
Relatório anual
2016



Perfil



Perfil
Sumário

 TECNOLOGIA

  NEGÓCIOS

 EFICIÊNCIA

SUSTENTABILIDADE

INTEGRIDADE

PESSOAS

INSTITUCIONAL

RECONHECIMENTO

DIRETORIA E CONSELHOS

 MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

MENSAGEM DA DIRETORIA

RESULTADOS E INICIATIVAS EM 2016

 ESSÊNCIA

 ORGANIZAÇÃO

 RELACIONAMENTO

 PLANEJAMENTO

 DESEMPENHO

26
32
34
38
42
44
46
48

4
5
7
8
10
12
14
18
22

Relatório anual
2016



Diretoria
e conselhos*

Michel Temer 
Presidente da República

Henrique Meirelles 
Ministro de Estado da Fazenda

DATAPREV
Diretoria Executiva
Presidência 
André Leandro Magalhães

Diretoria de Pessoas 
Janice Fagundes Brutto

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos 
Álvaro Luis Pereira Botelho

Diretoria de Tecnologia e Operações  
Daniel Darlen Corrêa Ribeiro

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 
Rogério Souza Mascarenhas

Conselho de Administração
Titulares  
Alexandre Manoel Ângelo da Silva – Presidente 
Marcelo de Siqueira Freitas 
Leonardo de Melo Gadelha 
André Leandro Magalhães 
Marcelo Daniel Pagotti 
Cinara Wagner Fredo

Suplentes 
José Eduardo de Lima Vargas 
Wagney Schun Godoy

Conselho Fiscal
Titulares 
Ana Cristina Bittar de Oliveira – Presidente 
Nívia Beatriz Cussi Sanchez 
Bruno Bianco Leal

Suplentes 
Mariana Marreco Cerqueira 
Valderir Claudino de Souza

* Julho 2017



Pensar a tecnologia com foco na prestação de serviços públicos de qualidade. Esse é o 
caminho que a Dataprev vem percorrendo nos últimos anos.  
Em março de 2017, tive a honra de assumir a presidência da empresa. Em um cenário 
econômico de incertezas no país, qual não foi o meu contentamento em encontrar uma 
empresa lucrativa, evoluída do ponto de vista tecnológico e com consolidada reputação 
no mercado de atuação. 
Todo esse esforço não seria possível sem o envolvimento de colaboradores, sejam eles 
empregados, terceirizados ou parceiros desta jornada. 
Parte do que foi feito é apresentado neste Relatório Anual, que traz o conjunto de indica-
dores e iniciativas desenvolvidos ao longo de 2016. 
Uma nova etapa se inicia, com adequação à atual configuração do mercado, priorizando 
investimentos nos segmentos que demonstram maior potencial de crescimento e abrindo 
frentes de inovação.
Cada vez mais, as políticas públicas associadas à garantia dos direitos sociais da cidadania, 
previstos na Constituição Federal, passarão a contar com soluções de TI. O uso de dados 
estratégicos tornou-se uma parte importante da governança, uma forma de os governos 
melhorarem o gasto público. Mas não se trata apenas de melhorar o ambiente digital. 
A evolução está no uso prático e inteligente dessas informações, em que as tecnologias 
disruptivas serão protagonistas de todo esse processo. Recursos como Analytics, Blockchain, 
Atendimento Cognitivo, Nuvem de Governo, Internet das Coisas e Infraestruturas Hiper 
Convergentes serão imprescindíveis para decodificar informações e auxiliar na análise de 
dados de forma mais eficiente para a tomada de decisões. 
Como não poderia deixar de ser, o desenvolvimento de soluções com base nessas tecno-
logias foi incluído no planejamento estratégico anual da empresa. 
Quanto maior a nossa capacidade de aplicar a tecnologia de forma inteligente, maior será 
nossa eficiência empresarial traduzida em melhores resultados para a sociedade.
Muito obrigado.

André Leandro Magalhães
Presidente da Dataprev 





Transformação. Este conceito faz parte da filosofia da Dataprev há 42 anos, desde que foi 
criada. A transformação da Dataprev acontece em ciclos. Iniciamos esse processo há 10 
anos, com a revisão do nosso modelo de desenvolvimento e apostando em uma gestão 
com foco em resultados. 
Nesse redesenho, criamos as primeiras unidades de desenvolvimento de software, fun-
damentais para a recuperação de nossa capacidade de entrega e que, em 2016, comple-
taram 10 anos de existência. Deixamos para trás o estigma de uma empresa incapaz de 
cumprir prazos e passamos a atender novas demandas. Com essa reformulação, con-
quistamos novos clientes. 
Investimos também na modernização de nossos data centers, renovamos a infraestrutura 
de hardware e software e revisamos processos produtivos. Como resultado, mais do que 
dobramos a nossa infraestrutura tecnológica e fomos reconhecidos por isso. 
Recebemos, em 2016, a certificação Tier III em design para os data centers do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. A classificação atesta o nosso atendimento a requisitos específi-
cos de segurança e disponibilidade e nos coloca em um patamar diferenciado em relação 
a outras empresas do mercado. 
E mais, com o objetivo de agregar valor aos nossos negócios, nos tornamos associados 
efetivos da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção  (Brasscom), que representa 40 empresas entre as maiores do país e exerce um papel 
importante de articulação entre os setores público e privado. 
A Dataprev é hoje uma empresa lucrativa, com um parque computacional atualizado e pro-
cessos organizados de acordo com as melhores práticas do mercado.  
Os dados, ações e estratégias tratados nesta publicação ajudam a contar parte dessa história. 
Começamos agora a desenvolver a Dataprev do futuro. A transformação digital com base 
na análise e uso inteligente dos dados já é uma realidade nas empresas de TI e nos impõe 
novos desafios a serem ultrapassados. É nesse sentido que trilharemos um novo rumo. 
O maior orgulho de estar aqui não é apenas pelo que fizemos nesses últimos dez anos, 
mas como chegamos preparados para enfrentar a próxima década. 
Boa leitura!

A Diretoria
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Essência
Criada há mais de 40 anos, a Dataprev é 
uma empresa pública que está presente na vida 
do cidadão brasileiro oferecendo soluções de Tec-
nologia da Informação e Comunicação necessárias 
para o acesso aos programas estratégicos e sociais 
do Governo Federal. 

Vinculada ao Ministério da Fazenda, com per-
sonalidade jurídica de direito privado, patrimônio 
próprio e autonomia administrativa e financeira, a 
empresa tem uma força de trabalho em torno de 
3,8 mil empregados.  

Com estrutura para atendimento em todo o país, 
a Dataprev possui cinco unidades de desenvolvi-
mento de software e três data centers. 

Em dezembro de 2016, a Dataprev conquistou a 
certificação Tier III em design, que atesta o padrão 
internacional dos data centers do RJ e de SP. A con-
quista dessa classificação é a evolução de todo o 
investimento que a empresa fez em sua infraes-
trutura nos últimos anos. A soma ultrapassa os R$ 
450 milhões e abrange a aquisição de 268 servido-
res x86, prevista no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI 2015–2017), e a renovação dos 
equipamentos do parque tecnológico da empresa 
em um máximo de cinco anos. 

Referência de qualidade no processamento e no 
tratamento de grandes volumes de dados, a Data-
prev é responsável pela guarda e gestão do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite 
a concessão automática de direitos garantidos a 
partir de políticas sociais do Estado brasileiro, como 
aposentadorias ou salário-maternidade. 

Processa também o pagamento mensal de 33,8 
milhões de benefícios previdenciários, as informa-
ções previdenciárias da Receita Federal do Brasil e 
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responde pela aplicação on-line que faz a libera-
ção de seguro-desemprego, além de desenvol-
ver e fazer a manutenção dos sistemas que são 
usados nas Agências da Previdência Social e nos 
postos do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Os serviços prestados pela empresa atendem 
a necessidades de milhões de pessoas no Brasil 
e incluem hospedagem de servidores, suporte e 
manutenção de sistemas em produção, elabo-
ração, desenvolvimento, implantação, suporte 
técnico, gestão e proteção de informações e sis-
temas, processamento, análise e qualificação de 
dados, consultoria e apoio à execução de projetos 
estratégicos dos clientes.

