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Mensagem 
da Diretoria Executiva 
Em 2016, a Dataprev completou 42 anos de existência como referência de evolução 

no processamento de grandes volumes de dados, com soluções inovadoras basea- 

das nos processos de seus clientes. Atualmente, são diversas entidades governamen-

tais, além de instituições financeiras, públicas e privadas, que passaram a contar com 

um Portal de Serviços on-line, página criada para permitir conhecer e experimentar os 

produtos oferecidos pela empresa.

O aumento do portfólio de serviços e da carteira de clientes só foi possível graças ao 

desenvolvimento contínuo de uma gestão com foco em resultados que transformou 

a Dataprev em uma empresa lucrativa, com uma infraestrutura tecnológica moderni-

zada e processos organizados de acordo com as melhores práticas do mercado.
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O processo de planejamento da empresa está em contínuo aperfeiçoamento e levou 

a empresa a buscar novas ferramentas que contribuíssem para enfrentar os desafios 

cada vez mais complexos trazidos pelas mudanças tecnológicas e pelas necessidades 

dos clientes da Dataprev. 

Parte deste ciclo teve início há dez anos com a criação das primeiras Unidades de 

Desenvolvimento de Software. Instaladas em Natal (RN), no Rio de Janeiro (RJ), em 

Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC), elas são responsáveis pelo desen-

volvimento, pela manutenção e evolução de vários produtos transacionais e analíticos.

Também fundamentais neste processo, os três data centers da empresa, localizados 

no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, foram modernizados. Houve aumento da 

capacidade da infraestrutura e renovação do parque de computadores, dispositivos 

de rede, armazenamento de dados, sistemas operacionais, ferramentas de segurança 

e monitoramento, bancos de dados e demais recursos de processamento.

Foram três anos de investimentos, que culminaram com a conquista, no fim de 2016, 

da certificação TIER III em design para os ambientes do RJ e de SP. Concedido pelo 

UpTime Institute, o selo atesta o atendimento a requisitos específicos de segurança 

e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação e 

coloca a Dataprev em um patamar ímpar que poucas empresas no Brasil conse-

guiram alcançar.

A empresa ampliou sua capacidade de processamento da base de computadores 

x86 para mais de 1 Petaflop/s (1,028 Teraflop/s) e de armazenamento para mais 

de 10 Petabytes. E fechou o ano com 587 serviços, 624 aplicações, 1.381 bases de 

dados. Em termos de serviços, foram 396 milhões de pagamentos feitos aos benefi-

ciários do INSS, gerados a partir dos sistemas da Dataprev, e 54 milhões de atendi-

mentos em 2016 feitos para o Ministério do Trabalho.

O tema Integridade foi incluído no planejamento estratégico, fortalecendo práticas de 

gestão de risco, de ética e transparência em toda a empresa. Um comitê gestor foi 

criado para gerenciar e aperfeiçoar o Programa de Integridade Corporativa da Data-

prev, com ações que buscam aprimorar os controles internos e conscientizar cola-

boradores, gestores e empregados sobre relevância do debate, conforme recomen-

dação da Lei das Estatais (lei 13.303, de 30/6/2016). 

Reinaugurado em 2016, o prédio ocupado pela Dataprev na Paraíba foi reformado 

seguindo critérios de sustentabilidade já adotados pela empresa em outras áreas. 
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Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o imóvel foi construído no início da 

década de 1960 e é exemplo da arquitetura moderna em João Pessoa. A reforma 

contemplou as exigências de conservação e recuperação das fachadas originais do 

edifício, com economia de recursos energéticos e instalação hidráulica acionada por 

sensores, além de atender às principais recomendações de acessibilidade.

Essas medidas e o equilíbrio na gestão financeira, com ações de contenção de 

despesas, repactuações e negociação de contratos, foram determinantes para êxito 

obtido no exercício 2016. Por todo o empenho e dedicação, a Diretoria Executiva 

agradece o apoio de seus acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, membros 

dos Conselhos de Administração e Fiscal, e, em especial, ao conjunto de empregados, 

sempre comprometidos em alcançar os melhores resultados. 

Diretoria Executiva
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Relatório de Administração
Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, a Diretoria Executiva da Data-

prev apresenta o relatório de administração, as demonstrações contábeis e as notas 

explicativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

Ao longo do texto são apresentadas as principais estratégias e resultados econô-

micos, financeiros, sociais e ambientais da empresa e a interligação dessas dimen-

sões no desempenho do negócio. 

O objetivo desta publicação é compartilhar com a sociedade e o poder público as 

principais conquistas e desafios da empresa. Mais do que uma prestação de contas, 

a finalidade é manter um diálogo de forma ética e transparente com os seus públicos 

em todos os aspectos de gestão.
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Perfil 
A Dataprev é uma empresa pública, com mais de 3.800 empregados, que fornece 

soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a 

execução de políticas sociais do Estado brasileiro.

Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo Brasil, possui Unidades 

de Desenvolvimento de Software nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e três data centers (DF, RJ e SP) projetados 

para promover alta disponibilidade e segurança dos sistemas. Em dezembro de 2016, 

os data centers do RJ e de SP receberam a certificação internacional Tier III em design. 

O selo é conferido pelo UpTime Institute, reconhecido mundialmente pela criação e 

administração dos padrões e certificações Tier para projeto, construção e sustentabi-

lidade operacional de data centers. 

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.

Dataprev 
no Brasil

Sede
Data center
Unidade de desenvolvimento
Dataprev nos estados



Investimentos de mais de R$ 400 milhões, em três anos, 

permitiram a modernização do parque de TI, aumentando a 

segurança, a capacidade energética e a disponibilidade dos 

ambientes de produção, hoje de quase 100%, e levando a 

empresa a mais que dobrar a sua infraestrutura tecnológica. 

A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, 

provendo a tecnologia necessária para programas estraté-

gicos e sociais do governo. Entre outros serviços, processa o 

pagamento mensal de mais de 33 milhões de benefícios previ-

denciários e é responsável pela aplicação on-line que faz a libe-

ração de seguro-desemprego. A empresa também processa 

as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e 

desenvolve e faz a manutenção dos sistemas que são usados 

nas Agências da Previdência Social e nos postos do Sistema 

Nacional do Emprego (Sine).

A Dataprev guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automá-

tica de vários direitos sociais, como aposentadorias ou salá-

rio-maternidade.

Com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de 

soluções de TIC, a empresa dispõe de capacidade computa-

cional e logística para hospedar, manter, gerir e proteger infor-

mações e sistemas, e também para analisar e qualificar dados, 

antecipar demandas de parceiros, prestar serviços de consul-

toria, apoiar a elaboração e a realização de projetos.

Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Dataprev é uma empresa 

pública, com personalidade jurídica de direito privado, patri-

mônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 
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Estrutura Organizacional

Na Dataprev, a estrutura de governança é composta pela presidência e quatro dire-

torias - Desenvolvimento, Relacionamento e Informações (DRD), Tecnologia e Opera-

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

a Diretoria Executiva, e pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Estas estruturas  

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

pelo Estatuto Social da empresa.

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

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 
financeira, fiscal e orçamentária

Planejamento empresarial

Desenvolvimento organizacional

Representação institucional

Consultoria jurídica

Comunicação social

Segurança da informação

Financeira

Logística

Contabilidade

Orçamentação

Controladoria

Suprimentos

Gestão de TI interna

Arquitetura tecnológica

Gestão de data center

Disponibilidade dos serviços

Governança de TI

Gestão do 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

CGAU
Coordenação-Geral 
de Auditoria Interna

Vinculação funcional

Subordinação
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Perspectivas de Negócios
A Dataprev lançou em outubro de 2016 o Portal de Serviços, ambiente em que é 

possível testar on-line uma versão de quatro serviços: blogs e portais, correio eletrô-

nico, databox e estatísticas web. A página foi criada para que interessados possam 

conhecer e experimentar as soluções oferecidas pela empresa, com uma descrição 

das principais funcionalidades, características do ambiente, condições de comerciali-

zação e a lista de usuários das ferramentas.

A empresa tem vários clientes governamentais. Além da Previdência e do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), ministérios utilizam soluções desenvolvidas pela 

empresa: Trabalho; Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Desenvolvimento 

Social e Agrário. A carteira de clientes inclui outros órgãos, como: Secretaria da 

Receita Federal (SRFB); Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); Superin-

tendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Fundação de Previdência 

Complementar do Serviço Público Federal (Funpresp); Prefeitura Municipal de São 

Paulo; Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos; 

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP); e instituições financeiras que oferecem 

créditos consignados.
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A implantação de uma nova folha de pagamento dos segurados da Previdência Social 

segue como prioridade e garantirá mais independência tecnológica à Dataprev. O 

processo envolve o fim do uso dos mainframes (CV3), baseados em linguagens e 

ambientes proprietários. 

Inovação e novos modelos de negócios também são parte do planejamento da Data-

prev para os próximos anos. Projetos que envolvem metodologias de análise de dados 

para respaldar decisões estratégicas em negócios e que ajudam a planejar o futuro de 

forma mais eficiente, como Analytics e Business Intelligence, devem ganhar ênfase. No 

mesmo sentido, o uso de aplicativos móveis (mobile) e o atendimento cognitivo esta-

belecerão um novo paradigma de relação entre o estado e o cidadão.

Governança
Em 2016, a Dataprev deu início a um novo ciclo estratégico, que prevê o fortaleci-

mento dos serviços de inteligência de negócios (Analytics), com o uso crescente de 

ferramentas para análise, cruzamentos e extração de dados. A intenção é potencia-

lizar as grandes bases sob a guarda da Dataprev, desenvolvendo soluções inovadoras 

para apoiar com agilidade as políticas públicas do Governo Federal, voltadas às muitas 

demandas sociais do país. 

