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a dataprev concluiu em 2015 um ciclo 
de investimentos iniciado em 2008, 

que modernizou sua infraestrutura tecno-
lógica, atualizou processos e parâmetros de 
governança e gestão. Atravessou economica-
mente saudável e equilibrada, mesmo em um 
cenário de alongamento nos prazos de recebi-
mento de faturas. No exercício, registrou nova-
mente crescimento de receita e de lucro.

Como resultado desses investimentos, 
os data centers têm agora maior disponi-
bilidade de serviços, podendo realizar as 
manutenções programadas sem interrom-
per suas atividades. Sistemas redundan-
tes e um modelo operacional aperfeiçoado 
permitiram à empresa dar partida ao pro-
cesso de certificação internacional Tier III, 
que vai atestar a alta disponibilidade dos 
ambientes e a aderência a melhores práti-
cas de operação.

Além da ampliação da base de computa-
dores e software, investimentos em novas 
ferramentas de Data Mining, Data Discovery, 
Big Data e modelagem estatística apoiaram 
a projetos-piloto de Analytics (Inteligên-
cia de Negócios). A nova linha de negócios 
voltada à análise aprofundada das bases de 
dados mantidas na Dataprev tem o obje-

tivo de qualificar continuamente os dados 
e extrair conhecimentos para o desenvolvi-
mento de soluções inovadoras que apoiem 
demandas relevantes de políticas sociais do 
Estado brasileiro. 

Em diferentes áreas, as entregas de sis-
temas e serviços ficam mais rápidas, e a 
interação com os clientes, maior. A empresa 
estabeleceu um modelo de desenvolvimento 
ágil, com procedimentos que foram agre-
gados ao Processo de Desenvolvimento de 
Software da Dataprev (PD-Dataprev).

Todas essas iniciativas, conduzidas com 
base em metodologias de planejamento 
estratégico, articulam-se a um dos maiores 
programas de desmobilização do uso de main-
frames na produção, em curso na empresa, de 
modo a assegurar independência, flexibilidade 
e capacidade de expansão aos serviços. 

Nesse sentido, o uso de plataformas 
baixas, com bancos de dados relacionais 
baseados em arquitetura distribuída e em 
linguagem Java, registrou um avanço decisivo 
com a migração da base de dados do Cadas-
tro Nacional de Informações Sociais (CNIS). As 
aplicações para reconhecimento dos direitos 
previdenciários e trabalhistas para concessão 
de benefícios, que somam cerca de 26 bilhões 

de registros no CNIS sobre o histórico laboral 
dos brasileiros, funcionam agora exclusiva-
mente em plataformas baixas, e o acesso ao 
novo ambiente já está implantado em todas 
as 1.793 agências da Previdência.

O próximo passo para a desativação total 
dos mainframes no negócio da Dataprev será 
a entrada em operação de uma nova folha 
de pagamento de benefícios previdenciá-
rios. A folha processa créditos mensais de 
33 milhões de benefícios, pagos a segura-
dos do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Uma empreitada tão desafiadora, 
quanto importante para a empresa e o país, 
que continua ao longo de 2016.

Finalmente, a Dataprev agradece aos 
empregados, parceiros, clientes e acionistas, 
que contribuíram para a participação cada vez 
mais relevante da empresa na construção de 
uma infraestrutura nacional de dados, res-
ponsável pela guarda e pelo processamento 
de informações indispensáveis de todos os 
trabalhadores brasileiros.

Rodrigo Assumpção 
Presidente 
Dataprev
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PeRfil

a dataprev é uma empresa pública 
que desenvolve e fornece soluções 

de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para o aprimoramento e a execução de polí-
ticas públicas do Estado brasileiro. 

Tem sede em Brasília e uma estrutura de 
atendimento aos clientes em todo o Brasil. 
Possui cinco Unidades de Desenvolvimento, 
localizadas nos estados do Ceará, da Paraíba, 
do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e 
de Santa Catarina. 

A empresa está presente na vida do 
cidadão brasileiro, ao prover a tecnologia 

necessária para os programas estratégicos 
e sociais do governo. Guarda, processa e trata 
grandes bases de dados, a exemplo do Cadas-
tro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
que hoje permite a concessão automática de 
vários direitos sociais, como aposentadoria e 
salário-maternidade e, entre outros serviços, 
processa o pagamento mensal de cerca de 32 
milhões de benefícios previdenciários, sendo 
responsável pela aplicação on-line que faz a 
liberação de seguro-desemprego. 

Porcessa também as informações pre-
videnciárias da Receita Federal do Brasil e  

responde pelas funcionalidades dos progra-
mas que rodam nas estações de trabalho da 
maior rede de atendimento público do país,as 
Agências da Previdência Social e os  postos do 
Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Seus  três data centers, instalados no Dis-
trito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
foram modernizados e projetados para pro-
mover alta disponibilidade e segurança aos 
sistemas. 

Em 2015, os serviços de Analytics (Inteli-
gência de Negócios) foram posicionados como 
um dos negócios centrais da empresa.

Empresa Pública vinculada ao Ministério da 
Previdência Social, com personalidade jurídica de 
direito privado, patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e financeira. 

 Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974
 Primeiro estatuto: aprovado pelo Decreto nº 75.463 de 10/03/1975
 Instalação da Dataprev: Portaria Ministerial nº 189 de 18/04/1975
 Composição acionária: União, representada pelo MTPS, com participação  
  de 51%, e o INSS com 49%.

maRcos institucionais
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clientes

ministéRio Do tRabalho 
e PReviDência social – mtPs
A Dataprev presta serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de soluções que 
suportam os processos de negócio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. O Portal 
Mais Emprego, por exemplo, oferece os serviços de seguro-desemprego, requerido em 2015 
por mais de 9 milhões de trabalhadores, de Empregador-Web, que transmite informações 
relacionadas a dispensas de empregados, e o de Intermediação de Mão de Obra–IMO, que 
sustenta o intercâmbio entre currículos e vagas de trabalho oferecidades pelas empresas. 

Já o Caged mantém uma base de dados de contratações, desligamentos e transferên-
cias de empregados,  totalizando cerca de 5 milhões de registros recebidos e processados 
mensalmente. Esses dados compõem os principais indicadores sobre o mercado de trabalho 
formal brasileiro.

Para a Previdência, a empresa disponibiliza serviços como o Fator Acidentário de Preven-
ção (FAP) e o Anuário Estatístico, de apoio a outras políticas do Ministério, além de prestar 
serviços especializados em TIC, como de hosting. 

instituto nacional 
Do seguRo social – inss
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços que são utilizados em toda a malha 
da rede de atendimento do INSS, suportando os processos de negócio da instituição, como 
requerimento, consulta e concessão de benefícios previdenciários, a exemplo de aposenta-
dorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-maternidade 

A Concessão de Benefícios está baseada no Reconhecimento Automático de Direitos, com 
a utilização do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, onde estão mantidos cerca 
de 300 milhões de registros de vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias de 
Pessoas Físicas.

O processamento mensal da folha de pagamentos gera cerca de 33 milhões de créditos de 
benefícios previdenciários.

Outros serviços estão relacionados a soluções de apoio à gestão do instituto, consultoria, 
gestão de TIC, correio eletrônico e mensageiria, modernização tecnológica e proposição de solu-
ções que visam melhorias do acesso aos serviços prestados, a exemplo de  Portal do Cidadão 
e mobilidade. Soluções e serviços de Analytics, também são disponibilizadas ao cliente.
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secRetaRia Da Receita 
feDeRal Do bRasil – sRfb
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços que suportam processos de negócio 
relacionados à receita previdenciária, desempenhando importante papel, em conjunto com o 
Serpro, no Programa de Unificação dos Créditos Tributários – PUC, que simplifica a vida do 
cidadão. Alguns exemplos de serviços já disponibilizados na internet incluem: unificação das 
certidões (previdenciária e fazendária) negativas de débitos e  parcelamento de dívidas. A 
empresa processa 9,5 milhões de declarações mensais das empresas (GFIP), e 11 milhões de 
Guias da Previdência Social (GPS), que reúne informações sobre pagamentos de contribuições 
previdenciárias, por mês. 

PRocuRaDoRia-geRal 
Da fazenDa nacional – Pgfn
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços que suportam processos de negócio 
relacionados à gestão da dívida ativa previdenciária. Entre os principais serviços estão a emissão 
de peças processuais para os Tribunais Regionais Federais, a inscrição e o ajuizamento auto-
máticos de créditos previdenciários e a disponibilização de informações de devedores para o 
Cadin. São prestados também serviços de consultoria em TIC.

agência nacional De 
tRansPoRtes teRRestRes – antt
Presta serviços de hosting, hospedando recursos de TIC (dados, bancos de dados, aplicações) 
em servidores e equipamentos da empresa.

ministéRio Do 
Desenvolvimento, inDústRia 
e coméRcio exteRioR – mDic
Presta serviços de consultoria e de hosting, hospedando recursos de TIC (dados, bancos de 
dados, aplicações) em servidores e equipamentos da empresa.
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ministéRio Do Planejamento, 
oRçamento e gestão – mPog
Desenvolve, em consórcio com o Serpro, o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal 
(Sigepe), que está sendo implantado, gradualmente, em módulos. Até 2017, substituirá o atual 
Sistema de Administração de Pessoal (Siape). Os módulos em desenvolvimento incluem ava-
liação de desempenho; gestão e configuração de grupos de trabalho; gestão de anistiados 
políticos; programa serviço público cidadão; gestão de desenvolvimento de pessoas; gestão de 
seleção de pessoas; gestão de identidade (Projeto Gerid). A solução vai atender a 1, 8 milhões 
de  pessoas, entre servidores, aposentados e pensionistas. Adicionalmente, a Dataprev presta 
os serviços de concessão de uso da infraestrutura computacional para tratamento de qua-
lidade de dados e o de batimento de dados dos cadastros de servidores públicos estaduais 
e federais.