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.



a estrutura de governança da Dataprev tem 
como fundamento o tratamento dos assuntos de 
forma colegiada, privilegiando a tomada de decisão 
de forma transparente e coletiva.

A gestão da empresa é feita pela presidência e 
as quatro diretorias – Desenvolvimento, Relacio-
namento e Informações (DRD), Tecnologia e Ope-
rações (DIT), Finanças e Serviços Logísticos (DFS) 
e Pessoas (DPE). Juntas, elas formam a Diretoria 
Executiva, que é responsável pela administração e 
por todas as atividades estratégicas da empresa. 

Também fazem parte da organização os Conselhos 
de Administração e Fiscal. Ao primeiro compete esta-
belecer as diretrizes gerais de negócio, aprovação de 

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

Organização
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PR
Presidência

Planejamento empresarial

Desenvolvimento organizacional

Representação institucional

Consultoria jurídica

Comunicação social

Segurança da informação

DFS
Diretoria de Finanças 
e Serviços Logísticos

Financeira

Logística

Contabilidade

Orçamentação

Controladoria

Suprimentos

Gestão de TI interna

DIT
Diretoria de Tecnologia 
e Operações

Arquitetura tecnológica

Gestão de data center

Disponibilidade dos serviços

Governança de TI

DPE
Diretoria de Pessoas

Gestão do conhecimento

Desenvolvimento de pessoas

Responsabilidade socioambiental

Relações sindicais

Administração de pessoal

Saúde, qualidade de vida e bem-estar

DRD
Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações

Comercial

Desenvolvimento de sistemas

Relacionamento com clientes

Gestão de informação

Atendimento operacional

orçamentos e programas e fiscalização da execução 
administrativa. Já o segundo é responsável pela fis-
calização do cumprimento dos deveres legais e esta-
tutários e acompanhamento da execução financeira, 
fiscal e orçamentária da empresa. Essas estruturas 
funcionam de forma integrada, com atribuições pauta-
das pela Lei 6.125 e pelo Estatuto Social da empresa.

Em dezembro de 2016, o Decreto 8.945, que 
regulamenta a Lei 13.303 (Lei das Estatais), criou 
a Assembleia Geral da Dataprev, uma das estrutu-
ras de controle obrigatórias para todas as empresas 
estatais e que tem o poder de decidir sobre todos 
os negócios da empresa e tomar as medidas que 
julgar pertinentes à sua defesa e desenvolvimento. 

Organização



Relacionamento
em 2016, a dataprev continuou investindo na entrega de 
melhores soluções para seus clientes. Adotou um modelo de desen-
volvimento ágil para os projetos, com entregas em ciclos mais rápidos. 

Um dos benefícios dessa metodologia é a proximidade da equipe 
de desenvolvimento com o cliente, estimulada pelo planejamento e 
pelas entregas com valor agregado, em períodos mais curtos, as cha-
madas sprints. O novo processo promoveu uma visão mais voltada à 
geração de valor para o produto.

Outra vantagem é a melhoria da comunicação e do trabalho cola-
borativo, com uma equipe mais focada, comprometida e que procura 
resolver os problemas com mais celeridade. Para os clientes, a maior 
vantagem é a possibilidade de visualização e acompanhamento dos 
resultados com maior frequência e em menos tempo.

Também com o objetivo de atender cada vez melhor o cliente e pro-
porcionar uma experiência concreta dos produtos e soluções desen-
volvidos pela empresa, foi lançado em outubro o Portal de Serviços. 

O portal oferece um ambiente de demonstração on-line, aonde é 
possível testar uma versão básica de quatro produtos: Blogs e Portais, 
Correio Eletrônico, Databox e Estatísticas Web. 

A página traz, ainda, uma descrição das principais funcionalidades, 
características do ambiente, condições de comercialização e a lista 
de clientes que utilizam as ferramentas.
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Relacionamento
COM QUEM A DATAPREV 
SE RELACIONA
A DAtAprev chegA em 2016 com o seu portfólio de clientes ampliado, desen-
volvendo produtos e serviços para mais de uma dezena de clientes gover-
namentais, além de várias instituições financeiras públicas e privadas. A 
cada ano, novas parcerias são firmadas, gerando mudanças concretas e 
positivas na vida de milhares de pessoas. A seguir, um resumo de alguns 
serviços prestados aos principais clientes da empresa. 

INSS 
INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em opera-
ção serviços utilizados em toda a rede de atendimento 
do INSS, suportando processos como requerimento, 
consulta e concessão de benefícios previdenciários, 
com destaque para aposentadorias, pensões, auxí-
lio-doença e auxílio-maternidade. O reconhecimento 
automático de direitos para concessão dos benefí-
cios utiliza o Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS), onde são mantidos mais de 20 bilhões de regis-
tros cadastrais, de vínculos, remunerações e contri-
buições previdenciárias. O processamento mensal da 
folha de pagamentos gera cerca de 33,8 milhões de 
créditos de benefícios previdenciários. Outros serviços 
incluem soluções de Analytics, apoio à gestão, consul-
toria, gestão de TIC, correio eletrônico e mensageria, 
além de proposição de soluções para melhorias do 
acesso do cidadão aos serviços prestados pelo INSS 
– por exemplo, contemplando os conceitos de portal 
e de mobilidade. Em 2016, o INSS passou a utilizar 
o novo Sistema de Atendimento (SAT). Desenvolvido 
pela Dataprev, ele reduziu o tempo de média de espera 
dos beneficiários nas Agências da Previdência (APS) e 
permite o processamento prévio de informações antes 
da data marcada para o atendimento. 

MTb 
MINISTÉRIO DO TRABALHO
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em 
operação serviços que suportam os processos 
de negócio da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego. Nesta linha, começou a desenvolver em 
2016 o aplicativo Sine Fácil, que permite ao traba-
lhador encontrar vagas adequadas ao seu perfil, 
acompanhar a situação do benefício do seguro-
-desemprego e acessar informações sobre abono 
salarial, e a plataforma Emprega Brasil, que reúne 
diversos serviços do ministério e foi criada para subs-
tituir o Portal Mais Emprego. O seguro-desemprego 
é requerido anualmente por mais de 8 milhões de 
trabalhadores e a declaração Caged é enviada men-
salmente por cerca de 1 milhão de estabelecimentos 
de todo país, com informações de contratações, des-
ligamentos e transferências de empregados, tota-
lizando cerca de 5 milhões de registros recebidos e 
processados por mês. Esses dados, entre outros fins, 
compõem os principais indicadores sobre o mercado 
de trabalho formal brasileiro.
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SECRETARIA 
DE PREVIDÊNCIA
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em ope-
ração serviços que suportam processos de negócio 
relacionados à previdência como CADPREV, SIPREV, 
CNIS-RPPS, Anuários Estatísticos de Previdência 
Social e Acidente de Trabalho (AEPS e AEAT), Sistema 
de Ouvidoria da Previdência (SOUWEB), Sistema de 
Monitoramento e Análise de Informações Previden-
ciárias (MAIPREV), Sistema de Cálculo e Registro do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e o Sistema 
de Gestão do Conselho de Recursos da Previdência 
Social (CRPS WEB), bem como serviços de consulto-
ria, apurações especiais, desenvolvimento e manu-
tenção de sistemas e VPN.

PGFN 
PROCURADORIA-GERAL 
DA FAZENDA NACIONAL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em 
operação serviços que suportam processos de 
negócio relacionados à gestão da dívida ativa pre-
videnciária, além de consultoria em TIC. Entre os 
principais serviços também estão a prestação contí-
nua e ininterrupta dos serviços de produção de sis-
temas, desenvolvimento e manutenção de sistemas 
e diagnóstico e proposição de soluções.

MDSA 
MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E AGRÁRIO
A Dataprev desenvolve e mantém o processo de 
cruzamento de informações das bases de dados do 
Cadastro Único – CadÚnico (que subsidia programas 
como o Bolsa-Família), com o CNIS, de modo a dar 
maior qualidade a essas informações cadastrais.

