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NO ANO DE 2012, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência So-
cial (Dataprev) alcançou a maior taxa de investimento realizado desde 1984, 
início do acompanhamento feito pelo Departamento de Coordenação e Gover-
nança das Empresas Estatais (Dest). Foram R$ 122,9 milhões investidos, o 
equivalente a 94,6% do orçamento aprovado para o exercício, e 92,7% a mais 
do que em 2011. 

A Dataprev registrou em 2012 lucro líquido de R$ 153,6 milhões, um cres-
cimento de 3,39% em relação ao ano anterior, e receita operacional líquida de 
R$ 912 milhões, aumento de 4,29% na comparação ano a ano. Trata-se de 
um momento especial para a história da empresa. As contratações nas áreas 
de infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação (TIC) preparam 
uma nova abordagem na gestão de grandes bases de dados e no desenvolvi-
mento de soluções. O resultado é o aperfeiçoamento contínuo dos serviços e a 
inclusão de novos produtos e clientes no seu portfólio. 

Os centros de processamento de dados estão sendo ampliados e moder-
nizados, com ampliação e instalação de novas salas-cofres, servidores atuali-
zados, fi rewalls específi cos para bancos de dados, maior capacidade energé-
tica, sistemas de monitoramento dos ambientes e das aplicações. Do total de 
investimentos, 82,5% foram destinados à atividade-fi m da Dataprev, aplicados 
em hardware e software. E a excelente taxa de execução dos recursos é conse-
quência direta do avanço dos processos de governança e planejamento, que 
envolvem desde a defi nição de demandas, os procedimentos licitatórios, até a 
contratação fi nal.

A empresa também adotou um novo modelo de negócios, que passa a 
contar com analistas dedicados a atuar junto aos clientes, identifi cando e 
antecipando soluções para suas demandas. Uma das primeiras experiências 
com a estrutura atual envolve o desenvolvimento de um sistema de gestão de 
pessoas para atender a todos os servidores federais, contratado pelo Minis-

2Mensagem da Presidência2
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tério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de um consórcio fi rmado 
entre a Dataprev e o Serpro.

O desempenho, como fornecedora de soluções de TIC para políticas sociais 
no setor público, recebeu vários reconhecimentos durante o ano. No segmento 
dedicado às sociedades de economia mista ou empresa pública, a Dataprev 
obteve a segunda posição do iGovTI 2012 – Levantamento de Governança de 
Tecnologia da Informação, produzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a 
cada dois anos, sobre a governança de TI na administração pública federal.

A Dataprev também esteve entre as melhores classifi cadas nos rankings 
econômicos de veículos da mídia especializada. Foi considerada a segunda 
melhor empresa de indústria digital na 39ª edição da Revista Exame – Maiores 
e Melhores de 2012, da Editora Abril; e a segunda melhor de TI pela publi-
cação Valor 1.000, do jornal Valor Econômico. No levantamento feito pela 
revista Época Negócios, em parceria com a Fundação Dom Cabral, junto a 2 mil 
grandes empresas de diversos segmentos, foi a segunda melhor na categoria 
tecnologia-software e serviços.

Programas de desenvolvimento profi ssional e de gratifi cação variável de 
acordo com resultados, alinhados às metas do Plano de Ação da empresa, 
tiveram papel fundamental no engajamento das equipes. A criatividade e o 
comprometimento do conjunto dos empregados da Dataprev foram imprescin-
díveis para o desempenho durante o ano.

Acreditamos que em 2012 a Dataprev deu um grande salto para consolidar 
sua vocação primordial: trabalhar com grandes bases de dados e soluções  que 
permitam aprimorar a administração pública e assegurar ferramentas para o 
exercício pleno da cidadania.

Rodrigo Assumpção
Brasília, dezembro de 2012
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A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES da Previdência Social (Dataprev) 
desenvolve soluções em tecnologia da informação e comunicação para apli-
cações sociais destinadas a execução e promoção de políticas públicas. Para 
atender ao seu principal cliente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
a empresa desenvolveu sistemas, aplicações e infraestrutura específi ca capaz 
de armazenar, processar e atualizar, em tempo real, as informações de milhões 
de contribuintes brasileiros. Com isso, especializou-se na guarda, no processa-
mento e no tratamento inteligente de grandes bases de dados sociais, e tam-
bém na produção de soluções para a implementação de políticas públicas.

Além do INSS, a Dataprev presta serviços para a Presidência da República, 
para a Receita Federal do Brasil e para os Ministérios da Previdência Social 
(MPS), do Trabalho e Emprego (MTE), do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), entre outros órgãos governamentais. Também mantém convênio com 
instituições fi nanceiras para processamento de informações relacionadas à 
concessão de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas. 

Encerrou o ano com 3.635 empregados, distribuídos pelos seus três centros 
de processamento de dados, localizados no Rio de Janeiro (CPRJ), São Paulo 
(CPSP) e Distrito Federal (CPDF), em cinco Unidades de Desenvolvimento de 
Software (Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do 
Norte), 22 Unidades Regionais e cinco Unidades de Atendimento, presente  em 
todas as capitais brasileiras.

A Dataprev é a responsável pela base de dados do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS), que, desde o início de 2009, permite a concessão 
– em até 30 minutos – de aposentadoria por tempo de contribuição e idade e 
também o salário-maternidade. Os computadores da estatal abrigam, apenas 
no CNIS, 216 milhões de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, 
além de dados sobre vínculos, remunerações e contribuições, que, somados, 
geram mais de 14 bilhões de registros.

Perfi l e histórico 3



9

Relatório Anual 2012 Dataprev

Marcos institucionais
  Empresa Pública vinculada ao Ministério da 

Previdência Social, com personalidade jurídica 
de direito privado, patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e fi nanceira. 

 Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974.

 Primeiro estatuto: aprovado pelo Decreto nº 75.463 de 10/03/1975, 
CNPJ 42.422.253/0001/01 

 Instalação da Dataprev: Portaria Ministerial nº 189 de 18/04/1975.

 Composição acionária: União, representada pelo MPS, com participação 
de 51%, e o INSS com 49%.

  www.dataprev.gov.br
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Plano de Ação
O MODELO DE GOVERNANÇA adotado pela Dataprev articula a estrutura deci-
sória da empresa a uma metodologia de planejamento estratégico, que prevê 
ações de curto, médio e longo prazos, defi nidas e monitoradas por meio de 
instrumentos de gestão participativa.

O Mapa Estratégico da empresa para o ciclo 2010 a 2015 estabelece seis 
diretrizes fundamentais: 
• aumentar a produtividade
• fortalecer e consolidar a gestão das informações da Previdência Social
• buscar clientes cujos produtos ou dados agreguem valor aos cadastros já 

existentes na Dataprev
• assumir um papel propositivo em relação às necessidades de TIC dos 

clientes
• adotar padrões tecnológicos abertos
• desenvolver produtos a partir das bases de dados existentes na Dataprev. 

Com essas diretrizes, o Plano de Ação 2012 foi desenvolvido de forma matri-
cial, mediante consulta à Diretoria Executiva e ao corpo gerencial da empresa. 
Essas contribuições permitiram defi nir os resultados a serem alcançados du-
rante o exercício. Foram novos produtos ou versões de sistemas, processos, 
investimentos, entre outras metas, distribuídas por sete eixos estruturantes: 
• Gestão e Governança
• Pessoas
• Tecnologia e Inovação
• Demandas e Negócio
• Segurança
• Infraestrutura
• Atendimento. 

4
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Para atingir esses resultados o plano previu 299 macroações. Trata-se, contudo, 
de um elemento dinâmico. Para o monitoramento da sua execução, ou de even-
tuais alterações, são utilizados diversos instrumentos de gestão, como  reuniões 
trimestrais, aplicativo específico e agenda corporativa on-line, que aponta diaria-
mente compromissos de relevância administrativa, técnica ou legal. 