suPeRintenDência nacional 
De PReviDência comPlementaR – 
PRevic
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços que suportam processos de negócio 
relacionados à fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), 
que possuem um volume de recursos equivalente a 16% do Produto Interno Bruto (PIB),  e à 
normatização das regras para previdência complementar e julgamento de infrações. As prin-
cipais aplicações que compõem esses serviços são o CADPREVIC, SICADI e SCAI. Outro serviço 
prestado é hosting, hospedando recursos de TIC (dados, bancos de dados, aplicações) em ser-
vidores e equipamentos da empresa.
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ministéRio Do Desenvolvimento 
social e combate À fome – mDs
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços que suportam os processos de negócio 
da instituição, com destaque para o cruzamento de informações das bases de dados do Cadas-
tro Único – CADÚNICO (que subsidia programas como o Bolsa-Família) com o CNIS, de modo 
a dar maior qualidade a essas informações cadastrais. São prestados também serviços de 
consultoria técnica em TIC.

funDação De PReviDência 
comPlementaR Do seRviDoR 
Público feDeRal – funPResP
Desenvolve, implanta e mantém soluções, como o Portal da Funpresp, para suportar os pro-
cessos do negócio de previdência complementar para os servidores públicos federais do poder 
executivo. Também são prestados outros serviços especializados em TI, como: hosting, correio 
eletrônico e mensageiria, consultoria e treinamento a usuários.

PRefeituRa municiPal 
De são Paulo – PmsP
Presta serviços de análise e comparação dos dados de órgãos da Prefeitura Municipal de 
São Paulo com os da Previdência Social, garantindo melhor aplicação do programa social que 
beneficia aposentados e pensionistas de baixa renda com isenção do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU).
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instituições financeiRas 
PRivaDas e Públicas 
Presta serviços relacionados a empréstimos consignados por meio de acordos de cooperação 
firmados pelo INSS. Às instituições, são prestados serviços de conferência das informações 
sobre os empréstimos. Atualmente, são 51 convênios vigentes, totalizando 59 execuções até 
a finalização de todas as parcelas. São também prestados serviços de batimentos e identifi-
cação de óbitos (SISOB). Atualmente, há 30 contratos vigentes com instituições para a pres-
tação deste serviço.

instituto De PReviDência 
Dos funcionáRios Públicos 
municiPais De guaRulhos – 
iPRef
Prestou serviço pontual de fornecimento de informações para a instituição, visando a 
mudança do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para o Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS).

secRetaRia De comunicação 
social Da PResiDência 
Da RePública – secom/PR
Presta serviços de hospedagem do Blog do Planalto.
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estRutuRa 
oRganizacional
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a dataprev se organiza com uma pre-
sidência e quatro diretorias: Desen-

volvimento, Relacionamento e Informações 
(DRD); Tecnologia e Operações (DIT); Finan-
ças e Serviços Logísticos (DFS); e Pessoas 
(DPE). Elas compõem a Diretoria Executiva da 
empresa, que, por sua vez, constitui-se em 
Diretoria Colegiada para fins deliberativos. O 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
são órgãos de orientação superiores com as 
responsabilidades de administração e aconse-
lhamento, exame e parecer sobre os balanços 

patrimoniais e demonstrações financeiras.
À Diretoria de Desenvolvimento, Relaciona-

mento e Informações (DRD) cabe a construção 
de sistemas de informação e o atendimento a 
clientes. Cinco Unidades de Desenvolvimento 
(UD) instaladas em Fortaleza (CE), João Pessoa 
(PB), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Florianó-
polis (SC) reúnem cerca de 500 empregados. 

Os três data centers da Dataprev estão sob 
a responsabilidade da Diretoria de Tecnologia e 
Operações (DIT). Esta diretoria também traba-
lha na sustentação e implantação dos ambien-

tes produtivos e de prestação dos serviços de 
hospedagem, processamento e conectividade, 
entre outros. Os data centers estão instala-
dos no Distrito Federal, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. As áreas de desenvolvimento 
e a operação de soluções de TIC são apoiadas 
pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísti-
cos (DFS), que está à frente das questões con-
tábeis, financeiras e logísticas, e pela Diretoria 
de Pessoas (DPE), que realiza ações de gestão 
de carreiras, capacitação, saúde, qualidade de 
vida e responsabilidade socioambiental.

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

Cf 
conselho 
fiscal

Diretrizes gerais de negócio

Aprovação de orçamentos e programas

Fiscalização da execução administrativa

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

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

Atendimento operacional

CGAU
coordenação-geral 
de auditoria interna

Vinculação funcional
Subordinação
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a dataprev encerrou, ao fim de 2015, um plano estratégico de cinco anos (2010-2015), 
com uma cultura de planejamento consolidada e processos e projetos organizados. 

O modelo de governança da Dataprev se baseia na articulação entre a estrutura decisória e 
uma metodologia de planejamento estratégico sustentado em ações de curto, médio e longo 
prazo, o Plano de Ação. Essa metodologia permeia todas as áreas, sendo fundamental para 
o desempenho corporativo da empresa, pois permite planejar, avaliar e mensurar, de forma 
qualitativa e quantitativa,  o seu movimento organizacional. 

Os processos de levantamento de diagnósticos, validação de metas, monitoramento e 
atualização dos resultados  do Plano de Ação amadureceram, levando em  conta a natureza 
e a mudança acelerada do cenário tecnológico, além do aumento de demandas de serviços, 
particularmente de TI pública, e a diversificação da linha de negócios e de clientes da Dataprev. 
As metas e os resultados do ano são definidos e monitorados por meio de gestão participa-
tiva, com ferramentas de TI especializadas para acompanhamento dos projetos e comparti-
lhamento das informações. 

Se o aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional – PEI,  o Plano Diretor de 
TIC (PDTI), com horizonte temporal de três anos, se situa no nível tático deste planejamento.

goveRnança
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•	 Missão
•	 Visão
•	 Perspectivas
•	 Objetivos	estratégicos

•	 Alinhamento	da	TI
•	 Avaliação	de	infraestrutura
•	 Diretrizes	de	tecnologia
•	 Iniciativas	de	manutenção/	

desenvolvimento tecnológico

•	 Direcionamento	da	empresa 
para o ano (resultados)

•	 Estratégia	de	realização 
dos resultados (macroações)

•	 Investimentos	em	gestão	e	TI
•	 Metas	de	desempenho	(GVR)
•	 Alinhamento	dos	instrumentos 

de planejamento da empresa

Plano estratégico PDti Plano De ação

Iniciativas para realizar ações de TI

Ações com foco prioritário na TI

Ações de gestão e governança corporativa / demandas estratégicas de clientes

PDti 
de processos alinhada à estratégia; gestão 
de portfólio de projetos; gestão do ambiente 
de TIC; gestão de serviços de TIC; gestão de 
pessoas de TI; gestão de TI interna; arquite-
tura corporativa; integração de dados; dados 
abertos; gestão de documentos; arquitetura de 
tecnologia; arquitetura de sistemas; ambientes 
dos centros de processamento; infraestrutura 
de redes; computação em nuvem; mobilidade; 
geoprocessamento; serviço de analytics; solu-
ções de atendimento. 

O PDTI e o Plano de Ação estão direta-

mente conectados, embora tenham ciclos 
próprios. O PDTI indica quais deverão ser os 
resultados específicos associados à Tecno-
logia da Informação a serem alcançados no 
período seguinte ao do Plano de Ação, que, 
por sua vez, fornece insumos para sua evo-
lução. O documento é atualizado e revisado 
anualmente, incorporando as demandas e 
interesses apontados pelos clientes. Suas 
diretrizes também seguem o alinhamento 
da Dataprev com os Planos de Tecnologia 
da Informação dos clientes.  

Plano De ação De 2015 
Com percentual de execução de 86,9%, elabo-
rado em estreita colaboração entre a Diretoria 
Executiva, empregados e clientes, o Plano de 
Ação 2015 traduziu-se na definição dos 179 
resultados para o exercício,  que foram distri-
buídos em 509 macroações distribuídas em  
cinco eixos: 

Gestão e Governança
Pessoas
Tecnologia
Negócios e Demandas Estratégicas
Segurança de TIC

A evolução e a situação de cada ação 
para concluir o resultado foram monitora-
das em dez ciclos de reuniões realizadas até 
novembro de 2015. O avanço no processo de 
planejamento e o aperfeiçoamento dos instru-
mentos para o acompanhamento dos proje-
tos se refletiram na quantidade expressiva de 
conclusão de metas de todas as ações priori-
zadas, em um ano marcado pelo contingen-
ciamento orçamentário. O amadurecimento 
do processo possibilitou ajustar as demandas 
ao contexto efetivo do dia a dia para melhor 
executar as ações programadas.

Os resultados concluídos atingiram o 
índice de 57% em 2015. A base de cálculo 
desse percentual considera a totalidade dos 
resultados programados no início do ano, 
inclusive os cancelados pelos mais diver-
sos motivos.

O Plano de Ação é divulgado para todos os 
empregados por meio de área específica na 
intranet e na rede social corporativa ond@, 
em notícias internas, e por meio de apresen-
tações presenciais feitas pela diretoria para 
as equipes. No fim do ano, os objetivos alcan-
çados orientam o planejamento futuro.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) é um instrumento de diagnóstico, plane-
jamento e gestão de recursos e processos de 
TIC. Define a estratégia para o período de três 
anos, os temas específicos de tecnologia e as 
iniciativas que deverão ser executadas no triênio 
2015-2017, conforme elaborado pelo Comitê 
de Tecnologia da Informação da  Dataprev. 