MP 
MINISTÉRIO 
DO PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
A Dataprev desenvolve, em consórcio com o Serpro, 
o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal 
(Sigepe), que está sendo implantado gradual-
mente, em módulos, e, até 2017, substituirá o atual 
Sistema de Administração de Pessoal (Siape). Os 
módulos em desenvolvimento na empresa incluem 
avaliação de desempenho, gestão e configuração 
de grupos de trabalho, gestão de anistiados polí-
ticos, 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 milhão de pessoas, entre 
servidores, aposentados e pensionistas.

SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em ope-
ração serviços que suportam processos de negócio 
relacionados à receita previdenciária, atuando, em 
conjunto com o Serpro, no Programa de Unificação 
dos Créditos Tributários (PUC), que simplifica a vida 
do cidadão. Exemplos de serviços já disponibilizados 
na internet são a unificação das Certidões Negativas 
de Débitos (previdenciária e fazendária) e o serviço 
de parcelamento de dívidas. A Dataprev processa 
9,5 milhões de declarações mensais das empresas 
(GFIP), assim como 12,1 milhões de Guias da Pre-
vidência Social (GPS) mensais.
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PREVIC 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em 
operação serviços que suportam processos de 
negócio relacionados à fiscalização das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), 
que movimentam volume de recursos equivalente 
a 16% do Produto Interno Bruto (PIB), e à normati-
zação das regras para previdência complementar 
e julgamento de infrações. As principais aplicações 
que compõem esses serviços são o CADPREVIC, 
SICADI e SCAI. A empresa também presta serviço 
de hosting, hospedando bancos de dados e aplica-
ções em servidores e equipamentos da empresa.

PMSP 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO
A Dataprev presta serviços de análise e compara-
ção 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 de IPTU.

IPREF 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE GUARULHOS
A Dataprev 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 Previdência Social (RPPS).

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 
PRIVADAS E PÚBLICAS
A Dataprev presta serviços relacionados a emprés-
timos consignados por meio de acordos de coo-
peração firmados pelo INSS. Às instituições são 
prestados serviços de conferência das informa-
ções sobre os empréstimos. Atualmente, são 51 
convênios vigentes, totalizando 59 execuções até a 
finalização de todas as parcelas. Também são feitos 
batimentos e identificação de óbitos (SISOB), atu-
almente, com 30 contratos vigentes.

CIP 
CÂMARA INTERBANCÁRIA 
DE PAGAMENTOS
A Dataprev presta serviços de tecnologia da infor-
mação para processamento de batimento de dados 
fornecidos pela CIP, com dados da Previdência Social, 
sobre contratos de empréstimos consignados, para 
fins de validação das operações financeiras relacio-
nadas aos referidos contratos registrados no âmbito 
da Câmara de Cessões de Crédito – C3 operado pela 
CIP, na forma autorizada pelo Banco Central.

FUNPRESP 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém solu-
ções, como o Portal da Funpresp, para suportar os 
processos do negócio de previdência complementar 
para os servidores públicos federais do Poder Exe-
cutivo. Também presta serviços de hosting, correio 
eletrônico, mensageria e consultoria.

ANTT 
AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES TERRESTRES
Presta serviços de hosting, hospedando recursos de 
TIC (dados, bancos de dados, aplicações) em servi-
dores e equipamentos da empresa.



Planejamento
intensificar parcerias, ampliar a interoperabilidade de 
serviços, integrar ferramentas e recursos, adotar uma gestão 
de alta performance, subsidiada por métricas e indicadores, 
aprimorar processos, impulsionar a produtividade, estabelecer 
uma cultura de governança baseada em planejamento e com 
análise de informações e ser reconhecida pela qualidade e 
tempestividade de implantação são alguns dos rumos estabe-
lecidos pela Dataprev em 2016 para os próximos cinco anos. 

O processo de planejamento da empresa está estru-
turado em três níveis: estratégico, tático e operacional. O 
Plano Estratégico Institucional (PEI) define a visão estra-
tégica da empresa. A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, 
também conhecida como Lei das Estatais, trouxe importan-
tes mudanças para as empresas públicas, com uma série de 
obrigações e práticas de governança, entre elas a adequação 
do prazo do Plano Estratégico para, no mínimo, cinco anos. 

O Plano Diretor de TIC (PDTI), feito a cada três anos e revi-
sado anualmente para que possa ser adequado ao contexto 
tecnológico em rápida transformação, trata do nível tático 
deste planejamento, com temas específicos de tecnolo-
gia e iniciativas que deverão ser executadas. É um instru-
mento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos 
e processos de TIC que visa atender às necessidades da 

empresa para um triênio (2015–2017). Ele especifica os 
investimentos fundamentais e a importância da capacita-
ção de pessoas. 

Já o aspecto operacional é apresentado no Plano de Ação 
Anual, que traz as ações indispensáveis para que a empresa 
consiga atingir seus objetivos estratégicos, atribuindo res-
ponsabilidades a gestores de várias áreas. Em 2016, o plano 
contou com 159 resultados e 520 macroações, distribuídos 
em cinco eixos: Pessoas, Tecnologia, Segurança e Negócios, 
Demandas Estratégicas e Gestão e Governança, sendo este 
composto por subeixos para organizar as questões financeiras. 

A Dataprev iniciou um novo ciclo estratégico em 2016, que 
prevê o fortalecimento dos serviços de inteligência de negó-
cios (Analytics), com o uso crescente de ferramentas para 
análise, cruzamentos e extração de dados. Uma das prin-
cipais ações foi a ampliação da oferta de soluções de Data 
Discovery para criação de relatórios interativos, utilizando 
dados de múltiplas fontes. Em vez de planilhas estáticas, os 
painéis cruzam indicadores, podem ser acessados por inter-
net ou intranet e permitem várias formas de visualização. 

A decisão de expandir o uso da tecnologia considerou os 
planos estratégicos dos clientes e necessidades de amplia-
ção da gestão do negócio. 
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Planejamento
Para o INSS foi criada a nova versão da Sala de Monito-

ramento, aplicação que oferece aos gestores das agências 
da Previdência indicadores como os tempos médios de 
atendimento, de espera ou de agendamento. A empresa 
também desenvolveu uma nova forma de cruzamento e 
visualização para os dados de pessoa física e jurídica do 
CNIS, que é a base para o reconhecimento automático de 
direitos para fins de concessão de benefícios. 

Há, ainda, soluções voltadas para as aplicações do 
Ministério do Trabalho – Seguro-Desemprego, Interme-
diação de Mão de Obra e Cadastro-Geral de Empregados 
e Desempregados – e para o INSS, com dados do Cadas-
tro de Servidores (CadServ) e do Sistema de Gestão Orça-
mentária, Financeira e Contábil da Folha de Pagamento de 
Benefícios (Sispagben), responsável pelo repasse finan-
ceiro aos bancos dos valores a serem pagos aos segura-
dos da Previdência. 

Em 2016, os projetos com Data Discovery para subsidiar 
diferentes áreas de atividade incluíram o Painel de Port-
fólio e Programas, que acompanha a produção das áreas 
de desenvolvimento, e outras soluções para governança 
das áreas de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura e de 
Relacionamento com Clientes.

• Missão

• Visão

• Perspectivas

• Objetivos estratégicos

Plano estratégico

• Alinhamento da TI

• Avaliação de infraestrutura

• Diretrizes de tecnologia

• Iniciativas de manutenção/

desenvolvimento tecnológico

PDTI

• Direcionamento da empresa 

para o ano  (resultados)

• Estratégia de realização dos 

resultados (macroações) 

• Investimentos em gestão e TI

• Metas de desempenho (GVR)

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

INTEGRAÇÃO
Em 2016, o Escritório de Planejamento e Gestão da 
Dataprev passou a reunir o apoio à governança de 
projetos e processos em iniciativas estratégicas e as 
atividades de planejamento anual da empresa. Com 
essa mudança, as metodologias de gestão de proces-
sos e projetos podem ser aplicadas de ponta a ponta, 
na busca dos resultados do Plano de Ação.

A integração envolve cada uma das áreas, em todas 
as diretorias, desde a etapa do planejamento até a 
entrega de uma solução.