O modelo de governança da empresa concilia as expectativas da alta administração a 

uma metodologia de planejamento estratégico. Adotada desde 2011, essa metodologia 

permeia todas as áreas e visa planejar, monitorar e avaliar, de forma qualitativa e quan-

titativa, o desempenho corporativo a partir das metas estabelecidas para a empresa. 

Outro instrumento de governança é o Plano de Ação anual, que define e descreve as 

ações necessárias para se atingir os objetivos estratégicos da empresa, atribuindo 

responsabilidades a gestores de várias áreas.  
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Se o aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional (PEI), o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planeja-

mento e gestão de recursos e processos de TI. Define a estratégia para o período de 

três anos, os temas específicos de tecnologia e as iniciativas que deverão ser execu-

tadas. O PDTI e o Plano de Ação estão diretamente conectados, embora tenham 

ciclos próprios. 

Aprovada em 2016 pelo Conselho de Administração, a Roda da Estratégia sintetiza o 

que a empresa pretende executar para atingir sua missão – fornecer soluções de TIC 

para o aprimoramento e a execução das políticas sociais do Estado Brasileiro. Suas 

diretrizes fundamentais são aplicadas a oito dimensões (clientes, integração, logística, 

finanças, processos, pessoas, governança e tecnologia), em sintonia com as propostas 

descritas no Plano de Ação.
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Roda da Estratégia

Governança
• 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.

Integração

• 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.

Tecnologia
               

• Ter a melhor 
infraestrutura de TI do 

Governo Federal.
• Prover soluções tecnológicas 
reconhecidas pela qualidade e 

tempestividade de implantação.
• Ser reconhecida pelo ambiente 

seguro, pela proteção e 
privacidade das informações 

sob a guarda da 
empresa.
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Maturidade em TI
Pelo quarto ano consecutivo, a operação e a gestão de TIC da Dataprev foram 

avaliadas pela metodologia IT Score, que mede o grau de maturidade em TI das 

empresas a partir das melhores práticas no mercado. Realizado pelo Gartner Group, 

o levantamento traz, ainda, uma comparação da Dataprev com o setor governo e 

outras empresas do mesmo segmento. 

Vários quesitos, divididos em 15 temas, são avaliados pelo IT Score e aplicados a 

todas as áreas e práticas de TI, com parâmetros que se baseiam na realidade do 

mercado de Tecnologia da Informação, como Perspectivas do CIO; Gerenciamento 

de Programas e Projetos; BI e Analytics; Arquitetura Empresarial e Inovação Tecnoló-

gica; Visão Empresarial; e Gerenciamento de Riscos.

A primeira avaliação com base no IT Score na Dataprev foi feita em 2013. O resultado 

do trabalho desenvolvido em 2016 ajudou a subsidiar o Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação (PDTI) e também na definição das metas e ações do Plano de Ação da 

empresa para 2017.

Conjuntura Nacional
O cenário de ajustes macroeconômicos no país em 2016 levou o Governo Federal a 

manter uma série de medidas de contenção para preservar o equilíbrio das contas 

públicas. A queda da arrecadação tributária implicou no contingenciamento das 

dotações e do fluxo financeiro do Orçamento Federal, acarretando dificuldades para 

a regularidade no pagamento de faturas de serviços prestados por parte de alguns 

dos principais clientes. 

Com essa situação, a Dataprev reforçou ainda mais a gestão econômica e financeira, 

no que concerne ao fluxo de caixa, custos e despesas, mantendo a sustentabilidade 

financeira para prover seus serviços e as suas atividades em constante evolução.
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Desempenho Econômico-Financeiro
Em 2016, a Dataprev voltou a apresentar bons resultados, apesar do difícil cenário 

enfrentado. O lucro líquido da empresa foi de R$ 184,0 milhões, 12,41% inferior ao 

registrado no exercício de 2015 (R$ 210,1 milhões), mas ainda mantendo um patamar 

bastante satisfatório e com indicadores acima da média do mercado de atuação de 

TI. A receita operacional bruta totalizou R$ 1,436 bilhão, um crescimento de 3,77% em 

relação a 2015. Já a receita líquida (R$ 1,168 bilhão) cresceu apenas 0,88%, impactada 

pelo aumento dos tributos e encargos vinculados à Previdência (Contribuição Previ-

denciária sobre a Receita Bruta – CPRB) em 111,16%. Houve majoração de alíquota no 

final de 2015, que passou de 2% para 4,5%, trazendo impactos no resultado de 2016 

no montante de R$ 34 milhões. 

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou 7,77%, enquanto Outros 

Resultados Operacionais cresceram 179,32% e Resultado Financeiro apresentou 

queda de 27,85%. O Resultado Operacional fechou com queda de 12,01% em relação 

ao ano anterior. A margem operacional foi de 21,45%, uma queda de 12,78%, e a 

margem liquida foi de 15,75%, uma queda de 13,17%.