O Plano de Ação é divulgado para todos os empregados por meio de hotsite, 
notícias publicadas na intranet e apresentações presenciais feitas pela Presi-
dência da empresa em todas as Unidades Regionais da Dataprev. No fim do 
ano, os objetivos alcançados orientam o planejamento futuro e a distribuição 
da Gratificação Variável por Resultados (GVR) paga aos empregados. 

Maior produtividade
Em 2012, os resultados alcançados integralmente como foram previstos pas-
saram de 37% do total, em comparação a 7% no ano anterior. A grande diferen-
ça se explica por duas razões: resultados de grande porte em 2011 e o aper-
feiçoamento dos instrumentos de monitoramento, controle e participação, que 
tornaram mais precisos o escopo e a definição das metas. Se for considerado 
o conjunto de ações realizadas para obtenção desses resultados, o índice de 
iniciativas concluídas sobe a 60% em 2012 (ante 46% em 2011).

Plano 2012

31
37%

15
18%

25
30%

12
15%

Plano 2011

38%

34%

21%

7%

Totalmente concluído 
Praticamente concluído
Parcialmente realizado (de 51% a 80% do resultado previsto)
Menos de 50% do resultado

RESULTADOS ALCANÇADOS
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De modo geral, houve um ganho de eficácia na gestão da empresa na ordem 
de 30,04%. Chega-se a esse número ao comparar o número de ações efetiva-
mente concluídas em 2012 (632) com o total que teria sido realizado (487) 
se a taxa de realização de 2011 fosse mantida. Os benefícios que derivam 
do planejamento estratégico incluíram, entre outros, maior objetividade da 
relação da Dataprev com seus clientes e abordagem mais qualificada da inte-
ração com os órgãos de controle. 

MAPA ESTRATégiCO DA DATAPREv 2010–2015

Diretrizes
1. Aumentar a produtividade
2. Fortalecer e consolidar a gestão das informações da 

Previdência Social
3. Buscar clientes cujos produtos ou dados agreguem 

valor aos cadastros já existentes na Dataprev
4. Assumir um papel propositivo com relação às 

necessidades de TIC dos clientes
5. Adotar padrões tecnológicos abertos
6. Desenvolver produtos a partir das bases de dados 

existentes na Dataprev

Missão
Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para a execução 

e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.

Visão
Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações 
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira.
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Fortalecimento da Gestão

Excelência Operacional

Promover a qualidade e 
a criação colaborativa de 
informações corporativas

Fortalecer o processo 
de planejamento orientado 

a resultados

Aperfeiçoar as práticas 
comerciais e aumentar 
o portfólio de serviços

Adequar a imagem 
e o desenho organizacional 

aos novos desafios

Buscar a inovação e excelência 
tecnológicaGarantir a segurança da informaçãoOtimizar os processos finalísticos de 

negócio e a disponibilidade dos serviços

Fornecimento de Soluções de Tecnologia

Clientes e parceiros nas áreas 
previdenciária, trabalhistas, sociais e 

registro civil consolidados e satisfeitos
Prover soluções em ambiente tecnológico 
integrado, seguro e de alto desempenho

Demandas prioritárias atendidas e 
sustentadas

Gestão estratégica de Pessoas Otimização dos Recursos

Valorizar e desenvolver 
competências técnicas 

e gerenciais

Otimizar os sistemas 
de apoio à gestão 
e o gerenciamento 

da tecnologia interna

Aprimorar a estrutura física 
e a gestão do patrimônio 

imobiliário

Aperfeiçoar a aplicação 
dos recursos financeiros 

e logísticos

Promover a qualidade de 
vida, a responsabilidade 

socioambiental e as 
melhorias nas relações 

de trabalho

Resultado

Qualidade

Inovação

Transparência

Integridade

Flexibilidade

Profissionalismo

Comprometimento

Conhecimento

Satisfação
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Alguns resultados de destaque
Gestão de benefícios
Modernizar a folha de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) — que gera créditos mensais a 29,7 milhões de benefi ciários em todo 
o país — é o principal objetivo do Sistema Integrado de Benefícios (Sibe). A 
segunda fase do projeto (denominado Sibe II) começou a ser desenhada pela 
equipe da Dataprev em 2012, para ser entregue, em etapas, até 2015. Prevê 
a substituição da “Maciça”, como é conhecida a folha processada mensalmen-
te pela Dataprev, por uma aplicação mais avançada, com recursos para fazer 
controle fi nanceiro, o provisionamento, o envio e o acompanhamento do rece-
bimento bancário dos pagamentos. 

Consórcio federal
São 1,5 milhão de matrículas de servidores públicos, 236 órgãos, R$ 100 bi-
lhões em folha de pagamento processados por ano. Os números traduzem a 
dimensão do projeto que resultará em um novo sistema para a gestão de pes-
soas do Governo Federal, criado por um consórcio formado pela Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) e pelo Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados (Serpro), para o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – órgão central do Sistema de Pessoal Civil (Sipec). Inicia-
do no fi nal de 2012, o desenvolvimento do novo Sistema de Gestão de Pessoas 
do Governo Federal (Sigepe) tem prazo previsto de cinco anos. Vai substituir o 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), usado atu-
almente para a gestão de recursos humanos do Poder Executivo Federal. 
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Conferência Internacional
A Dataprev e a Associação Internacional de 
Seguridade Social (AISS) realizaram a 13ª 
Conferência Internacional da AISS sobre 
TIC na Seguridade Social (ICT 2012), em 
Brasília, de 17 a 20 de abril. Reuniu cerca 
de 400 participantes de mais de 70 países, 
entre gestores de TIC, CEO’s, especialistas 
e funcionários de instituições de seguridade 
social que integram a AISS. A Conferência em 
Brasília deu seguimento às edições realizadas 
em Moscou (2005) e em Sevilha (2009).

Serviço online
A solução para apoio ao parcelamento da 
dívida previdenciária (PARCWeb) passou a 
estar disponível online, no Centro Virtual 
de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), da 
Receita Federal do Brasil.

Cooperação com Moçambique
No escopo das atividades do Acordo de 
Cooperação Internacional da Dataprev, uma 
missão foi enviada a Moçambique, composta 
também pelo Ministério da Previdência 
Social e pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). A intenção é auxiliar na 
contratação de serviços de TI no âmbito do 
Sistema de Informações do Seguro Social de 
Moçambique (SISSMO).

Parcelamento Previdenciário 
Implantação da primeira etapa do 
Sistema de Parcelamento Previdenciário, 
que possibilita ao funcionário da 
Receita Federal do Brasil (RFB) atender 
contribuintes, pessoas físicas e 
jurídicas que desejam parcelar dívidas 
previdenciárias.

Previc com novo sistema
A Dataprev entregou para a 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) o DAWeb, 
ferramenta para otimizar o repasse das 
demonstrações atuariais feitas pelas 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPCs).

Extrato previdenciário
Graças a um acordo firmado entre o 
Ministério da Previdência Social e a 
Caixa, viabilizado tecnologicamente pela 
Dataprev, os beneficiários da Previdência 
Social que possuem conta-corrente 
ou poupança na instituição passaram 
a acessar informações referentes ao 
seu cadastro, vínculos empregatícios e 
benefícios, por meio do internet banking. 

Intercâmbio de dados
Lançamento de interface para a troca de 
dados entre o Seguro-Desemprego (SD), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
e o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do 
Ministério da Educação (MEC). 
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Dados abertos
A Dataprev oficializou sua adesão à 
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 
(Inda), coordenada pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. A Inda é a política 
do governo brasileiro para dados 
abertos. Sua gestão é feita por um 
comitê gestor, composto por integrantes 
de órgãos federais, da sociedade civil e 
de universidades.