Os temas para o próximo triênio são: segu-
rança da informação e continuidade do negócio; 
metodologia e padrões de desenvolvimento de 
sistemas; gestão de testes de software;  gestão 
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RoDa Da estRatégia
Uma nova metodologia de planejamento, adotada em 2015, sintetiza as principais diretrizes da 
empresa em oito dimensões corporativas: clientes, integração, logística, finanças, processos, 
pessoas, tecnologia e governança. Expressa a estratégia e os rumos para os próximos cinco 
anos, reunindo as  principais ações a serem realizadas para a empresa atingir sua missão de  
fornecer soluções de TIC para o aprimoramento e a execução das políticas sociais do Estado 
brasileiro.  Todos esses aspectos são abordados em sintonia com as propostas descritas no 
Plano de Ação.

As diretrizes da Roda da Estratégia incluem uma atuação voltada a atender demandas 
objetivas e relevantes do governo, integrando soluções que podem ser formadas por produ-
tos, serviços ou processos, desenvolvidos internamente ou oferecidos por meio de parcerias 
com outros fornecedores.  

boas PRáticas 
A Dataprev faz aferições contínuas nas melhorias de seus processos, infraestrutura e práticas 
corporativas. Em 2015, pelo terceiro ano consecutivo, a empresa aplicou a metodologia do 
Gartner Group para medir seu IT Score, índice que avalia o grau de amadurecimento corporativo 
por meio da análise de processos, infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos, governança, 
entre outros aspectos. Auditorias, levantamentos e avaliações periódicas dos órgãos de con-
trole externos também funcionam como termômetros de desempenho da empresa. 

O IT Score analisa 16 disciplinas, comparando a realidade da empresa com melhores práticas 
de mercado. Os temas envolvem processos, infraestrutura, formas para acompanhamento de 
conformidade, gestão de riscos, entre outros.

As informações coletadas se somam a outras informações para subsidiar o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI) e a definição de metas e ações para as equipes da empresa, 
em diferentes áreas. 

Os dados mais recentes coletados pelo Gartner Group destacam avanços nas áreas de Geren-
ciamento de Projetos e Portfólios (PPM), que envolve práticas relacionadas a gerenciamento 
financeiro, tecnologia e arquitetura; a perspectiva de CIO; o Gerenciamento de Processos de 
Negócios (BPM); e a área de segurança da informação, que abrange governança, controle de 
frameworks e gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades. 

O questionário aplicado pelo Gartner é construído a partir das melhores práticas a serem desenvol-
vidas por empresas de TI. O resultado da avaliação ajuda os gestores na definição de estratégias.
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RoDa Da estRatégia 2016–2020
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a dataprev deu  ênfase nos últimos anos à modernização tecnológica dos seus data 
centers, tanto na renovação da infraestrutura quanto no aperfeiçoamento dos pro-

cessos de implantação, sustentação, controle de incidentes, construção de projetos e gestão 
de arquiteturas, com o objetivo de acompanhar a evolução do gerenciamento dos serviços e 
otimizar a cadeia produtiva de entrega de soluções para o negócio da empresa. 

Chegou em 2015 com a sua infraestrutura atualizada e dirigiu o foco e os investimentos do 
exercício para o fortalecimento dos processos que estão na base dos serviços tecnológicos 
e da operação dos ambientes computacionais. O aprimoramento do ciclo produtivo levou à 
adoção do desenvolvimento ágil — conjunto de metodologias de criação de software que 
prevê entregas mais rápidas ao cliente — e  à automação. 

Os investimentos realizados na área-fim permitiram ampliar a capacidade de armazena-
mento de dados da empresa e concluir a consolidação das salas-cofre, ambientes protegidos 
para os equipamentos de TI instalados nos três data centers — Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo — que funcionam agora sem a necessidade de paradas para manutenção predial. 

Em 2015, a Dataprev contratou o processo de certificação internacional Tier III, concedida 
pelo Uptime Institute a ambientes de alta disponibilidade.

exPansão De x86
 O programa de modernização da infraestrutura tecnológica da Dataprev, iniciado em 2008, 
articula-se com um programa amplo de desmobilização do mainframe na operação dos seus 
principais negócios. A adoção crescente de plataformas baixas é uma diretriz estratégica para 
garantir, com bancos de dados relacionais baseados em arquitetura distribuída e em linguagem 
Java, a independência tecnológica e a capacidade de evolução dos sistemas. 

Nesse processo, destaque-se a  expansão da base de máquinas x86 e do uso de compu-
tação em nuvem.   

Os data centers têm 240 servidores de alto desempenho, em ambiente de produção que 
hospedam e compartilham recursos com 5.836 máquinas virtuais, uma relação de uma em 
cada cinco, bem acima dos padrões de mercado. Com isso, é possível oferecer às Unidades 
de Desenvolvimento da empresa um cardápio de ambientes no modelo de computação em 
nuvem que organiza os serviços prestados, facilita e padroniza as requisições dos servidores. 
Em 2015, foram oferecidos 1.315 ambientes que suportaram 525 serviços, para atender às 
demandas internas dos desenvolvedores – com ativação remota e automatizada de ambientes 
(para produção, homologação, etc.) e servidores – e dos  clientes. 

Todos os três data centers operam 24 horas, sete dias por semana. 
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armazenamento de dados
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áRea
m²

DcDf DcsP DcRj

257 384 1.028

caPaciDaDe elétRica
kVA

DcDf DcsP DcRj

600 1.100 1.200

ReDe 
A Dataprev administra em todos o país uma 
Rede de Multisserviços, com 2.150 circuitos 
de dados de acesso interligando diversos 
prédios, próprios e dos clientes, distribuídos 
em mais de 1,3 mil municípios de todos os 
estados brasileiros  e também do Distrito 
Federal. Conecta também em torno de 50 mil 
usuários dos Ministério da Previdência Social, 
do INSS e da Dataprev. Para atendimento aos 
cidadãos brasileiros em localidades do inte-
rior, a empresa provê tecnologias avançadas 
de comunicação via satélite. 

Rede de acesso 
2.150 circuitos 
1,3 mil municípios 
50 mil usuários  

salas -cofRe
É um ambiente estanque, protegido contra 

água, gases, vapor, fumaça, fogo e radiação 
eletromagnética, de acordo com especificação 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Até cabos elétricos são blindados. 

DcDf
sala-cofre  de 141m² 

DcsP
Duas:  209m² e 75m²

DcRj
Duas:  488m² e 100m²
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os principais serviços prestados pela Dataprev apoiam as políticas sociais do Estado 
brasileiro e, em consequência, o exercício da cidadania dos brasileiros. A empresa 

desenvolve sistemas, presta consultoria especializada, atua na gestão de infraestrutura de 
Tecnologia da Informação e Comunicação e de grandes bases de dados previdenciárias, tra-
balhistas e sociais. Equipes especializadas trabalham para assegurar aos clientes qualidade, 
segurança e disponibilidade aos sistemas e serviços contratados. 

solução De gestão 
Documental 
Solução de gerenciamento eletrônico de documentos (eDoc) que propicia a digitalização, guarda 
e recuperação de documentos em formato padronizado, além de controle e acompanhamento 
do seu trâmite, com garantia de segurança em todo o processo. Inclui suporte à infraestrutura 
física, lógica e de plataforma. 

solução PaRa 
geRenciamento De PRojetos
Disponibilização de infraestrutura e software para gerenciamento de projetos e portfólios.

seRviço De Publicação  
no PaDRão De DaDos abeRtos
Publicação na internet de conjunto de dados, definidos junto aos clientes, em portal baseado 
no software CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Natwork), integrado ao Portal Brasileiro 
de Dados Abertos e hospedado em infraestrutura disponível e customizada pela Dataprev. 

soluções analíticas 
Conjunto de soluções de análise e inteligência de negócios para tratamento de grandes volumes 
de dados e informações digitais hospedadas nas diversas bases de informação transacionais, 
ajudando a tomada de decisão.

qualificação De DaDos
Serviço de diagnóstico e qualificação das bases de dados hospedadas na empresa. Utili-
za-se ferramentas de mercado implementando-se regras de negócio discutidas em con-
junto com o cliente. 
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mineRação De DaDos
Serviço ofertado a partir de ferramentas e técnicas capazes de explorar um conjunto de dados 
e dele extrair e/ou evidenciar padrões consistentes, o que auxilia na produção de conhecimento. 
Análise estatística, tratamento e análise de informações, com a utilização de métodos mate-
máticos e estatísticos de apoio a processos decisórios e ao gerenciamento do negócio.

aPuRação esPecial 
Serviço de geração de informações por meio de processamento diferenciado e/ou extrações 
especiais, visando o atendimento a uma demanda eventual (ad hoc) do cliente ou de órgãos 
autorizados, por meio de uma consulta específica e não prevista originalmente nos sistemas 
transacionais e gerenciais pela Dataprev. 

consultoRia
Prestação de serviços de consultoria em planejamento tecnológico; diagnóstico e formula-
ção de soluções relativas aos segmentos de TIC; especificação de requisitos de negócio para 
o desenvolvimento de sistemas, análise estatística e treinamentos. 

hosting 
Fornecimento de infraestrutura para hospedagem de serviços de TIC (armazenagem de 
dados, banco de dados e aplicações), em servidores e equipamentos instalados nos data 
centers da Dataprev. 

hosPeDagem De blogs e PoRtais
Disponibilização de infraestrutura e software para a divulgação de conteúdo na internet em 
formato de blogs ou portais usando um CMS definido pela Dataprev. 
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Desenvolvimento De sistemas
Desenvolvimento e produção de sistemas, executados com base em processos definidos na 
Dataprev e alinhados às boas práticas de engenharia de software (CMMI) e de gerenciamento 
de projetos (PMBok). Inclui ambientes para homologação; treinamento; manutenções evo-
lutivas e adaptativas.

oPeRação e suPoRte  
De seRviços De ti 
Oferta de toda a infraestrutura tecnológica – servidores, sistemas de armazenamento de 
dados, dispositivos de rede – para aplicações e sistemas. Gestão desses ambientes, garan-
tindo segurança, disponibilidade e alto desempenho às aplicações.

coRReio eletRônico
Comunicação eletrônica integrada, baseada no correio eletrônico Expresso BR, com garantia 
de sigilo e confiabilidade.

batimento De infoRmações 
Serviço de batimento de dados e informações digitais hospedadas nas diversas bases 
de informação. 
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ministéRio Do tRabalho e PReviDência social 

PoRtal mais emPRego
A Dataprev modernizou processos de intermediação de mão de obra, com a implantação do 
Portal MTE Mais Emprego. O portal possibilitou o encontro direto da oferta e demanda de 
trabalho, via internet, tornando-se uma  forma ágil e  transparente dos próprios interessa-
dos - profissional ou empresa - se candidatar de forma on line aos processos seletivos para 
preenchimento de vagas de emprego sem precisar comparecer a uma agência do Sine. As  
empresas, por sua vez, podem selecionar trabalhadores para participar de seus processos de 
contratação e recrutamento diretamente, sem intermediários. 