O Plano de Ação passou a utilizar em 2015 uma siste-
mática de gestão de risco, a fim de subsidiar gerencia-
mento dos resultados e aumentar o percentual de sua 
realização, prática essa que vem sendo aprimorada.
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RODA 
DA ESTRATÉGIA
Criada pela Dataprev, a Roda da Estratégia é uma 
nova metodologia utilizada no planejamento da 
empresa, que considera um cenário futuro de até 
cinco anos, e traz diretrizes aplicadas a oito dimen-
sões corporativas: clientes, integração, logística, 
finanças, processos, pessoas, governança e tec-
nologia. Ela descreve, de forma sintética e clara, 
as principais ações que devem ser realizadas para 
a empresa atingir sua missão: fornecer soluções de 
TIC para o aprimoramento e a execução das políticas 
sociais do Estado brasileiro. 

As diretrizes incluem uma atuação voltada a 
atender com mais agilidade demandas objetivas 
e relevantes de governo, integrando soluções que 
podem ser formadas por produtos, serviços ou pro-
cessos, desenvolvidos internamente ou oferecidos 
por meios de parcerias com outros fornecedores. A 
Roda da Estratégia da Dataprev também dá grande 
ênfase à integração e à interoperabilidade, uma das 
formas de potencializar os negócios com Analytics, 
área atualmente central para a empresa; e à gestão 
de alta performance em finanças, com indicadores e 
métricas, para garantir sustentabilidade empresarial 
e investimento constante em uma infraestrutura 
tecnológica atualizada, base para a qualidade e a 
alta disponibilidade dos sistemas e soluções.
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Governança
• Estabelecer 

arquitetura empresarial 
flexível, alinhada à estratégia da 

empresa.
• Consolidar cultura de governança
e gestão baseada em planejamento, 

métricas, indicadores e análise de
informações.

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

transparência em toda 
empresa.

Missão

Fornecer 
soluções de

tecnologia da informação 
e da comunicação para a 

execução e o
aprimoramento das 
políticas sociais do 
Estado brasileiro

Logística

• Disponibilizar 
soluções de logística, 

internas e externas, com 
melhor qualidade, agilidade e 

custo.
• Implantar ambientes 

padronizados voltados para 
a colaboração e a 

produtividade.

Pessoas

• Ser reconhecida 
como excelente local 

para se trabalhar, com 
produtividade gerenciada

e impulsionada.
• Estabelecer cultura 

organizacional ágil e flexível, 
alinhada à estratégia da 

empresa.

Integração

• Radicalizar a 
padronização e 

interoperabilidade de 
sistemas e dados.

• Transformar Analytics 
em um dos negócios 
centrais da empresa.

Processos

• Aprimorar 
processos, visando 

qualidade, agilidade, 
disponibilidade e 

automação, utilizando como 
referência as melhores 
práticas de mercado.

Clientes
         

• Estruturar com 
os clientes soluções 

estratégicas para seus 
negócios.

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

por meio de parcerias. 
• Expandir portfólio de 

serviços e clientes.

Finanças

• Prover alta 
performance na gestão de 

recursos financeiros e ativos, 
intensificando a gestão por custos 

e indicadores 
econômico-financeiros.
• Gerar valor, provendo 
retorno aos acionistas, 

sustentabilidade empresarial
e investimento permanente 

em atualização 
tecnológica.

Tecnologia
               

• Ter a melhor 
infraestrutura de TI do 

Governo Federal.
• Prover soluções tecnológicas 
reconhecidas pela qualidade e 

tempestividade de implantação.
• Ser reconhecida pelo ambiente 

seguro, pela proteção e 
privacidade das informações 

sob a guarda da 
empresa.



Desempenho

2006

58.569 33.959 77.305 12.119 25.575 148.593 153.630 177.579 171.148 210.091 184.016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultados – Lucro líquido
Em milhares de R$
Valores nominais

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
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Desempenho
em um ano de instabilidade no panorama econômico brasileiro, 
a Dataprev continuou sendo administrada de maneira a reafirmar 
sua capacidade de entrega, aumentar sua produtividade e buscar 
ratificar a confiança de clientes. Para alcançar as metas diante do 
cenário adverso, o gerenciamento foi pautado no controle de recur-
sos e gastos, como ocorreu nos últimos anos. 

A estratégia aplicada garantiu a sustentabilidade financeira da 
Dataprev para manter a eficiência na condução dos contratos e 
investimentos.

A empresa reforçou sua postura de gestão focada na redução de 
custos e renegociação de contratos. Esses ajustes proporcionaram 
um saldo financeiro positivo, considerando as restrições orçamentá-
rias dos principais clientes governamentais. 

A Dataprev manteve bons indicadores, acima da média do mercado 
de TI, registrando um lucro líquido de R$ 184,0 milhões no ano. Já a 
receita operacional bruta totalizou R$ 1,436 bilhão, um crescimento 
de 3,77% em relação a 2015 em termos nominais. 

A receita líquida, de R$ 1,168 bilhão, cresceu 0,88%, impactada pelo 
aumento dos tributos e encargos vinculados à Contribuição Previden-
ciária sobre a Receita Bruta. 

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou 7,77%, 
enquanto Outros Resultados Operacionais cresceram 179,32% e 

Resultado Financeiro apresentou queda de 27,85%. O Resultado Ope-
racional fechou com queda de 12,01% em relação ao ano anterior. A 
margem operacional foi de 21,45%, e a margem líquida foi de 15,75%.

A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL), por sua vez, foi de 
17,11% (25,01% em 2015) com um EBITDA (lucro operacional antes dos 
juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 317,6 milhões. A 
empresa apresentou margem positiva de 27,19% do EBTIDA sobre a 
receita líquida, demonstrando possuir boa capacidade de geração de 
caixa com recursos próprios. A margem EBTIDA caiu 3,51%, e mesmo 
com queda maior na rentabilidade, demonstrou o esforço para pro-
teger o caixa da empresa.

O total de impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, 
pagos e/ou provisionados, decorrentes das atividades desenvolvidas 
pela Dataprev, somou R$ 417,7 milhões em 2016, ante R$ 381,7 
milhões no ano anterior, um aumento de 9,43%.

Uma particularidade de 2016 foi o fato de 40% dos recebimen-
tos terem se concentrado no último mês do ano. Em dezembro, a 
empresa recebeu significativo montante de faturas atrasadas, propi-
ciando, assim, uma melhoria importante do fluxo de caixa. Por conta 
da melhoria no fluxo de recebimentos, a empresa fechou o ano com 
R$ 485,5 milhões no estoque de Contas a Receber, menos da metade 
do saldo de R$ 1,2 bilhão registrado em outubro.

2006

24,91 18,04

Margem do EBITDA / LAJIDA em %

15,25 9,40 9,85 31,01 30,28 32,80 29,34 28,18 27,19
118.438

EBITDA / LAJIDA

85.651 76.261 53.736 60.958 271.198 276.132 331.845 309.132 326.310 317.620

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA
Em milhares de R$
Valores nominais

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
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Investimentos
Em relação aos investimentos, houve crescimento 
de 29,64% na realização em comparação com o ano 
anterior. Dos R$ 85 milhões investidos, a maior parte 
(81,3%) foi destinada à Diretoria de Tecnologia e Ope-
rações, destacando-se a ampliação da capacidade de 
seus três data centers e a conquista da certificação 
Tier III em design no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Pela primeira vez, a empresa contou com crédito 
do BNDES para investir na modernização do seu 
parque de TI. Do total de R$ 40 milhões investi-
dos na aquisição de 268 servidores x86, cerca de 
R$ 20 milhões foram provenientes de recursos do 
Finame. A chegada das novas máquinas viabilizou a 
ampliação da oferta de serviços em nuvem para as 
áreas de desenvolvimento e para clientes externos. 

Os investimentos na área abrangeram ainda 
a aquisição de módulos 10 GBPS – switches (R$ 
8,4 milhões), investimentos diretos em facilities – 
infraestrutura de data centers (R$ 2,9 milhões) e 
licenças de uso de ferramenta de data discovery (R$ 

3,9 milhões), que combina interatividade e análise 
em tempo real de informações das mais variadas 
fontes. A finalidade é dar apoio à oferta de soluções 
que geram informações gerenciais para a tomada 
de decisão dos clientes da empresa. 