Trabalho e emprego
Nova versão do sistema para 
Intermediação de Mão de Obra (IMO) 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) trouxe melhorias relacionadas 
ao atendimento do empregador e à 
administração de postos de trabalho. 
A aplicação executa em torno de 
5 milhões de atendimentos por mês.

Atendimento rápido
Concluído o novo Sistema de 
Agendamento (Sisage V2) para as 
Agências da Previdência Social (APSs), 
do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). A aplicação promove redução 
de filas e do tempo de espera por 
atendimento dos segurados. O objetivo é 
oferecer aos cidadãos a possibilidade de 
serem atendidos em dia e hora de sua 
conveniência.  

Contribuinte na rede
Entregue à Receita Federal do Brasil 
o sistema Audcomp, destinado a apoiar 
operação de auditoria em Compensações 
Previdenciárias declaradas por meio da Guia 
de Recolhimento do FGTS e Informações 
à Previdência Social (GFIP). Estas 
compensações geram uma redução nos 
valores recolhidos pelos contribuintes, que 
poderão agora justificá-las on-line. 

Migração no Rio
Concluída a migração para plataforma baixa 
dos sistemas que rodavam no mainframe 
CV2, instalado no Centro de Processamento 
Rio de Janeiro (CPRJ). Entre eles, aplicações 
do Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS), incluindo dados legados.
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Diretrizes gerais
de negócio

Aprovação de orçamentos
e programas

Fiscalização da execução 
administrativa

CA
Conselho de
Administração

CF
Conselho
Fiscal

PR
Presidência

Fiscalização do cumpri-
mento dos deveres legais 
e estatutários

Acompanhamento
da execução financeira, 
fiscal e orçamentária

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Atendimento operacional
Segurança da InformaçãoAuditoria

interna

DFS
Diretoria de Finanças
e Serviços Logísticos

DIT
Diretoria de
Infraestrutura de TIC

DPE
Diretoria
de Pessoas

DRD
Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações

Financeira 
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos
Gestão de TI interna

Planejamento da produção
Operacionalização
de sistemas de informação
Telecomunicações         
Suporte à produção

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 

Legenda:
Vinculação Funcional - - - - - - - - -
Subordinação _______

55Estrutura organizacional5Estrutura organizacional5
UMA PRESIDÊNCIA E QUATRO DIRETORIAS formam a Diretoria Executiva, que, 
para fi ns deliberativos, constitui-se em Diretoria Colegiada. Também são ór-
gãos de administração e fi scalização da Dataprev o Conselho de Administração 
e o Conselho Fiscal.

A especifi cação de arquitetura (codifi cação) e construção de sistemas de 
informação está a cargo de cinco Unidades de Desenvolvimento de Software 
(UD) – Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina 
–, onde atuam cerca de 500 desenvolvedores. A Dataprev possui três data 
centers, no Rio de Janeiro (CPRJ), São Paulo (CPSP) e em Brasilia (CPDF), para 
sustentação e implantação dos ambientes produtivos e prestação dos serviços 
de hospedagem, processamento, conectividade e segurança, entre outros.

Para testes e homologação de sistemas, a empresa conta com 22 Unidades 
Regionais (URs), além de cinco Unidades de Atendimento (UAs), para apoio 
técnico e operacional a nível regional.

5
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Subordinação _______
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Estrutura organizacional
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O ciclo produtivo
na Dataprev nasce junto ao cliente 
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1 A demanda é recebida pela área de negócios, responsável pelo relaciona-
mento com o cliente, vinculada à Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimen-
to e Informações (DRD). Pode ter sido gerada pelo cliente ou identifi cada pelos 
gerentes de contas, com apoio dos analistas de negócio. 

2 A área de negócios requisita o atendimento da solicitação à Coordenação-Ge-
ral de Projetos e Demandas (CGPD), descrevendo as necessidades do cliente. 

3 A CGPD encaminha a demanda para a UD que será a responsável em aten-
der a solicitação.

4 Paralelamente, o Departamento de Arquitetura Técnica (DEAT), vinculado à 
Diretoria de Infraestrutura de TIC (DIT), elabora o desenho da arquitetura da 
solução e a encaminha para a UD. 

5 Inicia-se, então, o processo de desenvolvimento, que vai  percorrer diferen-
tes instâncias que interagem dinamicamente até a entrega fi nal.

6 As UDs representam o núcleo do trabalho de desenvolvimento, mas muitos 
aspectos estão sob a responsabilidade de outras áreas.

7 A Coordenação-Geral de Qualidade de Software (CGQS) atua junto aos de-
senvolvedores, por meio de analistas de qualidades (QAs), para assegurar a 
conformidade nos códigos, aplicativos e artefatos produzidos durante o de-
senvolvimento, o qual segue as diretrizes do Processo de Desenvolvimento de 
Software da empresa (PD-Dataprev). Trata-se de um método de trabalho padro-
nizado que, além da melhoria da produtividade, garante a qualidade dos pro-
dutos entregues, de acordo com as melhores práticas de mercado, bem como 
permite a fl exibilidade de transportar as demandas entre as UDs.

8 Os testes funcionais dos produtos são realizados com o apoio das Unidades 
Regionais (URs) que, se necessário, também podem ser requisitadas interna-
mente pelas UDs para apoiar o desenvolvimento de sistemas.

9 Uma vez homologado com o selo de Qualidade de Software da Dataprev, o 
produto é entregue a um dos centros de processamento (CPs) – CPRJ, CPSP, 
CPDF – para ser implantado na base de dados dos clientes.

10 Em caso de incidentes, os centros de processamento acionam a UR res-
ponsável pelo atendimento ao usuário, podendo haver participação da UD, 
caso haja necessidade de intervenção na aplicação. 
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6Nossos clientes

A DATAPREV DESENVOLVE, implanta, disponibiliza e sustenta serviços que 
apoiam o exercício da cidadania e as políticas sociais do Estado. Provê solu-
ções tecnológicas para a gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, 
sociais e de registros civis da população brasileira. 

Tem em seu portfólio de serviços os seguintes clientes:

•  Ministério da Previdência Social (MPS)
•  Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
•  Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
•  Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
•  Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)
•  Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
•  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
•  Presidência da República
•  instituições de previdência privada
•  órgãos de governo
•  instituições fi nanceiras.

6
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7Linhas de negócio

AS LINHAS DE NEGÓCIO DA EMPRESA estão focadas no atendimento de áreas so-
ciais de governo e de apoio a políticas públicas. Incluem a prestação de serviços 
de consultoria, desenvolvimento de software, elaboração de projeto de soluções, 
gestão de documentos e de infraestrutura de TIC. Em cada uma dessas linhas, 
a empresa oferece uma série de produtos e serviços aos seus clientes, assegu-
rando qualidade e segurança aos dados e à performance das aplicações.
 

Consultoria em diversas áreas
•  Soluções de TIC
•  Treinamento
•  Planejamento tecnológico
•  Gestão de mudança
•  Diagnóstico e formulação de soluções nos diferentes segmentos de TIC, 

aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a questões de negócio e 
capacitação de profi ssionais com ênfase na elaboração de projetos de tele-
comunicações e redes locais, preparação de editais de contratação, verifi -
cação de conformidade em soluções/produtos, elaboração de Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação (PDTI) e de planos de contingência, de conti-
nuidade e de segurança da informação.