O desenvolvimento de um webservice específico para a migração de cadastro de trabalha-
dores aprovados e em fase de conclusão nos cursos oferecidos pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) também possibilitou a integração efetiva da 
articulação das politicas de emprego, incluindo as ações de intermediação de mão de obra, qua-
lificação profissional e habilitação ao seguro-desemprego. A indicação para vagas de emprego 
considera a qualificação profissional, o que aumenta a possibilidade de serem (re)inseridos 
no mercado de trabalho de forma mais ágil e com melhores condições de empregabilidade. Já 
são mais de 46 milhões de trabalhadores inscritos no Portal. 

A nova versão do Portal MTE Mais Emprego aperfeiçoou, ainda, os mecanismos para habi-
litação ao seguro-desemprego, adaptando e dirigindo as funcionalidades às atividades dos 
agentes da rede do Sistema Nacional do Emprego (Sine), melhorando o atendimento ao tra-
balhador. A ferramenta Empregador Web, por exemplo, deu aos empregadores condições de 
transmitir os requerimentos de seguro-desemprego via internet, de forma individual ou por 
meio de arquivo gerado a partir do sistema de folha de pagamento, o que dispensa a necessi-
dade dos formulários impressos. A modernização dos processos assegura melhor atendimento 
ao trabalhador, maior segurança nas informações e economia para o empregador.  

inteRmeDiação De mão De obRa (imo) 
O sistema de Intermediação de Mão de Obra (IMO), desenvolvido pela Dataprev, visa apoiar 
a política do MTE para colocação de trabalhadores no mercado. A aplicação reúne as vagas 
disponíveis, captadas junto a empregadores, e os currículos dos interessados em se candida-
tarem ao emprego. Em 2015, foram oferecidas 1,7 milhões de vagas efetivas de emprego.

seguRo-DesemPRego 
Sistema que processa as rotinas necessárias à requisição e concessão do seguro-desemprego, 
benefício garantido pela Constituição Federal aos trabalhadores com o objetivo de prover assis-
tência financeira temporária ao desempregado sem justa causa, além de auxiliá-lo na manutenção 
e na busca de emprego, promovendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação 
profissional. O benefício é concedido ainda aos trabalhadores com contrato de trabalho suspenso 
para participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador 
(Bolsa de Qualificação Profissional); ao empregado doméstico com a finalidade de prover assis-
tência financeira temporária quando dispensado sem justa causa; e aos resgatados de regime de 
trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Ao longo de 2015, o sistema  processou 
a requisição de pouco mais de 9 milhões de solicitações de seguro-desemprego. 

PRogRama nacional De qualificação (Pnq) 
O Programa Nacional de Qualificação (PNQ) gerencia o processo de qualificação dos traba-
lhadores, que envolve a realização de convênios com entidades de qualificação, o controle e o 
acompanhamento da execução dos contratos e da aplicação das verbas. 
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PRogRama De geRação
De emPRego e RenDa (PRogeR) 
Elabora e controla a execução dos contratos de linhas de financiamento a ações indutoras de 
emprego e renda. A ênfase do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) é o apoio 
a setores intensivos em mão de obra, prioritários em políticas governamentais de desenvol-
vimento 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, gerenciamento 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 subsi-
diam a tomada de decisões para ações governamentais. Em 2015, o país manteve o estoque 
de 39,6 milhões de empregos formais. 

sistemas De infoRmação 
Do tRabalho e emPRego
São ferramentas de gestão de informações gerenciais (OLAP), construídas a partir dos prin-
cipais sistemas transacionais (OLTP) de trabalho e emprego. Contêm dados de emprego e 
desemprego (CAGED), indicadores de Intermediação de Mão de Obra (IMO), das políticas de 
qualificação de trabalhadores (PNQ), de execução de linhas de financiamento (PROGER) e 
relativos a requisições e pagamentos de seguro-desemprego.

inventáRio De bens PoR celulaR
Desenvolvido para plataforma Android dos dispositivos móveis, o aplicativo Coldad faz o con-
trole de inventário dos bens adquiridos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
nas entidades e postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) pelo Brasil afora.  Com o uso do 
aplicativo, o Ministério substituiu a  leitura manual ou a laser dos seus bens financiados pelo FAT 
pela feita por um dispositivo com maiores funcionalidades e capacidade de armazenamento. 

 O aplicativo agiliza os processos de inventário do cliente e suas funcionalidades abriram 
novas possibilidades. Por exemplo, o armazenamento de fotografias dos bens inventariados, 
para comprovação, se necessário, em auditorias futuras. 

O aplicativo funciona como uma espécie de minicomputador: tira fotos,  identifica os códigos 
de barra e atualiza os dados sobre as condições de uso dos bens patrimoniais, enviando os 
dados coletados  para o Simpatweb, sistema central que controla e gerencia o inventário de 
entidades do Ministério. 
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sistema Do conselho De RecuRsos 
Da PReviDência social (cRPs_Web)
Solução de apoio à administração dos processos de segurados e contribuintes da Previdência 
Social, envolvendo litígios de benefícios e recolhimentos de contribuições por meio dos julga-
mentos realizados nas Juntas de Recursos e nas Câmaras de Julgamento, garantindo maior 
agilidade nos processos. 

cnis – Regime PRóPRio 
De PReviDência social (cnis RPPs)
O sistema faz a captação e a manutenção das informações que constituem o cadastro de infor-
mações previdenciárias dos 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, fiscaliza-
ção e demais atividades da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS).

anuáRio estatístico  
Da PReviDência social (aePs)
É considerado a principal fonte de dados para pesquisadores, estudantes, gestores públicos 
e privados – e demais interessados nas informações da  Previdência Social – por consolidar 
os números de beneficiários, contribuintes e outras informações relevantes. 

funPResP – funDação De PReviDência 
comPlementaR Do seRviDoR Publico feDeRal

sala Do PaRticiPante 
Processo que garante aos participantes do Plano ExecPrev e LegisPrev o acesso às informa-
ções financeiras relativas ao seu plano. 

sala De goveRnança
Mantém os registros e fornece consultas, via internet, sobre os projetos de cada órgão  con-
sultivo da Funpresp (Conselho Deliberativo , Conselho Fiscal, Diretoria Administrativa, Comitês 
de Assessoramento  Técnico e Comitê de Ética) , controlando desde a criação da reunião, 
estruturação de pautas e respectivos itens de pauta até a vinculação da ata e deliberações 
registradas por reunião.
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instituto nacional De seguRiDaDe social – inss  

caDastRo nacional 
De infoRmações sociais (cnis)
Hospedado nos computadores da Dataprev, o Cadastro Nacional de Informações Sociais  (CNIS) 
é considerado a maior base de dados de toda a América Latina e a segunda maior do mundo. 
Contém 230 milhões de registros de pessoas físicas, 700 milhões de vínculos empregatícios, 
20,2 bilhões de dados de remunerações e outros 2,3 bilhões de contribuições. Responsável por 
manter a base de dados do CNIS e um conjunto de subsistemas e rotinas que hoje rodam prin-
cipalmente em plataforma aberta e distribuída, a Dataprev também reúne em seus ambientes 
8,9 milhões de informações sobre óbitos, que são constantemente atualizadas.  

Desde 2009, o CNIS consolida dados e permite o reconhecimento automático de direitos 
previdenciários, pois, uma vez que a informação é inserida no sistema, os beneficiários não 
necessitam mais apresentar documentos para comprovar contribuições e vínculos emprega-
tícios anteriores. Além disso, o CNIS dificulta a concessão de benefícios irregulares, permite 
melhor controle da arrecadação e serve de subsídio ao planejamento de políticas públicas.  

As informações heterogêneas do CNIS,  vindas de diferentes fontes, são utilizadas por diver-
sos sistemas, de acordo com o objetivo da aplicação: reconhecimento de direitos trabalhistas 
e previdenciários, combate a fraudes, apoio aos processos de arrecadação previdenciária, 
direcionamento da ação fiscal, elaboração de relatórios estatísticos e subsídio ao planeja-
mento de políticas públicas. Permitem a  a identificação de pessoas, a formação do histórico 
das relações de trabalho e o cruzamento de outros dados necessários ao apoio de programas 
sociais e também para garantir a concessão em até 30 minutos de aposentadorias por tempo 
de contribuição ou por idade, dos benefícios de salário-maternidade e do auxílio-doença.

A base de dados do CNIS é fundamental para o reconhecimento automático de direitos a 
34 tipos diferentes de benefícios junto ao INSS, sem que seja necessário o segurado apre-
sentar dezenas de documentos para comprovar o seu vínculo previdenciário ou trabalhista. 
O cadastro permite também a habilitação automática ao seguro-desemprego, ao fornecer 
informações sobre o salário dos últimos três meses do trabalhador, base de cálculo do valor 
do benefício. O sistema da Dataprev processa cerca de 9 milhões de solicitações do seguro-
desemprego por ano.