Lucro líquido

R$ 184
milhões
Faturamento

R$ 1,4
bilhão

2006

58.569
77.305

25.575

153.630
171.148

184.016

33.959

12.119

148.593

177.579

210.091

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Série Histórica dos Resultados
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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2006

118.438

24,91

76.261

15,25

60.958

9,85

30,28
309.132
29,34

317.620
27,19

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

271.198 276.132

Série Histórica do EBITDA
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) foi de 17,11% (25,01% em 2015) 

com um EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 

317,6 milhões. A empresa apresentou margem positiva de 27,19% do EBTIDA sobre 

a receita líquida, demonstrando possuir boa capacidade de geração de caixa com 

recursos próprios. A margem EBTIDA caiu 3,51%,  e mesmo com queda maior na 

rentabilidade, demonstrou o esforço para proteger o caixa da empresa.

O total de impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provi-

sionados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev, somou R$ 417,7 

milhões em 2016, ante R$ 381,7 milhões no ano anterior, um aumento de 9,43%. 

EBITDA

R$ 317
milhões
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Evolução do Desempenho
Em termos econômicos, a Dataprev continuou gerando resultados significativos, prin-

cipalmente quando comparados com empresas do mesmo segmento. No entanto, as 

dificuldades financeiras decorrentes da instabilidade no recebimento de faturas trou-

xeram desafios e complexidade à gestão do fluxo de caixa da empresa. 

De janeiro a outubro, o recebimento ficou abaixo do faturamento, gerando aumento 

do contas a receber. No mês de outubro, o estoque de Contas a Receber atingiu o 

montante de R$ 1,2 bilhão.

Em novembro, houve uma melhoria no fluxo de recebimentos, e no mês de 

dezembro, o fluxo de caixa apresentou uma expressiva recuperação com o rece-

bimento de R$ 800,8 milhões. Mais de 40% dos recebimentos em 2016 se concen-

traram no último mês do ano. Ao final de 2016, o estoque do Contas a Receber caiu 

para R$ 485,5 milhões.
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Desde 2015, a empresa passou a utilizar uma política de diferimento tributário para 

otimização do caixa. Também em 2016 foram intensificadas outras ações voltadas à 

redução de custos e adequação do fluxo de desembolsos ao irregular fluxo de recebi-

mentos. Ainda ocorreu retenção do pagamento dos Divididendos e Juros sobre Capital 

Próprio (JSCP) devidos aos acionistas (exercícios de 2012 a 2014).  Essas e outras 

medidas permitiram a Dataprev atravesssar um ano muito complexo, mantendo a 

regularidade no pagamentos dos compromissos financeiros, gerando resultados 

econômicos significativos.

O Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV), em dezembro de 2016, foi de 

210 dias, apresentando piora em relação a 2015, que foi de 179 dias. Considerando 

também uma queda de 28,84% no Prazo Médio de Pagamentos (PMP), o ciclo finan-

ceiro passou de 100 dias, em 2015, para 154 dias, ao final de 2016.

A Necessidade de Capital de Giro foi fortemente pressionada em 2016: era de R$ 

639,7 milhões em dezembro de 2015, tendo atingido R$ 927,9 milhões em outubro 

de 2016, e melhorando substancialmente ao final de dezembro de 2016 para R$ 

197,7 milhões. Esses indicadores demonstram o desafio financeiro do ano de 2016.

O Resultado Primário apresentou performance excepcional em 2016, com Superávit 

Primário de R$ 488,5 milhões, impactado pelo significativo montante de faturas rece-

bidas em dezembro. Em 2015, o Superávit Primário atingiu R$ 19,9 milhões. 

Com a melhoria do caixa, a Dataprev realizou o pagamento dos Dividendos e de 

Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) de seus acionistas referentes aos anos de 2012 a 

2015, num valor superior a R$ 226 milhões, já corrigidos. Os saldos dos dividendos 

e dos JSCP estão sujeitos à incidência de encargos financeiros pela taxa Selic a partir 

da data do encerramento do exercício, até a data do efetivo pagamento. 

Os Dividendos e JSCP de 2012 e 2013 foram pagos no mês de dezembro, e os de 

2014 e 2015, no início de 2017.  O pagamento dos Dividendos e JSCP referentes ao 

exercício de 2015 foram pagos assim que foi aprovada a Destinação de Resultados do 

exercício pelo Ministério da Fazenda.
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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 2016, o montante de R$ 43,7 

milhões, a título de JSCP, atribuídos integralmente aos dividendos mínimos obrigató-

rios, gerando economia tributária de aproximadamente R$ 14,8 milhões na apuração 

do IRPJ e CSLL. Os dividendos apurados foram registrados em conta do passivo circu-

lante para pagamento após despacho do Ministro da Fazenda sobre a aprovação do 

resultado do exercício de 2016. 