Embora o investimento tenha crescido quase 30% 
em relação a 2015, o patamar ainda ficou abaixo do 
esperado, afetado pelo contingenciamento de caixa 
ao longo de quase todo o ano. Alguns projetos dei-
xaram de ser contratados pelo modelo Capex (inves-
timento) e passaram para contratação no modelo 
Opex (custeio), em razão da viabilidade econômico-
-financeira ter se apresentado mais vantajosa, além 
de permitir uma melhoria na gestão dos serviços.  

São contratações conhecidas como as a service, 
com serviços em nuvem e outsourcing, combinadas 
com suporte, treinamento e licenças, como ERPs 
de finanças, logística e de pessoas, comunicação 
unificada, softwares, entre outros. Trata-se de uma 
tendência na contratação de soluções de tecnologia.

Clientes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INSS 443.046 372.764 382.882 457.827 476.771 571.386 586.290 616.444 654.191 629.159 584.077

MPS 4.450 6.669 9.318 8.925 10.909 25.595 12.878 11.704 15.915 14.578 14.355

MPS / SRP 74.304 – – – – – – – – – –

SRFB – 127.689 132.689 139.683 149.600 173.618 193.857 168.434 169.980 169.089 162.007

MTE – 4.077 7.506 6.388 2.418 62.150 83.046 138.368 122.238 120.873 136.939

PREVIC – – – – 1.958 21.079 15.945 13.883 12.224 10.835 7.022

MPOG – – – – – – 394 2.922 3.189 5.296 4.522

PGFN – – – – – – – 31.018 38.385 38.094 36.139

Presidência 
da República – – – – – – – 119 957 993 646

Consignações 26.777 39.318 47.010 50.618 74.158 164.790 196.218 220.455 234.527 385.209 479.884

Outras 4.063 1.764 2.417 2.371 3.043 2.776 2.737 2.787 5.035 10.080 10.758

Total da receita 552.640 552.281 581.822 665.812 718.857 1.021.394 1.091.364 1.206.133 1.256.641 1.384.206 1.436.349

Composição da receita operacional bruta
Em milhares de R$
Valores nominais

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
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Investimentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realização 11.474.748 8.204.280 25.399.288 183.615.490 101.440.776 63.796.744 122.977.200 228.579.590 168.882.655 65.610.821  85.055.058 

Hardware e software 9.689.866 7.347.208 23.322.633 98.635.290 96.129.665 57.279.052 101.410.704 107.411.475 81.030.797 48.048.083  78.077.711 

Obras* 1.192.332 96.980 1.450.373 4.573.216 195.255 3.248.121 20.098.796 117.973.536 86.342.948 16.180.294  6.053.705 

Instalações, móveis 
e equipamentos 592.550 760.092 626.282 8.068.182 5.115.856 3.269.571 1.467.700 3.194.579 1.508.910 1.382.444  923.642 

Aquisição de imóveis – – – 72.338.802 – – – – – –  –   

Investimento por ação
Em R$
Valores nominais

* As obras se concentraram, principalmente, na modernização da infraestrutura dos data centers.

Investimento Realizado
Em milhares de R$
Valores nominais

2006

11.475 8.204 25.399 183.615 101.441 63.797 122.977 228.580 168.883 65.611 85.055

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Investimento por ação em 2016

92%

7% 1%

Hardware e software

Obras

Instalações, móveis e equipamentos

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos



mais de 9 petabytes de informações trafegaram pela rede da 
Dataprev em 2016, sendo 1,5 PB somente de dados da internet, um 
volume gigantesco. Em termos de comparação, é como se quase 2 
milhões de filmes com 2 horas de duração tivessem trafegado pela 
rede da empresa. 

Toda a comunicação é feita em equipamentos redundantes de alta 
tecnologia com regras e implementações extremamente complexas. 
Internamente, a velocidade de conexão entre os equipamentos é de 
10 GigaBits, que é o equivalente a mil conexões de internet domés-
ticas somadas. 

Outros indicadores apontam ganhos após os investimentos feitos 
na modernização da infraestrutura da empresa: a capacidade de pro-
cessamento de computadores x86 foi ampliada de 794 Teraflop/s, 
em 2015, para mais de 1 Petaflop/s (1,024 Teraflop/s), em 2016, e 
de 6 Petabytes de armazenamento para mais de 10 Petabytes, no 
mesmo período.

Flop é uma unidade de medida que serve para mensurar a capacidade 
de velocidade de processamento de um computador. Um Petaflop cor-
responde a 1 quatrilhão de operações de processamento por segundo.

Em 2016, a empresa fechou o ano oferecendo 587 serviços por meio 
de 624 aplicações, hospedadas em 1.381 bases de dados. Em termos 

de serviços, foram 396 milhões de pagamentos feitos aos beneficiários 
do INSS, gerados a partir dos sistemas desenvolvidos pela Dataprev, 
e 54 milhões de atendimentos feitos para o Ministério do Trabalho.

Com os investimentos feitos nos últimos anos nos três data centers 
da empresa, houve aumento da capacidade de infraestrutura e renova-
ção do parque de computadores, dispositivos de redes, armazenamento 
de dados, sistemas operacionais, ferramentas de segurança e moni-
toramento, bancos de dados e demais recursos de processamento.

Ainda como parte da estratégia de crescimento, a Dataprev firmou 
contrato com a Telebras para fornecimento de circuitos de acesso à 
internet, que atendem aos três data centers da empresa. 

Outro destaque no ano foi a definição de um catálogo padrão de 
ambientes, com 72 itens padronizados para serem oferecidos aos 
clientes. Antes, os ambientes eram produzidos artesanalmente, ou seja, 
para cada demanda existia um desenho de infraestrutura diferente.

Com essa definição, é possível melhorar a qualidade dos serviços 
e ganhar agilidade no atendimento às demandas. 

Também em 2016 teve início a implantação do programa SOA 
(Service Oriented Architecture), com a finalidade de fortalecer o bar-
ramento de serviços, ampliando a interoperabilidade dos serviços e 
abrindo uma linha de negócio para a Dataprev.

Tecnologia
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INFRAESTRUTURA

Armazenamento

+10 PB
6 PB

58,71%
1,22 PB
11,94%

3 PB
29,35%

Storage

Exadata

Data Domain

Evolução em PB

2006

0,15 1,5 +10

2010 2016

Capacidade de processamento
Em TFlop

RISC

2006

3 12 58

2010 2016

X86

2006

0 25 1.028

2010 2016

Virtualização
Servidores físicos x servidores virtuais

2006

0 164 7.123

0 22 191

2010 2016

Hospedeiros 
físicos

Virtuais

9PB
Firewall externo

1,5PB
Internet

987TB
Backbone

545mil
Conexões diárias

Tráfego de Rede

PB = Petabyte: 1 Petabyte equivale a 1015 bytes (ou 1.000.000.000.000.000 bytes, unidade básica de medida de dados em computação).
TB = Terabyte: 1 Tetabyte equivale a 1012 bytes (ou 1.000.000.000.000 bytes).
TFlop = Teraflop: Flop é a capacidade de um computador realizar uma operação por segundo; 1 Teraflop equivale a 1012 Flops (ou 1.000.000.000.000 Flops).



Em dezembro, a Dataprev conquistou a certificação internacional Tier III em design, 
concedida pelo Uptime Institute para os Data Centers Rio de Janeiro (DCRJ) e São Paulo 
(DCSP). A certificação comprova que os ambientes atendem a requisitos específicos 
de segurança e de disponibilidade em seus projetos de infraestrutura e estão alinha-
dos, no sentido de atingir o desempenho, a confiabilidade e o nível de risco desejados.

A classificação obtida pela empresa, cuja designação completa é “Tier Certification of 
Design Documents”, se baseia em um conjunto rigoroso de critérios que envolvem ele-
mentos mecânicos, elétricos, estruturais e de local. Uma instalação com certificação 
Tier III não precisa, por exemplo, interromper suas operações para instalar e substituir 
equipamentos ou realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Os data centers da empresa dispõem de múltiplos caminhos de distribuição inde-
pendente, tanto de refrigeração como de energia, servindo aos equipamentos de TI, 
os quais são todos dual-alimentados e totalmente compatíveis com a topologia da 
arquitetura do local. Além disso, a infraestrutura local é redundante, paralelamente 
sustentável, buscando a garantia de disponibilidade de 99,9%.