Uma nova versão do CNIS, mais robusta, ágil e com novo padrão visual, simplificou mais 
ainda o reconhecimento automático dos direitos dos cidadãos brasileiros pelo INSS. Foi o  pri-
meiro passo para a implantação nacional do Painel do Cidadão, que permitirá ao contribuinte 
acessar on-line suas informações previdenciárias. O CNIS também está preparado para o lan-
çamento de novas aplicações responsivas e em tempo real para uso por dispositivos móveis, 
sejam eles tablets, smartphones ou celulares. O objetivo é que, futuramente, a pessoa possa 
solicitar aposentadoria pela internet, sem se dirigir a uma agência do INSS. 
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sistemas De concessão e Pagamento De benefícios 
A Dataprev desenvolve, atualiza e mantém 
sistemas para requisição, concessão e paga-
mento de benefícios previdenciários. São solu-
ções que apoiam as rotinas de atendimento 
aos segurados nas Agências da Previdência 
Social, em solicitações de aposentadorias por 
tempo de contribuição e idade ou pensões e 
auxílios, entre outras requisições. Os sistemas 
executam consultas às bases de dados dos 
segurados e de regras de negócio (as normas 
para concessão dos benefícios) e também a 
informações sobre requerimentos, conces-
sões, indeferimentos, atualizações, aciden-
tes de trabalho, entre outras. A Dataprev 
responde, ainda, pela geração de créditos 
mensais para pagamento da folha de bene-
fícios, no montante superior a R$ 32 bilhões 

mensais, para mais de 33 milhões de segu-
rados da Previdência Social. 

 Dispõe ainda de geração de créditos diários, 
complementos ou substituições, para paga-
mento ao beneficiário em até 72 horas. Se 
relaciona com 18 bancos pagadores de bene-
fício, enviando e recebendo dados que permi-
tem controle eficiente dos pagamentos e uma 
robusta gestão financeira, por parte do INSS. 

A geração de créditos não se restringe ao 
âmbito nacional. A Dataprev gera créditos 
para beneficiários residentes em cerca de 10 
países participantes de acordos internacio-
nais com o INSS. 

A Dataprev conta ainda com um sistema 
de aprovisionamento de empresas que 
possuem convênio com o INSS, permitindo 

siRc – sistema nacional De infoRmações De RegistRo civil 
Plataforma desenvolvida com o objetivo de 
captar, processar, arquivar e disponibilizar 
dados produzidos pelos cartórios, como regis-
tros de nascimento, casamento e óbito. Todos 
os cartórios agora estão obrigados, de acordo 
com portaria conjunta da Receita Federal, do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social e 
do INSS, a fazer o registro de óbitos dos bra-
sileiros no Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil (Sirc).

Com o Sirc, as atividades de captação e 
tratamento dos dados dos registros civis de 
nascimento, casamento, óbito e natimortos 
passam a ser feitas com o apoio de uma pla-
taforma digital, desenvolvida e operada pela 
Dataprev, em um fluxo que conecta os cartó-
rios aos ambientes de governo eletrônico do 
Estado brasileiro.

O Sirc contribui para a erradicação do 
sub-registro no Brasil e ajuda a promover  

O Sirc é administrado por um Comitê Gestor formado pelas seguintes entidades: 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Ministério da Justiça 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério da Fazenda 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
Conselho Nacional de Justiça
Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil)
Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) 

melhorias na prestação dos serviços públi-
cos, facilitando o acesso a direitos e benefí-
cios sociais.  Além de qualificar as bases de 
dados governamentais, o Sirc contribuiu para 
subsidiar políticas públicas e  coibir fraudes na 
concessão de benefícios, além de crimes como 
falsificação e tráfico de pessoas. O Brasil tem 
cerca de 7,6 mil cartórios, dos quais 5.211 já 
estão integrados ao Sirc e enviando regular-
mente registros  para o sistema. 

que seus empregados recebam suas apo-
sentadorias ou auxílios-doença na própria 
folha de pagamento da empresa. Outros pro-
dutos são derivados do pagamento de bene-
fícios: bloqueio e desbloqueio dos créditos 
gerados, rotina diária que confere agilidade 
e segurança às emissões; Demonstrativo 
Mensal de Créditos, que permite ao benefici-
ário a obtenção do Extrato de Pagamento dos 
últimos três meses na rede bancária; Compro-
vante Anual de Rendimentos, entre outros.  
A Dataprev hospeda em seus computadores 
informações históricas de créditos gerados, 
desde julho de 1994, contando com mais de 
7,5 bilhões registros passíveis de consulta. 
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Receita feDeRal Do bRasil 

sistema De auDitoRia De comPensações 
PReviDenciáRias (auDcomP-P) 
Automatiza a verificação de compensações para CNPJs informados pela coordenação/analista 
da Receita Federal. Dispõe de uma ferramenta web que detalha para o contribuinte a origem 
dessas compensações, permitindo controle e retificação das declarações de compensações. 
Com isso, o sistema apoia a estratégia da Receita Federal de concentrar esforços na fiscali-
zação e desestimular o uso indevido das compensações previdenciárias.

sistema De contRole 
De DePósitos juDiciais/extRajuDiciais (sDj) 
Controla as entradas das remessas de dados de Depósito e Liberação, Judicial e Extrajudicial, 
desde a recepção, incluindo sua passagem pelas diferentes etapas de tratamento. Provê dados 
para a Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), tanto em 
âmbito central quanto regional. O SDJ também fornece informações para atualização dos 
diversos bancos de dados de arrecadação, cobrança, procuradoria e do CNIS. 

sistemas De infoRmação Do inss
São diversos sistemas que abrangem dezenas de grupos de informação relativos a benefícios, 
empréstimo consignado, atendimento, informações sociais, etc. Soluções de descoberta de 
dados e mining também estão disponíveis. 

sistemas De gestão Do agenDamento e 
atenDimento 
A Dataprev provê ao INSS um conjunto de soluções voltadas ao agendamento de serviços 
disponíveis ao cidadão e gestão do atendimento nas Agências da Previdência Social. Os agen-
damentos podem ser feitos pelo cidadão pela internet e pela central telefônica 135. E as solu-
ções permitem uma gestão dinâmica dos colaboradores nas agências de acordo com os tipos 
de serviços mais demandados.

A gestão do atendimento é feita de maneira dinâmica. É possível acompanhar quase em 
tempo real o atendimento nas agências por meio de diversos indicadores e gráficos.
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caDastRo nacional De ações fiscais (cnaf) 
Mantém os registros e fornece consultas, via internet, sobre os procedimentos fiscais em curso 
e realizados nas delegacias da Receita Federal do Brasil. Com o CNAF, é possível dimensionar 
a demanda de fiscalização e distribuí-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 empresas, com relação a suas 
obrigações com a receita previdenciária.  

sistema De cobRança aDministRativa (sicob)
Abrange as funções de cobrança administrativa de créditos previdenciários: andamento dos 
processos, 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 encaminhadas pelas empresas 
ao site Conectividade Social, operado pela Caixa. A partir dessas guias, são obtidas as informa-
ções para controle da receita previdenciária e para alimentar as bases de dados do CNIS.

sistema De fiscalização 
PReviDenciáRia (siscol) 
Mantém cadastros de empresas, contadores e corresponsáveis, obras e débitos administra-
tivos, e também controla o recebimento da carga fiscal do sistema SAFIS.

sistema De auDitoRia fiscal (safis) 
Apoia o trabalho externo do auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil armazenando e pro-
cessando dados em notebook no momento da ação fiscal. Funciona de forma integrada com 
o sistema SISCOL e CNAF, de onde obtém a carga de trabalho e a relação de empresas para a 
ação, bem como informações sobre elas. Os dados levantados são transferidos para os sis-
temas SISCOL e CNAF. 
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infoRmações geRais 
De aRRecaDação (infoRmaR) 
Base de informações gerenciais das funções de arrecadação, de fiscalização e de cobrança, que 
permitem o acompanhamento das metas dos planos operacionais instituídos pela Secretaria 
da Receita Federal nas atividades que tratam de receita previdenciária.

sistema De inteligência fiscal (sif) 
Sistema gerencial, com dados agregados de diversas bases, que objetiva dar suporte ao pla-
nejamento da ação fiscal. Faz detecção de indícios de sonegação e à realização de estudos 
econômicos e fiscais. Trabalha com conceitos de Índices Previdenciários e Evolução Previden-
ciária, permitindo o cruzamento das informações das Receitas Federal e Previdenciária, o que 
resulta em um planejamento mais eficaz dos trabalhos de fiscalização. 

suPeRintenDência nacional 
De PReviDência comPlementaR 
(PRevic) 
PoRtal PRevic
A Dataprev  hospeda e mantém o Portal da Previc, espaço que permite o acesso aos siste-
mas para consulta pelas entidades fechadas de Previdência Complementar  (EFPC) e envio de 
informações cadastrais, contábeis, atuariais, de investimentos e de benefícios.

PResiDência Da RePública
blog Do Planalto 
A Dataprev hospeda o blog da Presidência da República, espaço que publica informações sobre 
programas e políticas governamentais, e a agenda de eventos e atos do Planalto. 
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ministéRio Do Planejamento, 
oRçamento e gestão

PRojeto sigePe 
O Sistema de Gestão de Pessoal do Governo Federal (Sigepe) está sendo desenvolvido pela 
Dataprev em consórcio com o Serpro. Substituirá o Sistema de Administração de Pessoas 
(Siape), e vai gerir informações de 1,2 milhão de servidores ativos e inativos do governo federal. 
O projeto tem um prazo total de cinco anos, com algumas funcionalidades já operando desde 
junho de 2014. 

geRiD, gestoR oficial De acesso
Já na versão 5, o Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso (Gerid), desenvolvido para 
o Sistema de Gestão de Pessoal do Governo Federal (Sigepe), é hoje o gestor de  identidade e 
acesso das aplicações de todos clientes da Dataprev. No Ministério do Trabalho e Previdência 
Social faz o gerenciamento de identidade de acesso dos usuários a duas das mais mais impor-
tantes aplicações, Seguro-desemprego e  de Intermediação de Mão de Obra (IMO). 