Em agosto de 2016, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Esta- 

tais (SEST) aprovou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) da 

Dataprev. Desse modo, o montante registrado atingiu R$ 10,9 milhões, represen- 

tando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e 5,94% do lucro líquido do exer- 

cício. A distribuição desse valor depende do cumprimento das metas corporativas 

estabelecidas para 2016, e da aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho 

de Administração, além de outras condições estabelecidas no próprio programa.
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Investimentos
A Dataprev registrou em 2016 um crescimento de 29,64% na realização de investi-

mentos, na comparação com o ano anterior. Dos R$ 85,0 milhões investidos no ano, 

a maior parte (81,3%) foi destinada para a infraestrutura de negócios da empresa, 

destacando-se a  ampliação da capacidade de seus três data centers e a conquista 

da certificação Tier III em design. 

Pela primeira vez, a empresa contou com crédito do BNDES para investir na moderni-

zação do seu parque de TI. Do total de R$ 40 milhões investidos na aquisição de 268 

servidores x86, cerca de R$ 20 milhões foram provenientes de recursos do Finame. 

As novas máquinas possibilitaram a ampliação da oferta de serviços em nuvem para 

as áreas de desenvolvimento e para clientes externos. 

Os investimentos na área abrangeram ainda a aquisição de módulos 10 GBPS – 

switches (R$ 8,4 milhões), investimentos diretos em facilities – infraestrutura de data 

centers (R$ 2,9 milhões) e licenças de uso de ferramenta de data discovery (R$ 3,9 

milhões), que combina interatividade e análise em tempo real de informações das 

mais variadas fontes. O objetivo é apoiar a oferta de soluções que gerem informações 

gerenciais para a tomada de decisão dos clientes da empresa. 
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Investimento Realizado
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11.475 8.204
25.399

183.615

101.441

63.797

122.977

228.580

168.883

65.611
85.055

Embora o investimento tenha crescido 29,64% em relação a 2015, o patamar ainda 

ficou abaixo do desejado, afetado pelo contingencimento de caixa ao longo de quase 

todo o exercício. Cabe acrescentar que parte dos projetos deixaram de ser contra-

tados pelo modelo Capex (investimento) e passaram para contratação no modelo 

Opex (custeio), em razão da viabilidade econômico/financeira ter se apresentado 

mais vantajosa, além de permitir uma melhoria na gestão dos serviços.  

São contratações conhecidas como “as a service”, com serviços em nuvem e outsourcing, 

combinadas com suporte, treinamento e licenças. São exemplos deste tipo, as contra-

tações de ERPs de finanças, logística e de pessoas, comunicação unificada, softwares, 

entre outros. Trata-se de uma tendência na contratação de soluções de tecnologia. 
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Certificação Tier III
A Dataprev encerrou o ano de 2016 com a conquista da certificação Tier III em design 

para dois dos seus três data centers (RJ e SP). A classificação atesta o atendimento a 

requisitos específicos de segurança e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC). Um data center Tier III não precisa parar para 

substituir equipamentos ou realizar serviços de manutenção.

A certificação Tier III engloba três etapas. Na primeira fase, o UpTime Institute avalia 

se o projeto (ou design) possui os requisitos mínimos de funcionamento, com um 

sistema redundante de refrigeração e eletricidade, além de outras características 

técnicas. Após a aprovação do projeto é feita a sua implementação. As adequações 

devem seguir à risca o que foi aprovado. Em seguida, o instituto realiza uma auditoria 

in loco para a concessão da segunda certificação, conhecida como facility. Esta é a 

próxima fase para a Dataprev.

Depois que toda a instalação e infraestrutura estão organizadas, o processo opera-

cional é analisado. É preciso seguir padrões rígidos de segurança e controle. Nova-

mente, o instituto realiza uma auditoria e, ao passar por essa análise, é concedida a 

certificação de operação, última etapa de todo o processo.
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Gestão de Pessoas
O quadro de pessoal da empresa passou, de dezembro de 2015 para dezembro de 

2016, de 3.849 para 3.804 empregados, entre requisitados, colaboradores extra-

quadro e dirigentes não empregados. Este número varia conforme as admissões 

(concursados, extra-quadros e requisitados) e os desligamentos na empresa. Neste 

último caso, englobam-se os falecimentos, demissões e os empregados que aderiram 

ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI). Em 2016, 79 aposentados que ainda 

estavam em atividade deixaram a empresa após adesão ao PDI 2015. 

O maior contingente de pessoal (45%) está ligado à Diretoria de Relacionamento, 

Desenvolvimento e Informações, seguido da Diretoria de Tecnologia e Operações 

(24%), Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (19%), Diretoria de Pessoas (7%) e 

Presidência (5%). 