O sucesso do projeto depende da integração estreita entre as áreas de facilities 
(engenharia, logística) e as equipes de TIC. São equipes que trabalham para que todos 
os recursos de infraestrutura funcionem 24 horas, sete dias por semana, ininterrup-
tamente, com índices altíssimos de disponibilidade.

A certificação consiste em um amplo conjunto de padrões consistentes e imparciais, 
que representam um consenso mundial quanto a melhores práticas, capacidade de 
infraestrutura e sustentabilidade operacional.

Certificação Tier III

MANUTENÇÃO E CONTROLE 
Antes da modernização, a manutenção nas instalações dos data centers 
da Dataprev era feita com paradas programadas até quatro vezes no ano, 
sempre correndo o risco de provocar instabilidades internas. 

Após as obras, a infraestrutura ganhou redundância e duplicidade tanto 
na rede de energia quanto na de refrigeração. Isso significa que os data 
centers da Dataprev, onde estão servidores de alto desempenho, disposi-
tivos de rede, sistemas de armazenamento de dados e aplicações críticas 
e estratégicas, têm, atualmente, um ambiente controlado, em que tempe-
ratura e corrente elétrica não se alteram. Em caso de falta de energia, as 
salas-cofre continuam sendo refrigeradas.

Nas salas-cofre estão os principais equipamentos e sistemas dos data 
centers. Elas são construídas segundo especificações da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) e blindadas contra fogo, calor, fumaça, 
inundação etc. Sensores internos monitoram temperatura e umidade do 
local, e transmitem as informações para os pontos de controle.
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GERADORES DE ALTO 
DESEMPENHO
Com o objetivo de sustentar a carga crítica de TI em momentos de 
instabilidade no fornecimento de energia, os geradores utilizados 
pela Dataprev nos data centers do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo 
demonstraram, no ano de 2016, a eficácia necessária para garan-
tir a disponibilidade dos referidos ambientes. Durante o último ano, 
nenhum evento de indisponibilidade foi ocasionado por falha na infra-
estrutura física desses ambientes. 

Os geradores de energia são acionados em duas situações: quando 
há falta de fornecimento ou oscilações de energia por parte das con-
cessionárias locais, ou durante os testes do próprio equipamento. Os 
testes são realizados periodicamente, de acordo com as recomen-
dações do fabricante, visando garantir as condições de operação dos 
equipamentos.

De um total de 125 acionamentos dos geradores nos três data 
centers no ano de 2016, 112 foram para realização dos testes e 
apenas 13 para suprir as oscilações de fornecimento da rede de 
energia. No ano passado, nenhum serviço foi interrompido por falha 
na infraestrutura física dos data centers.



Negócios
novos serviços de AnAlytics – Big Data, mineração, entre outros – e a expansão 
do modelo de computação em nuvem fazem parte das soluções oferecidas ao Estado 
brasileiro para apoiar políticas públicas e promover o acesso do cidadão a direitos e 
benefícios. A Dataprev oferece hoje um conjunto de serviços especializados na pro-
dução de informações estratégicas, capazes de gerar valor para o negócio do cliente. 

A empresa desenvolve software, presta consultoria especializada, elabora projetos, 
atua na gestão de documentos de infraestrutura de TIC e de grandes bases de dados 
previdenciárias, trabalhistas e sociais. 

Equipes especializadas de engenharia de software atuam em conjunto com analistas 
de negócio para criar sistemas ou desenvolver novas funcionalidades, de acordo com 
as necessidades dos clientes. A ideia é, a partir da experiência em diferentes segmen-
tos de negócios, gestão de processos e projetos, identificar as melhores ferramentas 
e opções de software, apontar soluções para eventuais gargalos operacionais, avaliar 
potenciais benefícios e riscos da adoção de tecnologias e apoiar a estruturação de par-
cerias e de métodos de trabalho.

O portfólio da empresa inclui, atualmente, soluções de visualização de dados, mine-
ração, análises estatísticas, desenvolvimento de sistemas analíticos, qualificação e 
validação de bases, entre outras tecnologias que permitem integrar ou cruzar dados 
de fontes diferentes para torná-los mais confiáveis e para apoiar a tomada de decisão.

Todas as aplicações e sistemas dos clientes são mantidos nos data centers da 
Dataprev, com monitoramento e sustentação integral, e toda a infraestrutura tecnológica 
necessária ao ambiente – servidores, sistemas de armazenamento de dados, dispositivos 
de rede, dispositivos de segurança, entre outros.
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A Dataprev lançou em outubro o 
Portal de Serviços, um ambiente 
com demonstração on-line de pro-
dutos e soluções desenvolvidos 
pela empresa. 

A página traz também uma des-
crição das principais funcionalida-
des e características dos produtos. 

Para testar uma versão básica 
d e  q u a t r o  p r o d u t o s  –  B l o g s 
e Portais ,  Correio Eletrônico, 
Databox e Estatísticas Web – acesse 

www.dataprev.gov.br 

HOSPEDAGEM 
DE BLOGS E PORTAIS

SOLUÇÃO DE GESTÃO 
DOCUMENTAL (E-DOC)

SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE IDENTIDADE – GERID

CORREIO 
ELETRÔNICO

ESTATÍSTICAS 
WEB

HOSTING

ARMAZENAMENTO 
DE DADOS EM NUVEM

SOLUÇÃO PARA 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
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UNIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE 
A criação das unidades de desenvolvimento de software, em 2006, 
foi uma das iniciativas estratégicas para a diversificação do portfólio 
de serviços da Dataprev. Localizadas em Natal (RN), no Rio de Janeiro 
(RJ), em Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), e Florianópolis (SC), elas 
tiveram papel fundamental ao longo dos anos para a ampliação da 
capacidade produtiva da empresa, no atendimento a novas deman-
das e novos clientes. 

As unidades trabalham seguindo o mesmo padrão de desenvol-
vimento, as mesmas ferramentas e a mesma estrutura. Isso possi-
bilita que uma mesma solução seja desenvolvida paralelamente por 
mais de uma unidade de desenvolvimento, o que garante a qualidade 
e manutenção dos sistemas, independentemente de sua origem.

Para potencializar a produtividade, é feita uma distribuição lógica 
baseada na afinidade funcional das aplicações. Nesse sentido, a 
Unidade de Desenvolvimento Paraíba atende quase a totalidade das 
demandas do Ministério do Trabalho, entre elas, um portal onde o 
usuário pode encontrar informações variadas, como oferta de vagas, 
cursos de qualificação profissional e concessão de seguro-desemprego. 

Na Unidade de Desenvolvimento Rio Grande do Norte está concen-
trada a maior parte dos projetos do Sistema de Gestão de Pessoas 
do Governo Federal (Sigepe) e o atendimento à Funpresp.

Já na Unidade de Desenvolvimento Ceará se destacam os sistemas 
da Nova Folha de Pagamentos do INSS, implantada no início de 2016 e 
que gera créditos mensais para mais de 33,8 milhões de beneficiários. 
A implantação faz parte do projeto de desativação de mainframes da 
Dataprev e adoção de uma infraestrutura de TI baseada em platafor-
mas abertas, que permitirá mais independência tecnológica à empresa. 

Na Unidade de Desenvolvimento Santa Catarina, as equipes atuam 
no desenvolvimento, por exemplo, do Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil (Sirc), base de dados governamental que trata e cen-
traliza os registros civis de nascimento, casamento, óbito e natimorto. 
O sistema contribui para a erradicação dos subregistros no país e já é 
utilizado por mais de 90% dos 7,6 mil cartórios existentes no Brasil. 

A Unidade de Desenvolvimento Rio de Janeiro, por sua vez, é res-
ponsável pela manutenção dos sistemas da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), recém-mo-
dernizados, além do desenvolvimento de aplicações mobile para o INSS.

INOVAÇÃO 
A Dataprev promoveu em 2016 o Hackathon, primeira maratona 
de programação com o objetivo de criar aplicações mobile — 
para uso em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis 
— que atendessem às necessidades da empresa e de seus 
clientes no apoio a políticas públicas e sociais. 

Para concorrer, os projetos tinham que ter sua viabilidade 
e utilidade comprovadas. 