Cadastrou, no ano passado, 18 mil usuários da rede de atendimento do MTPS (postos do 
Sine, superintendências regionais e Caixa Econômica). Antes centralizado,  o cadastramento 
e a permissão de acesso dos usuários passou a ser realizado nas próprias unidades de aten-
dimento, o que agilizou o processo de entrada nos sistemas de atendimento ao cidadão. 

O Gerid também é parte integrante do Sistema de Informações de Registro Civil (Sirc), do 
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e do Sibe (Sistema Integrado de Benefícios), 
substituindo SAA (Sistema de Autorização de Acesso) como gestor de acesso das aplicações 
do Governo Federal.  

O sistema já está integrado, ainda, às demais aplicações do MTPS, como o Proger (Pro-
gramas de Geração de Emprego e Renda); CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e GC 
(Gestão de Convênio), passando também a possibilitar mecanismos de gestão e monitora-
mento mais eficientes dos acessos aos sistemas de Seguro-desemprego e Intermediação 
de Mão de Obra. 

Na PGFN, o Gerid  gerencia o acesso aos sistemas Dívida e SEFT (Sistema de Execução 
Fiscal Trabalhista). Mais de 5 mil usuários  começaram a utilizar a nova forma de autenticação 
e a também compartilhar as novas regras de concessão de acesso definidas especificamente 
para as necessidades da Procuradoria. 

O sistema da  Dataprev passou a ser o gestor de identidade e acesso do Portal do Ser-
vidor do Governo Federal em 2014. Na Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc), é parte integrante do Sistema de Controle de Autos de Infração (SCAI) desde 
dezembro do mesmo ano. 

instituições financeiRas 
emPRéstimo consignaDo 
A Dataprev presta serviço às instituições financeiras para validação e averbação de emprésti-
mos consignados, fornecendo os dados básicos dos limites para concessão do crédito. 
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nova folha De Pagamento De 
benefícios PReviDenciáRios
O programa de desmobilização do último mainframe ativo na produção da Dataprev, iniciado 
em agosto, prevê a entrada em operação de uma nova folha de pagamento de benefícios pre-
videnciários, desta vez rodando em plataforma baixa. A folha processa créditos mensais de 33 
milhões de benefícios, pagos a segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova 
versão incorpora recursos gerenciais, entre eles maior flexibilidade para parametrização dos 
créditos. O projeto de atualização da folha envolve 79 sistemas ou módulos, 6,5 mil programas, 
2,7 milhões de linhas de código, 16 bancos de dados e 10 bilhões de registros.

DataPRev migRa bases De DaDos 
Do cnis PaRa PlatafoRma baixa
As demais aplicações utilizadas no reconhecimento dos direitos previdenciários e trabalhis-
tas para concessão de benefícios, que somam cerca de 26 bilhões de registros no Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS) sobre o histórico laboral dos brasileiros, funcionam 
agora exclusivamente em plataformas baixas, e não mais em mainframes. A Dataprev, res-
ponsável pela operação e pelo aprimoramento desse conjunto de sistemas, conhecido como 
Portal CNIS, concluiu a implantação do acesso ao novo ambiente de processamento em todas 
as 1.793 Agências da Previdência Social.

Além disso, o Portal CNIS passou a integrar a consulta e a atualização de dados que, antes, 
exigiam o acesso a diferentes aplicações: para atualização de vínculos empregatícios e remune-
rações (CNIS VR); para consulta ao histórico laboral consolidado do trabalhador (CNIS Cidadão); 
para consulta ao histórico laboral com os dados originais, conforme declarados pelas empre-
sas (CNIS Trabalhador); e para atualização dos recolhimentos de contribuinte individual (Sarci). 
Todas operadas on-line nas APS, por cerca de 23 mil usuários. Juntas, essas aplicações regis-
traram 3,2 milhões de acessos por mês. O atendente da Agência da Previdência Social não 
precisa fazer login em cada uma delas; ele se conecta uma única vez e pode consultar todas 
as informações, fazer alterações nos dados, entre outras funcionalidades. A integração facilita 
e acelera o atendimento, otimizando o trabalho do atendente.

O banco de dados dos segurados especiais já foi originalmente implantado em plataforma 
baixa no Portal CNIS, em 2011, e os registros básicos de cadastro de pessoa física fizeram 
parte do primeiro piloto do projeto, em 2009. O novo Portal CNIS contou com a participação 
destacada das Unidades de Desenvolvimento da Dataprev Santa Catarina (UDSC), Paraíba 
(UDPB) e Rio de Janeiro (UDRJ).
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Várias publicações especializadas destacaram o desempenho da Dataprev. Entre elas, foi a 
terceira melhor empresa no segmento indústria de digital da edição 2015 das Melhores e 
Maiores de Exame. Nos demais rankings da revista, situou-se como a 30ª entre as 50 maiores 
do mundo digital, a 48ª entre as 50 maiores estatais, e a 27ª entre as cem maiores da região 
Centro-Oeste, ficando na 532ª posição entre as mil maiores do país em renda líquida.

No anuário das 1000 Maiores Empresas 2015 do jornal Valor Econômico, que considera a 
receita líquida do exercício de 2014, a Dataprev foi a sexta melhor empresa do setor de TI e 
telecomunicações, com base em vários quesitos econômico-financeiros, dos quais a receita 
líquida teve o maior peso. A Dataprev obteve o 5º lugar em margem Ebitda (29,3% ante uma 
média setorial de 27,0%), 8º em rentabilidade (20,1% ante uma média setorial de 0,8%), 6º 
em margem da atividade (17,9% ante uma média setorial de 8,7%), 4º em liquidez corrente 
(2,23 ante uma média setorial de 1,09) e 8º em cobertura de juros, que mede o Ebtida sobre 
despesas financeiras (4,88 ante uma média setorial de 2,76). No ranking geral, ocupou o 456ª 
lugar, a melhor posição entre as estatais de TI. Especificamente na região Norte e Centro-
Oeste, a Dataprev foi a 33ª maior empresa e a melhor de TI e Telecom.

PRêmios 

Rankings esPecializaDos
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Natan Schiper, diretor da Fecomércio, entrega os certificados para a diretora Janice Brutto e para o 
gerente Jorge Sebastião, da Dataprev

emPResa ciDaDã 
A Dataprev também recebeu o certificado de Empresa Cidadã 2015, documento que atesta 
que suas informações contábeis relativas ao exercício de 2014 alcançaram os requisitos de 
qualidade estabelecidos pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro 
(CRC-RJ), assim como reconhece e valoriza suas ações socioambientais e suas práticas de 
responsabilidade social.

inclusão Digital
A política de inclusão digital da Dataprev foi homenageada com um  diploma de agradecimento 
da  Coordenação do Estado do Rio de Janeiro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). Estabelecidos na Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada por 191 estados-
membros, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio preveem, entre outras ações, erradicar 
a fome e a pobreza extrema e universalizar o ensino fundamental. 

Na edição 2015 do anuário Época Negócios 360º, ranking da revista Época Negócios, a Data-
prev também foi a sexta melhor no setor de tecnologia/software e serviços, além de a oitava 
entre as companhias nacionais de capital estatal. O levantamento das melhores considera 
seis dimensões do exercício de 2014: desempenho financeiro, no qual a empresa registrou 
o segundo melhor desempenho, responsabilidade socioambiental, visão de futuro, práticas 
de RH, capacidade de inovar e governança corporativa. Neste último aspecto, a Dataprev foi 
a primeira tanto no seu segmento de atuação quanto no grupo das dez melhores estatais, e 
ficou com o décimo lugar entre as 250 melhores. Na região Centro-Oeste, foi indicada como 
a décima melhor empresa, e ocupou ainda o 98º lugar entre as 250 melhores empresas de 
todos os setores, e o 417º, entre as 500 maiores.

Pela segunda vez consecutiva, a empresa foi escolhida a melhor do setor de Serviços Públi-
cos na edição As Melhores da Dinheiro, publicada pela revista IstoÉ Dinheiro. A premiação 
destacou o plano de racionalização de custos e de melhoria da eficiência, que trouxe resul-
tados importantes para a gestão financeira e operacional, além dos aspectos relacionados a 
recursos humanos, responsabilidade social e ambiental, e governança corporativa..
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novo PoRtal DataPRev
O novo Portal Dataprev na internet deu maior visibilidade aos serviços prestados pela empresa, 
como hosting, computação em nuvem, Analytics, operação e desenvolvimento de soluções. 
Também há informações sobre a infraestrutura e os data centers, e novas aplicações que faci-
litam a pesquisa de dados sobre os processos de licitação e contratos firmados pela empresa, 
assim como sobre os concursos públicos vigentes. 

O Portal foi criado de acordo com as diretrizes de acessibilidade e usabilidade na web, e 
das orientações de padronização da comunicação de órgãos e entidades do governo federal 
em ambientes digitais, segundo estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Pre-
sidência (Secom). 

Pelo menu Transparência é possível navegar no Portal de Dados Abertos da Dataprev, 
criado para assegurar o acesso do cidadão a dados de interesse público que estão sob a 
guarda da empresa. São informações do Anuário Estatístico da Previdência Social e do Anuário 
Estatístico de Acidentes de Trabalho, ambos editados pela Previdência Social, distribuídas em 
grupos: acidentes de trabalho, benefícios, contribuintes, créditos, receita. Os dados estão 
publicados em três opções de formato, que permitem ser retrabalhados em novas aplica-
ções: CSV (Comma-Separated-Values), XML (Extensible Markup Language) e JSON (JavaS-
cript Object Notation).