7
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Linhas de negócio

Desenvolvimento 
e sustentação de soluções de TIC
Essa linha de negócio abrange todas as etapas de desenvolvimento de siste-
mas e soluções, bem como os procedimentos de manutenção evolutiva, adap-
tativa ou corretiva. A Dataprev possui reconhecida competência em plataforma 
Java Enterprise Edition (JEE), contando com mais de 500 experientes desen-
volvedores distribuídos em suas cinco Unidades de Desenvolvimento (UDs). As 
UDs funcionam como fábricas de software, com as demandas organizadas de 
acordo com as melhores práticas do Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK),  um guia reconhecido de gestão de projetos, e executadas com base 
no Processo de Desenvolvimento da Dataprev (PD-Dataprev), documento com 
os padrões operacionais estabelecidos pela empresa. Também presta serviços 
de sustentação e gestão de infraestrutura para assegurar a disponibilidade da 
solução, e atendimento ao usuário por meio de sua central de serviços.
•  Internalização de sistemas
•  Construção de soluções estruturantes
•  Manutenção corretiva
•  Manutenção evolutiva
•  Central de serviços
•  SMS (Short Message Service)
•  Contingenciamento de serviços
•  Sistema de Gerenciamento de Identidade (GerID), com ferramenta single sign-on 

(que requer uma única autenticação) para controle de acesso a sistemas 
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Gestão de documentos
•  Gestão Eletrônica de Documentos
•  Microfilmagem
•  Consulta microfilmada
•  Serviços de gerenciamento de documentos, incluindo autenticação, digita-

lização, armazenamento, recuperação e trâmite de documentos de forma 
eletrônica

Gerenciamento de infraestrutura de TIC 
Serviços de gestão de insumos de infraestrutura e suporte ao ambiente de 
usuários, hospedagem de serviços de TIC, incluindo bases de dados, banco de 
dados e aplicações em servidores localizados em seus centros de processa-
mento, em condições de alto padrão de segurança e disponiblidade.
•  Hosting
•  Impressão
•  Suporte a usuário

Soluções de inteligência de negócios
Consiste em desenvolver sistemas de informações gerenciais, elaborar estu-
dos e análises de informações, utilizando modelos matemáticos e estatísticos 
para apoiar os processos decisórios, o gerenciamento do negócio e a definição 
de políticas públicas na área social do governo.
•  Análise de informação
•  Qualificação de dados
•  Tratamento de informações
•  Batimento de informações
•  Mineração e estatística
•  Disponibilização de dados sociais
•  Apuracões especiais
•  Big Data

Colaboração corporativa 
Prestação de serviço integrado de comunicação para aumento de produtividade.
•  E-mail 
•  Agenda
•  Mensageira instantânea
•  Catálogo de endereços eletrônicos
•  Disco virtual
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8Principais serviços

MUITAS DAS APLICAÇÕES SOCIAIS oferecidas aos cidadãos brasileiros por di-
ferentes instituições de governo contam com a infraestrutura tecnológica e a 
inteligência dos sistemas oferecidas pela Dataprev. A empresa está presente 
no processamento do pagamento dos benefícios pelo INSS, na consulta aos 
dados para liberação de seguro-desemprego, na emissão de Certidões Nega-
tivas de Débito (CND) da Receita Federal do Brasil, entre outros serviços que 
facilitam a vida dos contribuintes. 

Confi ra a seguir alguns trabalhos desenvolvidos pela Dataprev para seus 
principais clientes.

Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
O CNIS é um conjunto de subsistemas e rotinas, rodando em plataforma aberta 
e distribuída, que administram uma base de dados composta por cerca de 19 
bilhões de informações, de todos os trabalhadores e segurados brasileiros. 
São dados de identifi cação de aproximadamente 200 milhões de pessoas, 
entre registros empregatícios e contribuições para a Previdência Social, que 
são atualizadas com informações vindas de várias origens. Esses dados são 
utilizados por diversos sistemas, com diferentes objetivos: reconhecimento de 
direitos trabalhistas e previdenciários, combate a fraudes, apoio aos processos 
de arrecadação previdenciária, direcionamento da ação fi scal e subsídio ao 
planejamento de políticas públicas.

8
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Sistema Único de Benefícios (SUB)
O SUB controla e realiza todas as operações referentes a concessões, atualiza-
ções, cálculos e geração de créditos para pagamentos dos benefícios mensais 
de cerca de 30 milhões de segurados da Previdência Social – totalizando um 
valor de cerca de R$ 24 bilhões por mês –, para mais de 40 mil agências e 
postos de instituições bancárias em todo o Brasil. 

Projeto de Regionalização de Informações e Sistemas 
(PRISMA) 
Sistema responsável pela gestão dos processos que envolvem o atendimento 
dos segurados nas solicitações de benefícios que não necessitam de perícia 
médica, como aposentadorias por tempo de contribuição ou idade e pensões.
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Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade 
(SABI) 
Faz a gestão, a padronização de procedimentos médicos, a agenda e o controle 
de atendimentos a segurados que apresentam algum tipo de incapacidade, 
temporária ou definitiva, que os impede de trabalhar. Esses atendimentos são 
responsáveis por 70% dos benefícios solicitados à Previdência Social, repre-
sentando cerca de 1 milhão de transações mensais.

Sistema de Acordos Internacionais (SIACI)
O sistema controla, via internet, o intercâmbio eletrônico de dados relativos 
à concessão e à manutenção de benefícios previdenciários de trabalhadores 
que estão fora do Brasil. A aplicação se insere no marco dos acordos inter-
nacionais firmados pelo país no âmbito da seguridade social. Atualmente, o 
Siaci permite transmitir formulários eletrônicos entre os países do Mercosul e 
realizar consultas e auditoria sobre as transações. Sob a coordenação da Or-
ganização Ibero-Americana de Seguridade Social (OISS), o sistema é utilizado 
por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) 
Faz a captação e o armazenamento digital dos dados dos registros civis (nasci-
mento, casamento e óbito), no caso dos cartórios brasileiros já informatizados.

Ministério do Trabalho e Emprego
Portal MTE – Mais Emprego
Desenvolvido para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o portal integra 
serviços e políticas de trabalho, emprego e renda. Facilita a vida do trabalha-
dor ao agregar, ao pagamento do benefício, políticas de intermediação de mão 
de obra e de qualificação profissional. O Portal MTE é operado por 16 mil usu-
ários, em cerca de 2,5 mil postos em todo o Brasil. São integrantes do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), Superintendências Regionais do Trabalho e Em-
prego (SRTE) ou agências autorizadas da Caixa, com 250 mil transações por 
dia. Atualmente, o portal reúne uma base de dados com cerca de 10 milhões 
de trabalhadores cadastrados. Também é utilizado pelo empregador, para en-
viar requerimentos de seguro-desemprego, disponibilizar vagas, consultar cur-
rículos, enviar declaração CAGED e acompanhar os processos de seleção das 
vagas oferecidas. 
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O portal é constituído dos seguintes sistemas:

Seguro-Desemprego (SD)
Responsável pela análise e concessão on-line do seguro-desemprego, reali-
zando cruzamento de informações com o CNIS para verificação das exigências 
legais para sua liberação e emissão mensal. O sistema está integrado ao sis-
tema de Intermediação de Mão de Obra (IMO), de modo que o trabalhador, ao 
solicitar o seu benefício, seja automaticamente inscrito no processo de inter-
mediação de emprego.

intermediação de Mão de Obra (iMO)
Gestão da intermediação de ofertas de emprego feitas pelos empregadores 
junto a trabalhadores desempregados ou em busca de uma nova colocação.

Programa Nacional de Qualificação (PNQ)
Gerencia o processo de qualificação dos trabalhadores, desde o estabeleci-
mento dos convênios com as entidades de qualificação, passando pelo contro-
le e acompanhamento da execução dos contratos e da aplicação das verbas.

Programa de geração de Emprego e Renda (PROgER)
Elabora e controla a execução dos contratos de linhas de financiamento 
a ações empreendedoras, indutoras de emprego e renda. A ênfase do pro-
grama é o apoio a setores intensivos em mão de obra, prioritários de polí-
ticas governamentais de desenvolvimento e grandes geradores de emprego. 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Administração da base de dados com a identificação das ocupações existentes 
no mercado de trabalho. Os códigos CBO são utilizados em praticamente todos 
os sistemas que tenham alguma vinculação com os trabalhadores brasileiros.