Para acompanhar a dinâmica acelerada do setor de TI, a empresa vem investindo 

em capacitação ao longo dos anos. Em 2016, o treinamento de empregados incluiu 

cursos presenciais, ensino a distância e inglês. Foram priorizados cursos como Gestão 

de Informações (SAP - Business Objects Data Integrator, SAP BOIS - Business Objects 

Information Steward e QlikView), Segurança da Informação (Fundamentals of Incident 

Handling e CHFI -Computer Hacking Forensic Investigator), SOA (Service Oriented Architec-

ture), Sistemas de Indicadores e Métricas e ERP Protheus 12.
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Especificamente na área de infraestrutura de TIC, os temas escolhidos foram geren-

ciadores de banco de dados (SQL Server 2012 e Oracle 12 C), virtualização (VMWARE), 

ambientes operacionais (RedHat System e RedHat JBOSS), automação (Puppet Funda-

mentals) e redes (Especificação de Switches e IPV6).

Já em relação à Educação a Distância (EaD), os conteúdos disponibilizados tiveram 

como foco segurança da informação, gestão de processos, ergonomia, qualidade no 

atendimento ao cliente, processo de atendimento, análise e contagem de pontos de 

função e Framework Single Page Applications.

Outra ação voltada à valorização de pessoal é o programa de Gratificação Variável por 

Resultados (GVR), que, desde 2010, remunera os empregados de acordo com índices 

de alcance de metas do Plano de Ação. 

Novas contratações permitiram, ainda, a renovação de parte do quadro da Data-

prev, com a convocação de 363 aprovados no concurso 2014 e 229 vagas preen-

chidas. Deste total, 97 contratações aconteceram em 2016. A convocação é feita de 

acordo com as necessidades de reposição de pessoal ou de expansão de serviços da 

Dataprev. Um novo concurso foi realizado em 2016. A regularidade no processo de 

seleção garante nova dinâmica e maior potencial inovador à cultura corporativa. 

Em setembro, foi lançado o Programa Pró-Inclusão, voltado para sensibilizar e orientar 

empregados sobre as necessidades dos portadores de deficiência e a convivência 

no ambiente de trabalho. A empresa conta hoje, em seu quadro funcional, com 63 

pessoas com algum tipo de deficiência. 

Outros objetivos do programa são monitorar a percepção dos empregados com defi-

ciência sobre a sua área de atuação, otimizar a integração entre colegas e chefias e 

ajudar na adaptação às rotinas de trabalho. Uma cartilha informativa sobre os tipos 

de deficiência foi lançada, com dicas para o convívio inclusivo e a importância dos 

gestores na adaptação do grupo. Para facilitar a acessibilidade, também foi disponibi-

lizado um formulário que identifica, a partir da percepção do empregado com defici-

ência, a necessidade de fazer intervenções nas unidades de trabalho. 

O aprimoramento de todas essas iniciativas, assim como o aumento de sua divul-

gação produziram resultados positivos para a Dataprev em 2016, como melhoria na 

percepção dos empregados em relação à qualidade de vida no trabalho, redução 

de acidentes de trabalho (de 49 para 29, uma redução de 41%) e dos afastamentos 

por doença.
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Incentivo à Inovação
Ainda dentro de perspectiva de multiplicar o conhe-

cimento e a experiência adquirida ao longo dos anos, 

a Dataprev promoveu, em setembro, o Hackathon, 

primeira maratona de programação com o objetivo de 

criar aplicações mobile — para uso em smartphones, 

tablets e outros dispositivos móveis — que atendessem 

às necessidades da empresa e de seus clientes no apoio 

a políticas públicas e sociais. Para concorrer, os projetos 

tinham que ter sua viabilidade e utilidade comprovadas. 

O evento teve 43 horas de duração e o projeto vencedor 

foi um aplicativo inovador que permitirá ao trabalhador 

verificar os benefícios previdenciários a que tem direito. 

A solução será produzida pela empresa e oferecida como 

mais um produto para seus clientes governamentais. 

Todos os empregados da Dataprev foram convidados a 

participar e o resultado foi relevante: 35 projetos apre-

sentados, de desenvolvedores de diferentes estados, 

especialmente das cidades onde a empresa mantém 

Unidades de Desenvolvimento de Software (Rio de 

Janeiro/RJ, Florianópolis/SC, João Pessoa/PB, Natal/RN e 

Fortaleza/CE). 

Foram feitas exposições de cada projeto para que todos 

pudessem escolher, por votação, os 20 melhores. Uma 

comissão de técnicos da empresa selecionou os cinco 

finalistas. Cada autor de projeto formou, então, uma 

equipe de quatro programadores para desenvolver sua 

ideia no prazo estipulado. 