Para dar maior usabilidade ao Portal, os conteúdos foram reorganizados em áreas: servi-
ços, tecnologia e operações, informações institucionais, conteúdo jornalístico e informações 
de governança e controle social, caso da Lei de Acesso à Informação (LAI).
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mais RaPiDez no atenDimento
Em 2015, a empresa finalizou a concepção e implantação de um novo modelo de atendimento 
aos clientes. Com base em automação dos processos e interação com os usuários de seus servi-
ços, um repositório de conhecimentos técnicos agora apoia a padronização e o aperfeiçoamento 
da qualidade das respostas dos técnicos especializados e permitirá que o usuário possa resolver 
rapidamente e sozinho seu problema.

O atendimento feito por suporte remoto já superou o presencial, no ano passado, de acordo 
com balanço realizado pela empresa. Durante 2015, foram abertos 238.453 tíquetes, dos 
quais 192.456 resolvidos de imediato por telefone. Dos 45.997 restantes, 39.701 receberam 
suporte remoto e apenas 6.296, presencial.  

O avanço da automação do atendimento envolve a montagem e consolidação de uma base 
de conhecimento na versão 14.1 do SDM (Service Desk Manager), da CA Technologies, que 
é o sistema de registro, acompanhamento e tratamento de chamadas em uso na empresa. 
Ou seja, a base vai aprimorando de forma dinâmica e contínua os conteúdos de referência 
utilizados para resolver os problemas, e fica disponível para todos que estejam atuando 
junto aos usuários.

Desenvolvimento ágil
A Dataprev estabeleceu um modelo de desenvolvimento ágil de software, com base nas práti-
cas de mercado e de experiências-piloto das suas Unidades de Desenvolvimento. Prevê várias 
entregas para o cliente, em ciclos mais rápidos, durante o percurso do projeto. A  sistemática 
está sendo adotada, por exemplo, no programa de desativação do mainframe CV3, que roda 
a folha de pagamento dos benefícios da Previdência Social. 

A evolução dos processos produtivos da área de tecnologia, baseados na ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library), modelo de referência internacional, aponta para a inte-
gração cada vez mais dinâmica entre a arquitetura tecnológica, definida e estruturada, aos 
processos ágeis, com a busca de automação e padronização de processos. A nova meto-
dologia foi incorporada aos aspectos já consolidados do Processo de Desenvolvimento da 
Dataprev (PD-Dataprev).
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adataprev registrou em 2015 crescimento nos lucros e no faturamento, mantendo 
um processo de evolução sustentada, com investimento contínuo na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos clientes. Uma gestão firme do fluxo de caixa se refle-
tiu em racionalização de custos, no planejamento tributário e em bem-sucedidas revisões e 
renegociações contratuais. Junto aos fornecedores, a empresa obteve melhores condições 
de preços e pagamento. 

Outras medidas foram adotadas ao longo do ano para atenuar os impactos do contexto 
econômico sobre os indicadores do Contas a Receber – o prazo médio de recebimento de 
faturas vencidas aumentou 37%, passando de 131 para 179 dias, equivalente a uma dife-
rença de R$ 305 milhões entre o valor faturado e o recebido. 

A empresa manteve a contenção de viagens, com consequente queda de despesas de R$ 12 
milhões para pouco menos de R$ 4 milhões anuais, reduziu 10% dos cargos gerenciais e acele-
rou os processos de alienação de ativos. Todas essas iniciativas foram decisivas para permitir 
uma situação de equilíbrio econômico-financeiro, mantendo a regularidade no pagamento dos 
compromissos e permitindo a realização de investimentos considerados imprescindíveis. 

DesemPenho
econômico-financeiRo
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ResultaDos 
A Dataprev obteve em 2015 um lucro de R$ 210,1 milhões, 22,75% maior do que em 2014. 
Os números revelam um crescimento sustentado, com aumento de receita e de resultados 
ao longo de sucessivos exercícios. Para o desempenho de 2015, contribuíram o aumento de 
10,15% na receita operacional bruta, que totalizou R$ 1,384 bilhão, combinado com a variação, 
em menor proporção (6,21%), dos custos e despesas operacionais; e o aumento de 41,36% 
nas demais receitas operacionais, incluindo as financeiras.

A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) alcançou 19,53%, com um Ebitda (lucro 
antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 326,3 milhões. Esse total 
corresponde a uma margem Ebitda positiva de 28,18% sobre a receita líquida e reflete boa 
capacidade de geração de caixa com recursos próprios. 

Já o total de impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provisio-
nados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev em 2015, somou R$ 381,7 
milhões, ante R$ 336,3 milhões no exercício anterior.

séRie históRica Do lucRo líquiDo
2006 a 2015 
(R$ mil)

58.569

33.959

77.305

12.119
25.575

148.593 153.630

177.781 171.148

210.091

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

séRie históRica Do ebitDa
2010 a 2015
(R$ mil)

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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DemonstRação Do ResultaDo 
em milhares de R$

DRE 2014 2015

Receita bruta 1.256.641 1.384.206

Receita líquida 1.053.678 1.158.140

Custos serviços prestados (636.507) (675.709)

Lucro bruto 417.172 482.431

Despesas administrativas (206.732) (219.896)

Receitas (despesas) financeiras 23.296 43.082

Receitas financeiras 86.669 134.198

Despesas financeiras (63.373) (91.116)

Outras RD operacionais 2.254 (20.756)

Outras receitas operacionais 23.484 21.510

Outras despesas operacionais (10.575) (29.259)

Provisão participação de empregados (10.655) (13.007)

Lucro operacional 235.988 284.861

Outros resultados (137) (447)

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 235.852 284.414

Provisão para IR e CSLL (64.704) (74.322)

Lucro (prejuízo) líquido 171.148 210.091

DemonstRação De ResultaDos
(R$ mil)
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investimentos
A maior parcela de investimentos realizados pela Dataprev em 2015 foi direcionada à pres-
tação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), área-fim da empresa. A 
empresa investiu R$ 65,6 milhões, 57% do orçamento aprovado para o período. Parcela de 
R$ 48,1 milhões foi destinada à manutenção e à adequação de infraestrutura de TIC; outros 
R$ 16,2 milhões, à manutenção e à adequação de bens imóveis; e R$ 1,3 milhão para bens 
móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Entre os investimentos, destacam-se a implantação de Solução de Gerenciamento de 
Ambiente de TI, servidores x86 e melhorias na infraestrutura do data center no Rio de Janeiro. 
Outra contratação relevante foi a ferramenta de Data Discovery, para projetos e pesquisas 
na área de Analytics.

O valor investido também permitiu ampliar a capacidade de armazenamento de dados da 
empresa e consolidar as salas-cofre, áreas blindadas que guardam equipamentos de TI. O ciclo 
de modernização dos data centers já apresenta resultados, como a marca de mil dias sem 
incidentes de disponibilidade de infraestrutura no data center de Brasília, além de manter os 
três ambientes computacionais — Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo — em pleno funciona-
mento, sem a necessidade de paradas para manutenção predial. 

Merece destaque ainda a contratação dos serviços de manutenção dos data centers com cer-
tificação Tier III, reconhecida mundialmente e concedida pelo UpTime Institute, entidade interna-
cional que vai assegurar, ao fim do projeto, a alta disponibilidade dos sistemas da empresa.
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Pessoas

entre os destaques de 2015 está o início da implantação do sistema de gestão inte-
grada (ERP), baseado na computação em nuvem, que tem o objetivo de integrar as 

áreas de administração de pessoas, educação corporativa, saúde e qualidade de vida, relações 
de trabalho e responsabilidade socioambiental. 

O novo ambiente corporativo de aprendizagem virtual é uma das ferramentas que compõem 
a solução, permitindo também acesso remoto. As 412 ações de capacitação realizadas pela 
empresa em 2015 envolveram 10.781 participantes, sendo que 6.294 participaram de cursos 
a distância, o que corresponde a 58% do total. Outros 4.487 frequentaram cursos presenciais 
(42%), que incluíram ações de repasse de conhecimento, realizadas internamente, além de cursos 
externos, contratados diretamente do mercado por meio de processos formais de licitação. 
O plano de capacitação da Dataprev em 2015 teve como referência a adequação da força de 
trabalho aos resultados estratégicos do Plano de Ação, às disponibilidades orçamentárias e 
ao alinhamento com os objetivos da empresa. Já eventos de atualização técnica envolveram 
1.863 participantes de diferentes esferas de conhecimento, abrangendo as áreas de desen-
volvimento, infraestrutura, finanças, gestão e pessoas. 

Em 2015, foi homologado ainda o resultado do concurso público realizado em 2014, o que 
assegurou à Dataprev a possibilidade de manter a dinâmica de contratações para atender 
projetos em andamento e novas demandas de seus clientes. A empresa contava com 3.849 
empregados, em 31 de dezembro de 2015.
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incentivo 
As políticas de incentivo continuam tendo um papel relevante nas estratégias de desenvolvi-
mento profissional e de negócios da empresa. Entre elas está a Gratificação Variável por Resul-
tado (GVR), implementada em 2010, que propõe o pagamento aos empregados de valores 
associados a metas corporativas ou setoriais, lançadas trimestralmente e vinculadas aos 
resultados propostos no Plano de Ação. 