Cadastro geral de Empregados e Desempregados (CAgED)
Responsável pelos processos de preenchimento, captação, validação, geren-
ciamento das entregas de declarações, elaboração dos índices de emprego e 
consultas das informações de admissões e desligamentos de trabalhadores. 
Esses dados são a base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e 
programas ligados ao mercado de trabalho, e também subsidiam a tomada de 
decisões para ações governamentais.
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Receita Federal do Brasil
Cadastro Nacional de Ações Fiscais (CNAF)
Mantém registro e fornece consultas, via internet, sobre os procedimentos fis-
cais em curso e realizados nas delegacias da Receita Federal do Brasil. Com o 
CNAF, é possível dimensionar a demanda de fiscalização para distribui-la entre 
as equipes de auditores. 

Certidão Negativa de Débito (CND)
A partir das bases de dados de recolhimentos, o sistema faz o cadastramento, 
a gestão, a emissão e a validação de Certidões Negativas de Débito das empre-
sas, com relação a suas obrigações com a receita previdenciária.

Sistema de Cobrança Administrativa (SICOB)/Sistema de 
Cobrança Judicial e Execução Fiscal (DIVIDA)
Abrange as funções de cobrança administrativa e judicial de créditos previ-
denciários. Ou seja, andamento dos processos, inscrição em dívida pública, 
concessão e manutenção de parcelamentos de débitos, emissão de cobrança 
mensal e tratamento de pagamentos efetuados na rede bancária.

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP) 
O sistema processa cerca de 6,5 milhões de declarações mensais encaminha-
das pelas empresas ao site Conectividade Social, operado pela Caixa. A partir 
dessas guias, são obtidas as informações para controle da receita previdenci-
ária e para alimentar as bases de dados do CNIS.

Ministério da Previdência Social
Sistema do Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS_WEB)
Faz a administração dos processos de segurados e contribuintes da Previdên-
cia Social, envolvendo litígios de benefícios e recolhimentos de contribuições 
por meio dos julgamentos realizados nas Juntas de Recursos e nas Câmaras 
de Julgamento, garantindo maior agilidade nos processos.
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Cadastro Nacional de Informações Sociais – 
Regime Próprio de Previdência Social (CNIS RPPS)
Solução para captação e manutenção de cadastro de informações previden-
ciárias referentes aos servidores públicos e militares da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, complementar ao CNIS. Esse cadastro é 
base para acompanhamento, orientação e supervisão dos regimes próprios de 
previdência, para estudos técnicos, fiscalização e demais atividades da Secre-
taria de Políticas de Previdência Social (SPS).

Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC)
Captação de Dados de Investimentos (SICADI)
Responsável pela captura, manutenção e disponibilização on-line de informa-
ções sobre investimentos dos Planos de Benefício das entidades de previdên-
cia privada.

Presidência da República
Blog do Planalto – hosting gerenciado
A Dataprev hospeda o blog utilizado pela Presidência da República para ofere-
cer à sociedade informações sobre programas e políticas governamentais, bem 
como apresentar a agenda de eventos e atos da Presidenta da República.

Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Consórcio Serpro-Dataprev – Sigepe
Em 2012, a Dataprev formou um consórcio com o Serpro para desenvolvimen-
to de software, treinamento de usuários e consultoria técnica para o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. O objetivo é criar o Sistema de Gestão 
de Pessoal do Governo Federal (Sigepe), projeto que tem um prazo total de 
cinco anos e vai gerir informações de 1,2 milhão de servidores ativos e inativos 
do governo federal.
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Instituições financeiras
Empréstimo consignado
A Dataprev, com autorização do INSS, presta serviço às instituições financeiras 
para conferência das informações de empréstimos consignados, fornecendo 
os dados básicos dos limites para concessão do crédito. 

Instituições de previdência privada
Consulta a Cadastro de Óbitos
A Dataprev, com autorização do INSS, presta serviço às instituições de previ-
dência privada para a conferência das informações do Sistema de Controle de 
Óbitos (Sisobi) e averiguação de óbitos dos assistidos pelas instituições.

Soluções de Inteligência de Negócios
A administração de volumes massivos de dados conferiu à Dataprev grande 
experiência no segmento de Business Intelligence (BI), base das suas Soluções 
de Inteligência de Negócios. Dão suporte à gestão de negócios e à tomada de 
decisões, voltadas a coleta, organização, análise, armazenamento em grandes 
data warehouses (armazéns de dados), compartilhamento e monitoramento 
de informações. Nessa área, a Dataprev também desenvolve atividades de 
qualificação de dados e de depuração de cadastros usando metodologia TDQM 
(Total Data Quality Management). Entre essas soluções, destacam-se: 

Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)
Considerado a principal fonte de dados para pesquisadores, estudantes, gestores 
públicos e privados e demais interessados na Previdência Social, o Anuário Esta-
tístico da Previdência Social consolida números de beneficiados, operações e 
outras informações relevantes.

DATAMART CNIS
Base de dados de trabalhadores, autônomos e empregados de empresas bra-
sileiras. As informações disponíveis incluem remuneração por segmento eco-
nômico, por local, por sexo, atividades econômicas por região, estado, entre 
outras. Utiliza a Guia do Fundo de Garantia de Informações Previdenciárias 
(GFIP)/CNIS como fonte dos dados, para atender às demandas de informações 
dos dirigentes da Previdência Social.
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Sistemas de Informação do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE)
São ferramentas de gestão de informações gerenciais (OLAP), construídas a 
partir dos principais sistemas transacionais (OLTP) do MTE. Contém dados de 
emprego e desemprego (CAGED), indicadores de Intermediação de Mão de 
Obra (IMO), das políticas de qualifi cação de trabalhadores (PNQ), de execução 
de linhas de fi nanciamento (PROGER) e relativos a requisições e pagamentos 
de seguro-desemprego. 

Sistema Único de Informações de Benefícios (Sibe)
Permite disponibilizar informações sobre as operações com benefícios nas 
Agências da Previdência Social (APS). Os dados estão organizados de acor-
do com as fases dos diversos processos de atendimento: informações sobre 
requerimentos, concessões, indeferimentos, atualizações, acidentes de traba-
lho, entre outros.

Informações Gerais de Arrecadação (Informar)
Base de informações gerenciais das funções de arrecadação, de fi scalização e 
de cobrança, que permitem o acompanhamento das metas dos planos opera-
cionais instituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas atividades 
que tratam de receita previdenciária.

Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)
Sistema gerencial, com dados agregados de diversas bases, cujo objetivo é 
dar suporte ao planejamento da ação fi scal. É direcionado à detecção de in-
dícios de sonegação e à realização de estudos econômicos e fi scais. Trabalha 
com conceitos de Índices Previdenciários e Evolução Previdenciária, e também 
permite o cruzamento das informações das Receitas Federal e Previdenciária, 
resultando num planejamento mais efi caz dos trabalhos de fi scalização.
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9Tecnologia

O ANO DE 2012 MARCOU UM MOMENTO de expansão recorde dos investimen-
tos na infraestrutura tecnológica da Dataprev. Cerca de R$ 200 milhões estão 
sendo aplicados, entre 2012 e 2014, à modernização dos três centros de pro-
cessamento, no Rio de Janeiro (CPRJ), São Paulo (CPSP) e Brasília (CPDF). Ao fi m 
deste prazo, a capacidade de processamento e oferta de serviços da empresa 
vai mais do que duplicar. 