O evento teve 43 horas de duração e o projeto vencedor foi 
um aplicativo feito para que o trabalhador possa verificar os 
benefícios previdenciários a que tem direito. 

Ao todo, foram apresentados 35 projetos de desenvolve-
dores de diferentes estados. Os vinte melhores foram selecio-
nados por meio de votação e, após a análise de uma comissão 
técnica da empresa, cinco chegaram à final. 

Os autores dos projetos finalistas formaram uma equipe 
com quatro programadores para desenvolver um protótipo 
dentro do prazo determinado na maratona. 

Uma comissão multidisciplinar, formada por representantes 
da Dataprev, de instituições governamentais e universidades, 
além de clientes e especialistas, fez a avaliação dos protótipos 
e escolheu a equipe vencedora. 

Vencedor do Hackathon participou de congresso em Barcelona



Eficiência

acompanhando a tendência de melhores práticas das chamadas empresas digitais, 
a Dataprev vem investindo nos últimos anos na melhoria dos ambientes de trabalho, 
seja em seus ambientes internos, seja na aquisição de equipamentos e ferramentas 
que proporcionem maior produtividade, eficiência na gestão e redução de custos.

Estudos do Gartner Group apontam que eficiência digital é hoje a nova realidade do 
mercado. Segundo a consultoria, 25% das empresas que não transformarem seus negó-
cios perderão competitividade. Conectar pessoas e centralizar as principais tecnologias 
e ferramentas fazem parte desta nova forma de trabalho, cujo principal objetivo é apri-
morar o negócio e promover um ambiente integrado e colaborativo.

Um dos conceitos que vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia corpora-
tivo é o Digital Workplace (ambiente de trabalho digital), em que são permitidas novas 
e mais eficazes formas de trabalhar, além de aumentar o engajamento e a agilidade. 
Este tipo de ambiente também promove colaboração e integração dos empregados. 
Outras vantagens são o aumento da produtividade e eficiência na gestão dos processos 
operacionais por meio de fluxos definidos.
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Na Dataprev, investimentos e ações nesse sentido 
abrangem as instalações. A empresa tem traba-
lhado a partir do conceito de prédios inteligentes, 
que engloba a utilização de tecnologias mais moder-
nas e mecanismos de automação, visando, princi-
palmente, economia de energia e água. Iniciativas 
nesse sentido geram economia de R$ 2,1 milhões 
ao ano para a empresa. 

Os edifícios da Dataprev que mais se enquadram 
nesta concepção são o edifício-sede, localizado em 
Brasília, e o prédio ocupado pela empresa em João 
Pessoa (PB), ambos modernizados. Tombado pelo 
Patrimônio Histórico Estadual, este último foi rei-
naugurado em 2016 seguindo critérios de susten-
tabilidade e de acessibilidade.  

Entre as soluções que já foram implementadas 
estão as torneiras automáticas acionadas por sen-
sores, que têm como objetivo reduzir o consumo de 
água nas dependências da empresa, e a moderniza-
ção dos elevadores, que usam sistemas inteligentes 
e têm tecnologia de alta performance. O edifício-
-sede conta ainda com um sistema de reaproveita-
mento da água de chuva e mictórios ecológicos, que 
não utilizam água em seu funcionamento.

Quanto à redução do consumo de recursos, 
a modernização do ar-condicionado nos data 
centers em São Paulo e no Rio de Janeiro — 
parte do projeto de atualização do parque de TI 
da empresa — contribuiu em grande parte para 
uma economia média de 72,2% do consumo de 
água ao ano. Desse percentual, 15% foram pro-
porcionados pela substituição das torneiras. A 
redução obtida corresponde a 88% do gasto de 
todas as unidades da empresa somadas durante 
um ano, exceto no RJ.

Com a instalação das torneiras automáticas, a 
economia anual no Rio de Janeiro chega a 5.250 
m³, o que corresponde a mais de três meses do 
consumo médio mensal de todas as demais uni-
dades somadas. Por meio da implantação de novo 
sistema de ar-condicionado, que não utiliza torres 
de resfriamento, também foi possível diminuir o 
consumo de água em 22%.

Outro investimento é a aquisição de lâmpa-
das LED, que além de sustentáveis, trazem uma 
economia anual de 624.000 kWh, o que corres-
ponde ao consumo médio de um mês de todas as 
unidades somadas, exceto as do Rio de Janeiro.

PRÉDIOS INTELIGENTES

Em 2016, o prédio ocupado pela Dataprev em João Pessoa foi reinaugurado seguindo critérios de sustentabilidade e de acessibilidade. 
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AMBIENTE 
DE TRABALHO 
Um local de trabalho que possibilita novas e mais eficazes 
formas de trabalhar, promovendo a colaboração entre os 
empregados, está entre as melhores práticas das empresas 
digitais. Na Dataprev, os projetos de instalações e de ambientes 
físicos de trabalho sofreram modificações e a empresa passou 
a adotar, nos últimos anos, o uso de mobiliários mais flexíveis 
e escritórios multifacetados que favorecem a integração.  

A maior preocupação é o bem-estar dos empregados. Um 
exemplo foi a mudança dos mobiliários em todo o país, baseado 
em requisitos de ergonomia e segurança, respeitando diretrizes 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa 
estuda também a criação de espaços de convivência para os 
empregados. As unidades do Rio de Janeiro e da Paraíba, além 
da sede, já contam com recursos como bicicletários e vestiários.

Outra comodidade é a possibilidade de o empregado esco-
lher entre desktop ou notebook como estação de trabalho. 

Os notebooks se encaixam melhor no perfil de empregado 
que precisa trabalhar com mobilidade. Já os desktops são vol-
tados para atividades que requerem melhor performance ou 
em que os usuários desenvolvem suas atividades em um posto 
de trabalho fixo. 

Com base na política de substituição e renovação de equi-
pamentos, a especificação técnica foi atualizada para melho-
rar o nível do desempenho das máquinas, conferindo maior 
capacidade de processamento entre outros recursos como os 
ajustes ergonômicos dos monitores, para que o empregado 
exerça sua atividade sem ser impactado por problemas téc-
nicos e com maior conforto.

ECONOMIA EM 
VIAGENS E TELEFONIA
Conectar os empregados com objetivo de promover um 
ambiente colaborativo também faz parte do conceito de Digital 
Workplace. Seguindo esta tendência, todos os 28 locais da 
empresa estão integrados em uma única plataforma de comu-
nicação que reúne dados, voz e vídeo, até em modo remoto, 
utilizando dispositivos fixos e móveis.

A solução de Comunicação Unificada permitiu uma evolução 
significativa na capacidade de comunicação entre as equipes 
com a introdução do uso dos softwares de colaboração Jabber 
e Webex nas suas rotinas.

Atualmente são realizadas, mensalmente, 900 reuniões 
de videoconferência, totalizando 2.700 horas de conexão e 
1.100 reuniões através da ferramenta Webex, num total de 
5.000 horas de utilização. Através da plataforma de voz são 
realizadas, mensalmente, 400.000 ligações telefônicas em 
17.000 horas de conversação.

A solução melhorou a produtividade e a qualidade do tra-
balho no dia a dia da empresa e resultou em economia. Nos 
dois anos anteriores à implantação da ampliação das salas 
de videoconferência, que ocorreu no final de 2014, a média 
da despesa com viagens chegava a de R$ 15,50 milhões por 
ano. Após a implementação deste novo modelo, esta despesa 
média caiu para R$ 4,47 milhões nos anos de 2015 e 2016, 
gerando uma economia de aproximadamente 71% (R$ 11,03 
milhões por ano, em média).

Além disso, a Dataprev ainda reduziu cerca de 16% das des-
pesas com telefonia no ano de 2016, após a implantação da 
rota de menor custo, que substituiu as ligações interurbanas 
entre DDDs diferentes (VC3) por conexões VC2 (ligações dentro 
de um mesmo DDD).
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GESTÃO ELETRÔNICA 
DE DOCUMENTOS 
Outra solução em uso na empresa que permite um aumento 
considerável de produtividade é o e-Doc, Sistema de Gestão 
Eletrônica de Documentos, que substitui a tramitação de papel 
e processos físicos e é uma das ações de modernização de 
gestão da Dataprev. Por meio da ferramenta é possível agilizar 
processos e reduzir o consumo de papel, garantindo economia e 
ganhos socioambientais. A consulta às informações é imediata. 