O Plano de Cargos e Salários da empresa, por sua vez, estabelece regras para a promo-
ção nas diferentes carreiras internas, favorecendo trajetórias comprometidas com os pro-
jetos da Dataprev. 

saúDe e qualiDaDe De viDa 
Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos empregados, sua 
performance e seu bem-estar, o Programa de Saúde e Qualidade de Vida da Dataprev vem 
sendo continuamente  aprimorado. Em 2015, novas ações foram implantadas, como o incentivo 
à redução de peso, por meio de um convênio com o Vigilantes do Peso, organização mundial 
com experiência em programas de redução e controle de peso saudáveis. Em 2015, 98 empre-
gados se inscreveram na modalidade “At Work”, em que as reuniões ocorrem no espaço físico 
da empresa, durante o horário de trabalho, com a presença de uma orientadora.

Já o Pró-Retorno, implantado em 2013, apoia o empregado durante o afastamento por 
auxílio-doença superior a 90 dias e no retorno ao trabalho após alta do INSS. Em 2015, o 
programa foi ampliado  e passaram a ser assistidos os empregados que retornam à empresa 
por reversão de aposentadoria por invalidez, término de liberação para entidades sindicais, 
término de cessão para outros órgãos e reintegração ou readmissão por decisão judicial. No 
ano, dos 114 empregados acompanhados, 30 faziam parte desse novo público-alvo.

A ações da empresa em saúde e qualidade de vida abrangem ainda ginástica laboral e o 
Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (Paed), que proporciona acesso a aconselha-
mento individual em questões jurídicas e psicológicas, entre outros serviços. Incluíram também 
investimentos na área de segurança do trabalho, como treinamento das brigadas de incêndio 
e dos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O programa de Qualidade 
de Vida inclui ainda reembolso a programas de vacinação. Em 2015, 646  receberam incentivo 
para vacinação contra a gripe. 
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a política de responsabilidade Socioambiental da Dataprev busca contribuir para o 
desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos empre-

sariais socialmente responsáveis. Com isso, procura promover o exercício da cidadania e cola-
borar para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

Alinhada às Orientações Gerais de Governo do Plano Plurianual 2012-2015 e inserida no 
Mapa Estratégico 2010 a 2015 da Dataprev,  essa política se organiza nos eixos  Jovem Apren-
diz, Diversidade,  Inclusão Digital e Programa Ambiental.  Seu Plano de Gestão foi validado 
junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), do qual a empresa se tornou parceira oficial, 
passando a integrar a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 

O programa A3P busca implantar a responsabilidade socioambiental nas atividades admi-
nistrativas e operacionais da administração pública. 

Para divulgação e o fomento das atividades, a equipe da Coordenação de Responsabilidade 
Socioambiental utiliza a rede social corporativa da Dataprev – ond@ –, na qual conta com uma 
comunidade própria, integrada, até dezembro de 2015, por 1.515 empregados. 

ResPonsabiliDaDe 
socioambiental
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PRinciPais PRogRamas

ambiental
Coleta Seletiva Solidária e Ecopontos. Por meio de campanhas de separação e descarte sus-
tentável de resíduos, todo o material descartado pela Dataprev beneficiou cooperativas de 
reciclagem, transformando toneladas de lixo em emprego, renda e novas perspectivas de 
vida para catadores.

Como parte da implantação da coleta seletiva solidária, a Dataprev instituiu Ecopontos exter-
nos, que são locais para coleta de resíduos recicláveis por parte dos empregados e abertos 
ao público em geral.

A Coordenação de Responsabilidade Socioambiental realizou campanhas de sensibiliza-
ção dos empregados sobre o descarte ecologicamente correto, dando ênfase à conceituação 
e classificação dos resíduos, não só de insumos pertinentes ao processo produtivo, mas de 
toda operação da empresa. As campanhas se basearam, principalmente, no conceito 3Rs, para 
orientar o comportamento com fins de reduzir, reutilizar e reciclar.

O papel continua sendo o resíduo mais descartado na Dataprev, porém o descarte de lâm-
padas fluorescentes se estabeleceu em todos os estados de forma ambientalmente correta. 
A Dataprev descartou, em 2015, 4,9 toneladas de papel comum,  84,9 quilos de papel toalha,  
2,3 toneladas de papelão, 1, 6 tonelada de plástico, um pouco mais de 1 tonelada de metal. 
Além disso, a empresa reciclou criativamente 312,23 quilos de  vidro, 225 quilos de Tetra Pak, 
2,2 toneladas de material orgânico e 938,3 quilos de pilhas e baterias.

social
Envolve o programa de Inclusão Digital, Jovem Aprendiz e campanhas de doação de sangue 
e donativos. Por meio de processo de alienação de bens, a empresa faz doação de itens des-
continuados para uso interno, prioritariamente para projetos que ampliem o acesso à internet 
e à cultura digital. Já o programa Jovem Aprendiz acontece em parceria com instituições de 
formação profissional, e tem como objetivo apoiar a inclusão social dos jovens, apresentá-los 
ao ambiente corporativo e oferecer capacitação básica.

DiveRsiDaDe
O Programa Diversidade acompanha as orientações e diretrizes gerais do governo federal, 
que estabelece, como meta, a inclusão social de pessoa com deficiência. Entre as iniciativas 
nessa área estão contrato de prestação de serviço de mão de obra de 39 trabalhadores tercei-
rizados com deficiência; a capacitação de empregados surdos; a promoção de cursos básicos 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras), em parceria com o Centro de Vida Independente (CVI); 
a promoção de palestras de esclarecimento; e a aderência a parâmetros da acessibilidade, 
visando eliminar barreiras e proporcionar plenas condições aos empregados que precisam de 
recursos especiais para o desempenho de suas atividades.
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foRmação
A empresa realiza palestras do Programa de Educação Previdenciária, de formação cidadã e de 
qualificação profissional a jovens aprendizes, catadores, terceirizados e outros públicos, além de 
campanhas de sensibilização sobre temas relacionados à responsabilidade socioambiental.

PRogRama De visitação e Relacionamento 
com a DataPRev (PRoviR)
Criado em 2009, o Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir) promove 
visitas guiadas aos três data centers da empresa, localizados em Brasília, Rio de Janeiro e 
São Paulo. O programa é aberto aos empregados, estagiários e jovens aprendizes, além de 
receber clientes, estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
Suspenso durante as obras de modernização da infraestrutura tecnológica dos data centers, 
foi reaberto em 2015.

aRte e eDucação em PRogRamas sociais
A Titânia, organização não governamental 
do Rio de Janeiro, recebeu 60 computado-
res da Dataprev para iniciativas de capa-
citação audiovisual, entre os quais o Cine 
Manguinhos, que forma projetistas em 
equipamentos digitais, voltado a jovens 
de baixa renda entre 18 e 29 anos.

No entorno do Distrito Federal, as 
doações destinaram-se a várias entida-
des sociais: o Salve a Si, centro de recu-
peração e reinserção social de pessoas 
com dependência química; a Prefeitura 
de Valparaíso de Goiás – por exemplo, 
mobiliário para duas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs); e a ONG Progra-
mando o Futuro, na mesma cidade, que 
tem laboratórios de robótica para a comu-
nidade local.
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jovem aPRenDiz 
A Dataprev contratou, em 2015, 75 jovens, de 16 a 24 anos, por meio do Programa Jovem 
Aprendiz, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e 
outras entidades de formação profissional. Desde 2011, o programa já atraiu mais de 300 estu-
dantes, todos de instituições públicas de ensino, para períodos de até dois anos de trabalho. 

O Programa Jovem Aprendiz objetiva apoiar a inclusão social dos jovens, ambientá-los ao 
ritmo e ao ambiente corporativo e oferecer capacitação básica. Os contratados são selecio-
nados entre candidatos de localidades de baixa renda, pessoas com deficiência e jovens em 
outras condições de vulnerabilidade social. Os aprendizes se distribuem em 18 das diferentes 
localidades em que a Dataprev atua. 

Em cada estado o programa assume uma característica diferente, sempre voltada para 
a inclusão social do jovem. No Rio de Janeiro, convênio com o Instituto Benjamin Constant 
possibilita a contratação, desde 2012, de jovens cegos ou com baixa visão. Em Pernambuco, 
conta com a parceria da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. No Rio Grande do 
Sul, da Sociedade Meridional de Educação (Some/Cesmar) e do Centro de Recondicionamento 
de Computadores (CRC).  A premissa é promover oportunidades de desenvolvimento para 
os jovens, possibilitando a inserção dos participantes no mercado de trabalho e  a inclusão 
social e digital por meio de acesso, pesquisa e inovação tecnológica, disponibilizando oficinas 
voltadas ao recondicionamento de computadores, robótica livre, programação e desenvolvi-
mento de software.

inclusão Digital 
A Dataprev continua a apoiar e beneficiar iniciativas que visam ampliar o  acesso dos cidadãos 
brasileiros a tecnologias digitais. Em 2015, foram doados 4.618 bens patrimoniais para 47 
instituições públicas e entidades sem fins lucrativos em 21 estados. 

Os beneficiados incluíram cooperativas de catadores, uma universidade federal, prefeituras 
municipais, além de entidades sem fins lucrativos. Os critérios para as doações são a ampli-
tude social do projeto da instituição candidata.  Os itens descartados também cumprem uma 
função social de apoiar a geração de emprego e renda para as famílias dos catadores reuni-
dos em cooperativas de reciclagem. A Dataprev doa equipamentos em condições de uso, mas 
descontinuados internamente. 

O processo de doação de bens é conduzido pela Coordenação de Responsabilidade Social 
da empresa, em parceria com a Divisão de Administração de Bens Patrimoniais. A Dataprev 
não armazena mais em galpões nenhum item que tenha sido apontado para alienação. E a 
liberação dos bens doados é feita em até 30 dias, caso não haja pendência na documentação 
do donatário. 

O bem patrimonial pode ser doado, leiloado ou descartado. A análise do item é realizada por 
uma Comissão de Exame e Avaliação, que, de acordo com a situação física do equipamento, 
define a modalidade a ser adotada, em conformidade com o Decreto-Lei nº 99.658/90. 
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