O maior desembolso desse total será feito no Rio, responsável por R$ 
124,4 milhões, orçamento que inclui a maior sala-cofre já construída pela 
Aceco na América Latina, com 488 metros quadrados, e a ampliação da área 
total do CPRJ para 800 metros quadrados. Novas redes elétricas e de resfria-
mento adotam tecnologias que reduzem o consumo de energia e permitem o 
reaproveitamento de água, além de dispensar paradas programadas. O CPDF, 
concluído em 2012, em Brasília, já funciona sem necessidade de interrupções 
para manutenção predial, com ganhos diretos para a estabilidade do ambiente 
produtivo. As obras do CPSP devem estar prontas até o fi m de 2013; e as do 
CPRJ, em 2014. Todos com salas-cofres e desenho de acordo com o padrão 
TIA 942, classifi cação Tier 3, do Uptime Institute, consórcio internacional que 
consolida melhores práticas relacionadas a data centers.

9
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Entre os equipamentos, a base de servidores Risc foi atualizada para 
modelos IBM Power 7 780+, que têm um desempenho 271,24% superior à 
performance dos modelos anteriores, medido em pontos de acesso a serviço 
(Service Access Point). Além da maior capacidade de processamento, a atuali-
zação promoveu grande redução de custos, especialmente com manutenção, 
porque todas as máquinas estão com novos contratos de garantia. Dotado de 
tecnologias mais modernas, também proporcionam economia total de 75,72% 
no consumo de energia e de 23,22% no espaço ocupado. 

Mais poderosos, os processadores Risc Power 7+ permitirão avançar no 
movimento de consolidação de sistemas, otimizando o custo de licenças dos 
gerenciadores de bancos de dados. Os 11 servidores já reúnem 52 máquinas 
virtuais, ou cerca de cinco por servidor. Ao todo, os servidores IBM Risc dos 
centros de processamento trabalham com mais de 300 bases de dados, entre 
elas as dos serviços CNIS, SIBE, SABI, MTE. Com o ganho de desempenho, os 
CPs poderão absorver de forma mais tranquila e com menos impacto para o 
cliente as novas demandas de desenvolvimento, os novos módulos das aplica-
ções e funcionalidades.

A modernização dos computadores também acontece na base de modelos 
x86 e favorece a forte tendência à virtualização — quando sistema operacional 
e aplicações da máquina passam a rodar independentes do hardware hospe-
deiro (estrutura física) do servidor. A Dataprev conta com dois terços de seu 
parque produtivo virtualizado, índice que continuará crescendo. Os principais 
benefícios da virtualização são a sua grande eficiência e flexibilidade. É possível 
disponibilizar ambientes para atender a demandas internas – para homolo-
gação, testes, treinamento –, ou de clientes, de forma bem mais rápida. 

Equipamentos novos, de tecnologias mais modernas, infraestrutura mais 
potente e segura, tudo isso tem o objetivo de transformar os sites numa referência 
em centro de processamento de dados para aplicações e tecnologias sociais, no 
apoio a políticas públicas. Os CPs funcionam 24 horas, sete dias por semana.  
Operam em diversos ambientes operacionais (Linux, Unix, AIX, Windows e VMWare) 
e com diferentes Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). 

PDTI
A Dataprev aprovou seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para 
o período de 2013 a 2015. O documento define a estratégia de Tecnologia da 
Informação da empresa, de modo a atender os seus objetivos de negócio e os 
dos clientes.
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As decisões sobre investimentos em TI, evolução tecnológica, prioridades de 
desenvolvimento passam a ser subsidiadas e orientadas pelo PDTI, que está 
estruturado em duas partes: a Estratégia de TI e o Plano Estratégico de TI. 

Entre as iniciativas previstas no plano, destacam-se o aprimoramento de 
sistemas voltados à inteligência de negócios e estudos para desenvolvimento 
de aplicações para plataformas e dispositivos móveis. O documento é alinhado 
à Portaria nº 554 (de 22/11/2012), que dá diretrizes para TI no âmbito do 
Ministério da Previdência Social e de suas entidades vinculadas.

Volume de bases de dados 
Os dados armazenados na Dataprev totalizam 17,42 Tbytes na plataforma bai-
xa e 9,01 Tbytes em mainframe.

Infraestrutura
PLATAFORMA BAIXA
Servidores Risc: 11 servidores de banco de dados Risc IBM Power 7 780+; e 
HP Integrity RX 4640
Total de servidores em plataforma baixa nos datacenters: 715 servidores físi-
cos; 947 virtuais.

MAiNFRAME 
Mainframes: um Unisys Libra 450; dois Unisys Libra 780. 
Capacidade total dos três mainframes: 151.875 RPM 

Hosts físicos Hosts virtuais/Partições

217

613

169
158

453

96

DF

RJ
SP

TOTAL DE SERviDORES POR CP
Ambiente de plataforma baixa
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Sala de monitoramento
Foi inaugurada no Centro de Processamento Rio de Janeiro (CPRJ) uma nova 
sala de monitoramento (foto). Ali, a infraestrutura de TIC que atende os clientes 
da Dataprev — como rede, bancos de dados e aplicações — é monitorada 24 
horas por dia, sete dias por semana.

Mainframe

•  Mainframe Unisys

Banco de Dados

•  RISC e x86
•  Oracle, PostgreSQL, 

SQL Server

Aplicação/
Apresentação

•  Servidores x86
•  Jboss, Weblogic 

e Tomcat
•  Apache e OAS

Virtualização

•  VMWare vSphere

Storage

•  Fitotecas 
robotizadas

CENTROS DE PROCESSAMENTO
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Rede de comunicações
A Dataprev faz a gestão de 1.556 circuitos de dados na rede de acesso, interli-
ga cerca de 1,6 mil prédios distribuídos em mais de 1,2 mil municípios de todos 
os estados brasileiros e  também do Distrito Federal. Além disso, conecta em 
torno de 40 mil usuários (Ministério da Previdência Social, INSS e Dataprev) 
e 120 entidades externas. Para garantir qualidade, segurança e continuidade 
dos serviços de telecomunicações e do ambiente on-line, a Dataprev instalou 
e administra em todo o país uma Rede Multisserviços que utiliza tecnologia Gi-
gabit Ethernet Metropolitana. Essa rede possibilita a classificação dos prédios 
com diferentes formas de contingenciamento, utiliza firewalls e Sistemas de 
Detecção de Intrusos (IPS), além de circuitos de operadoras distintas. A banda 
para a comunicação varia de 200 Mbps até 1 Gbps para os acessos internet 
e para a interligação dos Centros de Processamento de Rio de Janeiro, Brasí-
lia e São Paulo, garantindo contingenciamento e alta disponibilidade nesses 
serviços. Para atendimento ao cidadão brasileiro em localidades no interior, 
a empresa provê tecnologias avançadas de comunicação via satélite, com as 
unidades itinerantes do PREVMóvel e do PREVBarco (Unidade Móvel Flutuante, 
em cidades ribeirinhas).
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10
A DATAPREV REGISTROU EM 2012 LUCRO líquido de R$ 153,6 milhões, um cres-
cimento de 3,39% em relação ao ano anterior. A receita operacional líquida tota-
lizou R$ 912 milhões, aumento de 4,29% na comparação ano a ano. A empresa 
apresentou a melhor taxa de realização de investimento da sua história: investiu

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Os valores estão representados em valores nominais e em milhares de R$

DRE 2011 2012

Receita bruta 1.021.394 1.091.364

Receita líquida 874.505 912.048

Custos serviços prestados (568.615) (565.936)

Lucro bruto 305.890 346.112

Despesas administrativas (99.653) (112.721)

Receitas (despesas) fi nanceiras (7.872) (513)

Receitas fi nanceiras 31.890 45.199

Despesas fi nanceiras (39.762) (45.713)

Outras RD operacionais 9.956 (18.022)

Outras receitas operacionais 27.040 22.654

Outras despesas operacionais (8.179) (34.291)

Provisão participação de empregados (8.905) (6.385)

Lucro operacional 208.321 214.856

Outros resultados (303) (186)

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 208.018 214.670

Provisão para IR e CSLL (59.425) (61.041)

Lucro (prejuízo) líquido 148.593 153.630

3,39%

10Desempenho 
econômico-fi nanceiro
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R$ 122,9 milhões no ano, equivalente a 94,6% do orçamento aprovado para o 
exercício e 92,7% a mais do que o valor aplicado em 2011. 

