldamento do plano PRV. Mesmo tendo apresentado um passivo 
atuarial de R$ 47.158, a DATAPREV não necessita contabilizar provisão adicional, uma 
vez que os valores atualmente contratados somam R$ 78.682, sendo superiores ao 
passivo atuarial identificado na reavaliação. 

7) A PREVDATA aplica os recursos financeiros do Plano de Renda Vinculada – PRV e 
PREVDATA II em conformidade com as respectivas Políticas de Investimentos para o 
quinquênio 2017-2021, com revisão anual. 

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos 
buscam garantir a segurança, solvência, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes 
ao equilíbrio entre ativos patrimoniais e passivo do Plano, bem como evitar exposição 
excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou 
adequados aos objetivos de cada Plano de Benefícios. 

A Política de Investimentos segue os ditames da Resolução CMN nº 3792/09, tendo 
como benchmarks o indexador do Plano, INPC-IBGE acrescido de 5,80% ao ano, 
referente aos juros reais, para o Plano de Renda Vinculada – PRV. 

Para o exercício de 2017, a política de investimentos analisou todos os riscos e adotou 
as melhores práticas na gestão dos recursos financeiros dos Planos. 
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Os valores decorrentes do passivo atuarial estão demonstrados, como segue: 

Descrição  Passivo atuarial  IR e CSLL diferidos  2017  2016  2017  2016 
         

Passivo Circulante  48.169  47.625  -  - 
Passivo Não Circulante  30.513  71.384  -  - 
Ativo Realizável a Longo Prazo  -  -  26.752  40.363 
   

78.682 
  

119.009 
  

26.752 
  

40.363 
         

b) Plano de Contribuição Variável – CV PREVDATA II 

As obrigações atuariais em relação a este plano de Contribuição Variável encontram-se integralmente 
cobertas e por se tratar de um plano estruturado na modalidade de contribuição variável, com 
benefícios pagos sob a forma de rendas temporárias e recalculados anualmente de forma ajustá-los 
aos saldos de conta do assistido, os atuários são de opinião que o plano de benefícios não traz 
quaisquer riscos atuariais para a patrocinadora DATAPREV e, portanto, não há passivo de benefícios 
pós-emprego a ser reconhecido.  

 

23.4) Contribuições em atraso 

Em 31/12/2017 não existem parcelas de contribuições extraordinárias (saldamento) e de contribuições 
normais em atraso. 

NOTA 24 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A divulgação de transações com partes relacionadas, objetiva fornecer subsídios de informações sobre 
as transações ocorridas entre as partes. 

 

24.1) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)  

Cerca de 40% das operações da DATAPREV referem-se às transações com o acionista Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2017 e 2016, as transações com o referido acionista 
resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado: 

 

Descrição  2017  2016 
     
Receitas por prestação de serviços  597.854  584.077 
Contas a receber por prestação de serviços  12.420  58.114 
Encargos s/faturas em atraso  183.517  168.597 
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS  11.006  10.690 
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic  16.348  15.881 
Contas a receber por convênio  130  10 
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24.2) Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA 

As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na NOTA 20 – ENTIDADE FECHADA DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL 

 

24.3) – Remuneração aos Dirigentes e Empregados 

A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário médio no 
mês de dezembro de 2017 e 2016, consoante o que determina a letra “e” do art. 1º da Resolução nº 3, 
de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, foram: 

 

  Dirigentes   Empregados 
  2017  2016   2017  2016 

          
Maior - R$  36.939,86  36.939,86   30.573,46  29.835,34 
Menor - R$  35.180,82  35.180,82   3.051,67  2.972,58 
Salário médio - R$  -  -   6.076,88  6.024,62 

          

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram consideradas as 
remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, procedimento 
idêntico ao adotado em 2016. Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos diretores 
foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social - MTPS n° 245, de 21 de dezembro de 2015. 

Para obtenção do salário médio dos empregados, foi utilizada a média ponderada, ou seja, levou-se 
em conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial. 

 

NOTA 25 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

 

25.1) PPLR – Programa de Participações nos Lucros ou Resultados 

Em 02/08/2017, por intermédio do Ofício nº 58.367/2017, a Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (SEST) aprovou o Programa de Participações nos Lucros ou Resultados (PPLR) da 
DATAPREV, para o exercício de 2017. 

O montante provisionado foi de R$ 8.118 representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas 
e corresponde a 5,94% do lucro líquido do exercício. Sua distribuição sujeitar-se-á ao atingimento das 
metas constantes no referido Programa. 
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25.2) RVA – Remuneração Variável de Administradores  

Como o Programa de Remuneração Variável de Administradores (RVA) para o exercício de 2018 
encontra-se em processo de aprovação na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais – SEST, a administração da DATAPREV decidiu efetuar a provisão considerando os parâmetros 
dos Programas aprovados em exercícios anteriores. O montante provisionado foi de R$ 533 e sua 
distribuição sujeitar-se-á ao atingimento das metas constantes no Programa em processo de 
aprovação. 

NOTA 26 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE  

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na Continuidade Operacional (norma 
internacional IAS1 e NBC TA 570) validando a capacidade da DATAPREV em continuar em operação, 
levando em consideração toda a informação disponível sobre o futuro.  
Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionados com eventos ou 
condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a Empresa continuar em operação. 
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