A avaliação dos protótipos e a definição da equipe vence-

dora coube a uma banca julgadora composta por uma 

comissão multidisciplinar, com representantes da Data-

prev, de instituições governamentais e de clientes, além 

de especialistas e membros de universidades.
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Responsabilidade Socioambiental 
A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev busca contribuir para o 

desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos empre-

sariais socialmente responsáveis. Também tem como objetivo promover o exercício da 

cidadania e colaborar para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

O tema sustentabilidade permeia todas as atividades da empresa e está presente em 

quatro projetos específicos: Programa Jovem Aprendiz; Diversidade; Inclusão Digital; e 

Programa Ambiental. Em 2016, a Dataprev manteve sua parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), participando como integrante da Agenda Ambiental na Admi-

nistração Pública (A3P). Criado em 1999, o A3P tem por objetivo incentivar órgãos 

públicos a adotarem diretrizes socioambientais em suas ações. 



Demonstrações Contábeis 2016 26

Por meio de campanhas de separação e descarte sustentável de resíduos, todo o mate-

rial descartado pela empresa beneficiou cooperativas de reciclagem, transformando 

toneladas de lixo em emprego, renda e novas perspectivas de vida para catadores. 

Instrumento de Inclusão Social, o Programa Jovem Aprendiz da Dataprev contratou, 

em 2016, 73 jovens, de 16 a 18 anos. Desde o início do programa, em 2011, mais de 

460 estudantes passaram pela empresa, todos pertencentes a instituições públicas 

de ensino, em parceria com o Senac e outras entidades de formação profissional. No 

Rio de Janeiro, um convênio com o Instituto Benjamin Constant possibilitou a contra-

tação de 21 jovens cegos ou com deficiência visual severa, com idades que variam 

entre 16 e 24 anos. No Rio Grande do Sul, uma parceira com o Cesmar (Maristas) 

ajuda a capacitar jovens para atuar na manutenção de computadores. 

O objetivo do programa é ampliar a possibilidade de inserção de jovens no mercado 

de trabalho, tornando mais promissor o futuro das novas gerações. A seleção dos 

candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero. Também são disponibi-

lizadas cotas para negros (pretos e pardos). Os jovens selecionados passam por um 

ciclo de palestras, com temas como ética, mercado de trabalho, saúde, sustentabi-

lidade, inclusão digital e orientação profissional. Em novembro, o Programa Jovem 

Aprendiz conquistou o segundo lugar no prêmio de Boas Práticas da A3P. 

A Dataprev também apoia iniciativas que visam ampliar o acesso dos cidadãos brasi-

leiros a tecnologias da informação e comunicação. Em 2016, foram doados 1.546 

bens patrimoniais descontinuados para as atividades operacionais da empresa, mas 

passíveis de reutilização, para oito entidades, entre instituições públicas, governa-

mentais e sem fins lucrativos de cinco estados. A maior parte dos itens refere-se a 

equipamentos de informática e mobiliários. 

O tema Diversidade também ganhou destaque na empresa em 2016, com a adesão, 

em março, ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, que 

incentiva o uso de práticas e ações que superem as desigualdades de gênero e raça 

no ambiente de trabalho. 

Mais de

460
jovens 
aprendizes
desde 2011

Doação de

1.546
bens
patrimoniais
em 2016
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Integridade
A Dataprev fortaleceu em 2016 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. Um comitê gestor — órgão colegiado subordinado 

diretamente à Diretoria Executiva — foi criado com o objetivo de gerenciar e aper-

feiçoar o Programa de Integridade Corporativa da empresa, 

dando tratamento de forma integrada a medidas que 

contribuem também para a redução dos riscos de 

reputação corporativa.

O programa tem entre suas principais linhas 

de ação o aprimoramento dos controles 

internos; a estruturação do gerencia-

mento dos riscos de integridade; a 

conscientização dos empregados em 

relação aos valores da organização; e 

a transparência das informações rele-

vantes para exercício do controle social.

O tema foi incluído no planejamento 

estratégico, com ações para diagnóstico 

das iniciativas de integridade existentes, 

análise das práticas de referência no mercado, 

mapeamento dos riscos de integridade, além 

de treinamento e comunicação para promoção das 

iniciativas sobre o assunto em andamento na empresa. 

Nesse contexto, a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Ethos, em maio, foi uma oportunidade 

para a empresa realizar um autodiagnóstico, tendo como referência o Guia Temático 

de Indicadores Ethos: Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção. O Questio-

nário de Avaliação Pró-Ética 2016 serviu como uma espécie de guia de boas práticas.

As ações de comunicação executadas tiveram como foco o reforço contínuo do 

tema e a promoção da consciência da importância do envolvimento de todos no 

combate à corrupção. O plano de comunicação incluiu a divulgação de notícias divul-

gadas na intranet e no Portal Dataprev, além da divulgação de cartazes e comuni-

cados sobre o tema.
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Uma das principais ações do Programa de Integridade foi o lançamento, em agosto, 

do novo Código Conduta Ética e Integridade da Dataprev, que se aplica a todos os 

empregados e agentes públicos. Como proceder ao receber um convite para a parti-

cipação em eventos custeados por 

uma instituição privada e quais as 

consequências de se fornecer infor-

mações privilegiadas para pessoas 

não autorizadas são algumas das 

questões abordadas no docu-

mento, que possui 26 artigos, distri-

buídos em sete capítulos. 