Para 2013, a empresa aprovou orçamento para investimento de R$ 230 
milhões, um aumento de cerca de 77% em relação ao programado para o exer-
cício anterior. A realização deste montante está sujeita à regularidade do fluxo 
de caixa, podendo necessitar inclusive de novas fontes de financiamento. Este 
total inclui, entre outros projetos, a modernização do centro de processamento 
de dados do Rio de Janeiro (CPRJ), já em curso.

Faturamento
A receita operacional bruta da Dataprev totalizou R$ 1.091,3 milhões em 2012, 
incremento de 6,85% na comparação com os R$ 1.021,3 milhões obtidos no 
exercício anterior. A receita líquida somou R$ 912 milhões, 4,29% a mais do 
que a apurada em 2011. A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) foi 
de 33,82%, com Margem Operacional de 23,56%.

Ao mesmo tempo, os Custos dos Serviços Prestados caíram 0,47% (para R$ 
565,9 milhões), na evolução ano a ano. Também houve queda no montante 
dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provisio-
nados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev: de R$ 306,2 
milhões, em 2011, para R$ 298,1 milhões, em 2012. 

ReCeITA OPeRACIONAL BRuTA
(Mil R$)

1.050.000

950.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Lucro
Os números alcançados pela Dataprev em 2012 traduzem a regularidade finan-
ceira e o crescimento contínuo da empresa. O lucro líquido chegou a R$ 153,6 
milhões, o que representa um aumento de 3,39% em comparação a R$ 148,5 
milhões em 2011. O EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depreciações e 
amortizações) apurado no período cresceu 1,82%, para R$ 276,1 milhões. A evo-
lução do EBTIDA é importante, porque expressa a capacidade da empresa na ge-
ração de recursos próprios, obtidos por meio de suas atividades operacionais.

LUCRO LíqUiDO
(Mil R$)
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2008 2010 2011 20122009
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0

77.305

12.119
25.575

148.593 153.630

EBTIDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações/amortizações
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Investimentos 
A empresa investiu no exercício R$ 122,9 milhões, equivalentes a 94,6% do or-
çamento aprovado e 92,7% a mais do que o realizado em 2011. As aquisições 
incluem salas-cofres para os centros de processamento de dados, atualização 
de servidores, firewalls específicos para banco de dados, novos sistemas de 
monitoramento da base de TI, atualização de servidores Risc e da base de 
computador x86, além de desembolsos em infraestrutura predial.

Os desembolsos para aquisição e manutenção de equipamentos de 
hardware somaram R$ 66,8 milhões (4,47% a mais do que o previsto para 
esse item), e, para software, R$ 34,5 milhões (84,27% do planejado). Demais 
investimentos foram feitos em bens móveis e imóveis, máquinas e equipa-
mentos. Com isso, a atividade-fim da empresa, desenvolvimento de tecnologia 
da informação para aplicações de políticas públicas e sociais que envolvam 
grandes bases de dados, concentrou a maior parte dos recursos, um total de 
R$ 101,4 milhões, ou 82,5% do orçamento realizado em 2012. Esse movi-
mento se mantém nas contratações em curso este ano, alinhado aos projetos 
previstos no Plano Estratégico 2010- 2015 da empresa.
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Investimentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dotação 48.320.000 35.000.000 60.000.000 223.263.522 181.149.797 122.881.598 130.000.000

Realização  11.474.748 8.204.280 25.399.288 183.615.490 101.440.776 63.796.744 122.977.200

Hardware e software 9.689.866 7.347.208 23.322.633 98.635.290 96.129.665 57.279.052 101.410.704

Obras  1.192.332 96.980 1.450.373 4.573.216 195.255 3.248.121 20.098.796

Instalações, móveis e 
equipamentos 592.550 760.092 626.282 8.068.182 5.115.856 3.269.571 1.467.700

Aquisição de imóveis  –  –  – 72.338.802 - - -

% realizado x orçado 23,75% 23,44% 42,33% 82,24% 56,00% 51,92% 94,60%

PRiORiDADE TECNOLógiCA – 2006 A 2012
(R$)

TOTAL iNvESTiDO – 2001 A 2012
(Mil R$)

2001

Realização % 6,12 48,26 11,00 24,09 17,80 23,75 23,44 42,33 82,24 56,00 51,92 94,60
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TOTAL DE EMPREgADOS
(Dados de 31 de dezembro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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11Pessoas

AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO e atualização de competências tiveram refl exo di-
reto no engajamento das equipes e nos resultados obtidos pela Dataprev em 
2012. Entre elas, a política de Gratifi cação Variável por Resultados (GVR) se 
revelou um instrumento importante para a conquista das metas do Plano de 
Ação. Apoiados por experiências de educação presencial e a distância, o Plano 
de Cargos e Salários (PCS) e o Programa de Participação nos Lucros e Resul-
tados (PPLR) também fortaleceram o quadro de pessoal e seu comprometi-
mento com o avanço na qualidade dos serviços de TI prestados aos programas 
sociais e às políticas públicas dos clientes governamentais da Dataprev. Para 
dar conta da expansão da sua carteira de clientes e de produtos, a empresa 
realizou novo concurso público para atualização do seu cadastro de reserva. 
Foram 61.040 inscrições, que resultaram em 3.288 candidatos habilitados ao 
cadastro. Desde 2005, o número de empregados cresceu 20,6%.

11
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GVR
Desde 2010, quando a política de Gratificação Variável por Resultados (GVR) 
foi criada, até 2012, o valor anual distribuído aos empregados cresceu 40%, 
de R$ 22,6 milhões para R$ 32,8 milhões. Até 2013, com uma previsão de R$ 
37,7 milhões para o período, o montante destinado à GVR terá variado 60%. A 
gratificação recompensa o empenho dos empregados, com base em critérios e 
métricas objetivas de avaliação de metas que, por sua vez, são fixadas trimes-
tralmente. Para efeito de pagamento da GVR, o índice de Valor Final de Alcance 
(VFA) mede, em uma lista de desafios pré-definidos, o quanto cada área reali-
zou. Em 2012, o índice atingiu uma média de 70%. 

Capacitação profissional
Os investimentos em treinamento e desenvolvimento de pessoal somaram R$ 
1,9 milhão em 2012. Nesse total, estão incluídos subsídios a cursos de gradu-
ação e pós-graduação, além de formações técnicas, gerenciais, de idiomas, e 
o custeio da participação de empregados em eventos de temas relevantes do 
mercado de TI. A Dataprev também ofereceu cursos corporativos na modalida-
de de Educação a Distância, e lançou o Programa de Certificação. O propósito 
do programa, que prevê direito a reembolso integral para o empregado, é es-
timular a capacitação técnica dos profissionais e a obtenção de certificados 
reconhecidos pelo mercado. 

Foram realizadas 789 atividades de capacitação presencial, entre cursos 
internos (com instrutores da Dataprev) e externos, que alcançaram 8.835 trei-
nandos (número que inclui mais de treinamento para o mesmo empregado) e 
resultaram num investimento de R$ 1,7 milhão. 

GVR – VALOR TOTAL DIsTRIBuíDO
(Milhões R$)
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Saúde e Qualidade de Vida
As diversas ações integradas desenvolvidas pela empresa para promover a 
saúde e a qualidade de vida dos seus empregados mobilizaram cerca de R$ 
9 milhões em 2012. O investimento cobre desde ginástica laboral, disponível 
agora para 92% do quadro de pessoal, até a contribuição patronal do Plano de 
Saúde dos empregados, que atingiu R$ 7,9 milhões no ano, pagos à Fundação 
de Seguridade Social (Geap). O Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev 
(PAED), que dá acesso gratuito a aconselhamento individual em questões ju-
rídicas e psicológicas, entre outros serviços, registrou maior procura graças a 
campanhas de divulgação e de disseminação de informações. 

Ações Desembolsos

Campanhas Educativas
Gastos com a realização de campanhas educativas e de promoção de saúde e qualidade de 
vida.

R$ 40,2 mil

Programa de Vacinação Antigripal
Gastos com reembolso e aplicação de vacina contra a gripe. Anualmente, entre abril e maio.

R$ 38,3 mil

Programa de Ginástica Laboral
Realização de exercícios dentro das unidades da Dataprev no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 
Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo e Santa 
Catarina. Visa combater e prevenir doenças profissionais, como a L.E.R. (Lesão por Esforços Re-
petitivos) ou D.O.R.T. (Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho), reduzir a fadiga 
muscular e auxiliar na correção de vícios posturais.

R$ 174,1 mil

Tratamento Especializado
Tratamentos médicos especializados e medicamentos específicos, sob forma de reembolso, 
concedido ao empregado e extensivo a seus dependentes, quando portador de necessidades 
especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou mental) e outras doenças, especificadas na 
norma sobre o benefício.

R$ 220,4 mil

Serviço de Área Protegida
Atendimentos de emergência com UTI móvel, nos prédios da Dataprev nos bairros de Botafogo 
e do Cosme Velho, no Rio de Janeiro.

R$ 14,7 mil

Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)
Serviço de aconselhamento e suporte psicossocial, prestados por profissionais nas áreas de 
psicologia, serviço social e direito, entre outros.

R$ 247,5 mil

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Exames admissionais, demissionais, periódicos, retorno de beneficio e mudança de função, 
pagos a empresas contratadas e à GEAP.

R$ 369 mil

Plano de Saúde GEAP – Contribuicão patronal
Contribuição da empresa para o pagamento do plano de saúde dos empregados.

R$ 7,9 milhões

Total R$ 9 milhões
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12Responsabilidade 
socioambiental

OS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE socioambiental da Dataprev norteiam 
um conjunto de diferentes ações desenvolvidas com foco em inclusão digital, 
meio ambiente e inclusão social.

A empresa conta com coordenadoria específi ca para Gestão da Política de 
Responsabilidade Social, alinhada aos Programas Sociais do Governo Federal 
e comprometida com as Metas do Milênio estabelecidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

12
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Principais ações
Inclusão Digital
• Parcerias em ações que visam ampliar o acesso de cidadãos brasileiros a 

tecnologias digitais foram firmadas com os Ministérios da Previdência Social 
(MPS); do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); do Desenvolvimento 
Social (MDS); do Trabalho e Emprego (MTE); e das Comunicações (Minicom). 

• A Dataprev patrocinou e participou da 11ª Oficina de Inclusão Digital e 
Participação Social, realizada em Porto Alegre, entre os dias 27 e 29 de 
novembro. As Oficinas de Inclusão Digital são espaços de discussão de 
políticas públicas, estratégias e diretrizes de ações que promovam a apro-
priação das tecnologias digitais pela população.

• Doação de 711 computadores, 273 mobiliários próprios para TI, 1.911 
mobiliários de escritório e equipamentos de telefonia e de três veículos 
para projetos de inclusão digital. Foram beneficiadas com as doações as 
seguintes entidades e entes públicos:
• Associação Beneficente Educação Arte e Cidadania (Abeac), Salvador (BA)
• Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa), Manaus (AM)
• Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal 

de Coordenação Política e Governança Local
• Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal 

de Governo
• Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de 

Fazenda
• Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da Secretaria de Estado 

da Fazenda
• Sociedade Eunice Weaver de Maceió, Alagoas
• Sociedade Espírita Discípulo de Jesus, em Maceió (AL)
• Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo (ACDEM), 

São Paulo (SP).
 

Meio Ambiente
• Coleta Seletiva nas unidades da Dataprev: adoção de novos coletores, em 

experiência piloto no Rio de Janeiro, que servirá de modelo para padronizar a 
coleta de resíduos em todas as unidades.  

• Criação dos “Ecopontos”, locais onde os empregados e outros frequen-
tadores dos prédios Waldir Pires e José Neves, ambos no Rio de Janeiro, 
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podem fazer doações de livros ou descartar os seguintes resíduos: óleo 
vegetal, metais, plásticos (incluindo PET e Tetra Pak), vidros, baterias e celu-
lares, papel, lixo orgânico. 

• A Dataprev passou a integrar, em 2012, o Fórum de Gestores Públicos de 
Órgãos Federais do Rio de Janeiro (GesRio), realizando sua primeira compra 
compartilhada. O GesRio é uma rede de dirigentes e gestores de entidades 
e órgãos públicos federais, cujo propósito é promover o diálogo entre os 
profissionais que atuam na área de gestão. As compras compartilhadas, 
feitas de forma conjunta pelos integrantes do GesRio, possibilitam uma 
redução de processos repetitivos e o ganho de escala, que favorece a aqui-
sição de produtos sustentáveis.

• Fixação da marca ECOPREV em todas as unidades, para identificar as ações 
de sustentabilidade ambiental da empresa.
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• Aplicação das diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública – 
A3P. Trata-se de um programa que visa implementar a gestão socioambiental 
sustentável das atividades administrativas e operacionais de governo. Tem 
como princípios a inserção dos critérios ambientais, envolvendo desde 
definição de investimentos, compras e contratação de serviços, até uma 
gestão adequada dos resíduos e dos recursos naturais, tendo como prin-
cipal objetivo a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

• Foram fechados acordos com as cooperativas e associações de catadores 
de material reciclável, nas Unidades Regionais (UR) da empresa.

• Elaboração de contratos de manutenção, limpeza e conservação, visando a 
adição de cláusulas que priorizem o uso de materiais recicláveis e de baixo 
impacto ambiental e baixo consumo de água e energia.

• Doação de mudas para o projeto “Formiga Limpa, Formiga Linda”, desenvol-
vido pela ONG Icos Cidadania, no Morro da Formiga, localizado na Floresta 
da Tijuca. A Dataprev também levou palestrante à comunidade, dentro do 
seu Programa de Educação Previdenciária (PEP).

Inclusão Social
• Como iniciativa para geração de emprego e capacitação profissional para 

pessoas com deficiência, a empresa mantém um quadro regular de 53 
surdos no Rio de Janeiro.

• Programa Jovem Aprendiz – O objetivo do programa é contribuir para que 
jovens de 18 a 21 anos se preparem para entrar no mercado de trabalho. 
Seus participantes recebem capacitações e atuam nos diversos setores da 
Dataprev. Em dezembro de 2012, eram 60 aprendizes na empresa, dos 
quais dois cegos, contratados por meio de uma parceria firmada com o 
Instituto Benjamin Constant (IBC).

• Colaboração nas atividades e projetos da Rede Nacional de Mobilização 
Social (COEP-Brasil), entidade que articula 1.100 organizações públicas 
e privadas para a promoção de iniciativas que visem o desenvolvimento 
humano e social, especialmente em comunidades de baixa renda. O trabalho 
tem foco em três grandes áreas: erradicação da miséria; meio ambiente, 
clima e vulnerabilidade; participação, direitos e cidadania.

• A Dataprev apoia, ainda, ONGs em áreas de risco social e fomenta a ação 
voluntária dos empregados e outros projetos sociais nas suas Unidades 
Regionais (UR) e de Atendimento (UA), além de campanhas humanitárias.
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