O código busca capturar aspectos 

que em geral escapam à legislação e ao legislador e aborda princípios e valores que 

frequentemente entram em choque, colocando-os em perspectiva, a fim de reconci-

liá-los ou priorizá-los. 

Em novembro, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

União (CGU) fez uma avaliação da integridade da Dataprev, apresentando um diag-

nóstico sobre o estágio das políticas e procedimentos na empresa. A avaliação da CGU 

incluiu análises documentais e testes de verificação. Também foram encaminhados 

questionários a 1.392 empregados selecionados por amostragem, com a finalidade de 

verificar a percepção acerca dos mecanismos de integridade existentes na empresa. 

O relatório traz, ainda, sugestões de melhorias e recomenda a elaboração de um 

plano de ação para promover o aprimoramento dos mecanismos de integridade. Os 

resultados acerca do tema previstos no Plano de Ação 2017 da Dataprev atendem 

essa recomendação. Além do aperfeiçoamento das medidas de integridade iniciadas 

em 2016, o plano contempla o monitoramento da adequação da empresa aos dispo-

sitivos da Lei das Estatais; a estruturação do gerenciamento de riscos (corporativos e 

operacionais); e o aprimoramento da gestão da transparência ativa das informações. 
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Reconhecimento
A constante busca pela melhoria de processos e serviços tem garantido à Dataprev 

reconhecimento em vários segmentos. A empresa foi destaque, nos rankings de 2016 

das melhores empresas brasileiras, segundo quatro publicações da grande imprensa 

econômica (Exame Melhores & Maiores, Anuário Valor 1000, Guia Época Negócios 

360º e Empresas Mais Estadão/Broadcast). Os levantamentos são feitos com base nos 

dados do ano anterior (2015) e destacam a empresa entre as melhores do setor de TI 

e na comparação com as demais empresas públicas.

No mesmo ano, a Dataprev recebeu, pelo segundo ano seguido, o certificado de 

Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro (CRC-RJ). A certificação confirma que as informações contábeis da 

empresa relativas ao exercício de 2015 alcançaram os requisitos de qualidade esta-

belecidos, assim como reconhece e valoriza suas ações ambientais e suas práticas de 

responsabilidade social. A iniciativa é uma parceria do CRC, da Federação das Indús-

trias do Rio de Janeiro (Firjan) e da Fecomércio e conta com o apoio da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Reformulado e lançado em novembro de 2015, o Portal Dataprev conquistou, em 

setembro, o primeiro lugar na categoria “Projetos Web Governamentais” do Todos@

Web, Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web 2016. O prêmio é uma iniciativa do 

Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br) e do Comitê Gestor da Internet 

no Brasil (CGI.br), em parceria com o W3C Brasil. O objetivo é promover e premiar 

ações das empresas públicas e privadas em favor da acessibilidade na web, que 

permitem o acesso à informação por pessoas com deficiência. 
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O Portal Dataprev é aderente aos padrões interna-

cionais de desenvolvimento web (HTML5.1 e CSS 

3), que possibilitam a construção de produtos de 

qualidade e contribuem para uma web acessível 

para todos. Segue, ainda, ainda as orientações para 

padronização da comunicação de órgãos e enti-

dades do governo federal em ambientes digitais, 

além de ser aderente a diretrizes e padrões nacio-

nais (e-MAG - Modelo de acessibilidade do governo 

federal) e internacionais (W3C/ WCAG 2.0 - Web 

Content Acessibility Guidelines) de acessibilidade.

Em novembro, foi a vez do Sistema Nacional de 

Informações de Registro Civil (Sirc), desenvolvido 

pela Dataprev, receber menção honrosa do Prêmio 

Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), promo-

vido pela Associação Brasileira de Entidades Esta-

duais de Tecnologia da Informação (ABP) e pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, na categoria e-Administração Pública. A 

premiação visa estimular, desenvolver e prestigiar 

a inovação e a excelência nas iniciativas de governo 

eletrônico e de modernização. 

Utilizado por mais de 90% dos 7,6 mil cartórios exis-

tentes no Brasil, o Sirc moderniza a captação e o 

tratamento dos dados dos registros civis de nasci-

mento, casamento, óbito e natimortos. Contribui 

também para a erradicação do subregistros no 

país e para a melhoria da qualidade e gestão das 

bases de dados governamentais.

Também em novembro, a Dataprev recebeu o reconhecimento especial para Equipe 

de Data Center do Ano, durante a edição brasileira do DCD Awards 2016, premiação 

mundial promovida pela Datacenter Dynamics para destacar iniciativas de inovação e 

eficiência em data centers. A empresa, que concorreu com centenas de empresas e 

instituições públicas e privadas, recebeu o prêmio com o caso “Desafios Multidiscipli-

nares na Gestão de Ambientes de Missão Crítica”.
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