Um exemplo do ganho de produtividade após a implantação 
da ferramenta é o caso dos processos de doação de bens e 
equipamentos, que antes levavam até cem dias para efetiva-
ção e agora são realizados em apenas um dia. 

Além de usuária, a Dataprev também é desenvolvedora 
da solução. O e-Doc é um dos serviços comercializados pela 
empresa. A ferramenta cumpre os requisitos e está aderente 
às normas e portarias do governo federal relacionadas à gestão 
de documentos. 

Possibilita a digitalização, o arquivamento e recuperação de 
documentos em formato padronizado e controle e acompa-
nhamento da sua tramitação com garantia de segurança em 
todo o processo. Outra vantagem é a redução da incidência 
de perdas e extravios de documentos. 

Entre as características, destaca-se a possiblidade de 
importação dos mais variados documentos para dentro do 
sistema, como PDF, DOCX, ODT, e também de mídias con-
tendo áudio e vídeo. 



Sustentabilidade
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Sustentabilidade
a política de responsabilidade Socioambiental da 
Dataprev tem o objetivo de contribuir para o desenvol-
vimento humano, consolidando valores, práticas e com-
portamentos empresariais socialmente responsáveis, 
promovendo o exercício da cidadania e colaborando para a 
formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

A empresa manteve, em 2016, a parceria com o Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA), participando como integrante 
da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A ini-
ciativa tem o objetivo de incentivar órgãos públicos a ado-
tarem diretrizes socioambientais em suas ações, somando 
esforços em projetos de inserção da variável socioambiental 
no cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho.

Quatro pilares norteiam as ações da empresa na busca 
por impactos positivos nos campos econômico, social, 
ambiental e tecnológico. São eles os programas Ambien-
tal, o de Formação de Jovens Aprendizes, de Inclusão Digital 
e o de Diversidade. Este último acompanha as orientações 
e diretrizes gerais do governo federal, que estabelece como 
meta a inclusão social de pessoa com deficiência.

Computadores doados pela Dataprev são usados em projetos de inclusão digital da 

Associação Pestalozzi, no RJ



PROGRAMA 
JOVEM APRENDIZ 
Instrumento de inclusão social, o Programa Jovem Aprendiz é voltado 
para estudantes da rede pública. O objetivo é ampliar a possibilidade 
de inserção de  jovens no mercado de trabalho, tornando mais pro-
missor o futuro das novas gerações.

Em parceria com instituições de formação profissional, o programa 
alcançou 18 estados e já atraiu, desde a sua criação em 2011, mais de 
460 estudantes de instituições públicas de ensino. No ano passado, 
73 jovens, com idade entre 16 e 18 anos, tiveram a oportunidade de 
vivenciar a sua primeira experiência no mercado de trabalho. 

A proposta é apoiar a inclusão social dos jovens, apresentá-los 
ao ambiente corporativo e oferecer capacitação básica. A seleção 
dos candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero e são 
disponibilizadas cotas para negros (pretos e pardos). Os jovens sele-
cionados têm acesso a um ciclo de palestras, com temas como ética, 
situação do mercado de trabalho, saúde, sustentabilidade, inclusão 
digital e orientação profissional.

A ação inclui também jovens cegos ou com deficiência visual severa. 
Por meio de uma parceria com Instituto Benjamin Constant, 21 jovens, 
com idades entre 16 e 24 anos, foram contratados pela Dataprev.  No 
fim do ano, o Programa Jovem Aprendiz conquistou o segundo lugar 
no prêmio de Boas Práticas da A3P.

PROGRAMA DE 
COLETA SELETIVA 
SOLIDÁRIA 
A coleta seletiva na Dataprev foi implantada em 
2007 e tem se consolidado ao longo dos anos por 
meio de ações educativas de orientação e cons-
cientização dos empregados. Todo o material não 
aproveitado pela empresa beneficia cooperativas de 
reciclagem. Presente em 22 estados, o programa 
não só contribui para a redução do impacto ambien-
tal, como também proporciona uma oportunidade 
de renda para esses trabalhadores.

Entre as cooperativas beneficiadas em 2016 
estão a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de 
Lixo Céu Azul, no Rio de Janeiro; a Cooperativa de 
Coleta Seletiva, Trabalho e Proteção Ambiental, na 
Bahia; a Cooperativa de Reciclagem de São Luís, no 
Maranhão; a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Materiais Recicláveis, em Minas Gerais; a 
Cooperativa de Produção, Coleta, Triagem e Benefi-
ciamento de Materiais Recicláveis de São Matheus, 
de São Paulo; e a Cooperativa de Trabalho, Solidária 
e Popular, no Paraná.

Para facilitar o correto descarte de materiais, 
a Dataprev possui ecopontos em quase todas as 
suas unidades, que foram revitalizados em 2016.  
A empresa realiza, ainda, um mapeamento de todos 
os resíduos coletados em cada estado e monitora, 
mensalmente, por meio da área de responsabili-
dade socioambiental, a pesagem a fim de adotar 
políticas que reduzam a quantidade de lixo gerada.
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DIVERSIDADE 
O tema Diversidade também ganhou destaque 
na empresa em 2016, com a adesão, em março, 
ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do 
Governo Federal, que incentiva o uso de práticas e 
ações que superem as desigualdades de gênero e 
raça no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, foi elaborado um Plano de Ação 
Pró-equidade de Gênero e Raça, a ser executado 
no biênio 2016-2018. Entre as principais ações já 
executadas em 2016 está a equidade de gênero

na seleção dos candidatos do Programa Jovem 
Aprendiz, assim como a criação de cota racial de 
20% para negros, pardos e índios. Foi criada ainda 
a Comissão de Pró-equidade de Gênero e Raça, 
que monitora a execução das ações em curso na 
empresa previstas no planejamento estratégico.

A empresa também lançou em 2016 o Pró-In-
clusão, Programa de Acompanhamento dos Empre-
gados com Deficiência, promovido pelas áreas de 
Qualidade de Vida e Responsabilidade Socioambien-
tal. O programa tem como objetivo promover o conví-
vio inclusivo no ambiente de trabalho e acompanhar 
os empregados e jovens aprendizes com deficiência.

PROGRAMA 
DE DOAÇÕES DE BENS 
PATRIMONIAIS 
A Dataprev aperfeiçoou seu processo de gestão patrimonial em 2016, 
favorecendo e agilizando o programa de doações destinadas a ações 
sociais, especialmente na área de inclusão digital. A política de doação 
de bens da Dataprev baseia-se no princípio que todo equipamento que 
não estiver sendo utilizado ou que não atende mais à necessidade 
da empresa pode ser reaproveitado por outra instituição ou órgão 
público. A intenção é preservar o investimento público, colocando os 
bens patrimoniais novamente a serviço da sociedade.

Os critérios para as doações consideram a amplitude social do 
projeto da prefeitura, entidade ou instituição candidata. Os candida-
tos, além de cumprirem as exigências legais, devem especificar a qual 
projeto social se destinam os bens, cabendo à área de Responsabili-
dade Socioambiental a avaliação dos programas e de sua aplicabilidade.

Entre as instituições beneficiadas em 2016 estão quatro prefeitu-
ras municipais e cinco entidades classificadas como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), além da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 As doações contribuíram para projetos de inclusão digital como o 
da Associação Pestalozzi de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, 
que recebeu 35 computadores com monitores LCD. Os equipamentos 
foram instalados em laboratórios destinados a alunos da instituição. 
O primeiro laboratório em operação é usado preferencialmente por 
pessoas com deficiência mental que, com o uso de software especí-
fico, são estimuladas neurologicamente.

Já a Prefeitura Municipal de Florianópolis aprimorou a comunicação 
entre os seus gestores e equipes com o recebimento de 87 equipa-
mentos de telefonia e videoconferência. Para a UFRJ foram doados 494 
equipamentos, que estão em fase de instalação e serão destinados 
às áreas administrativa e acadêmica. A universidade federal recebeu 
ainda 200 microcomputadores com monitor, que serão usados em 
serviços administrativos e em laboratórios de informática, destinados 
a alunos da instituição.



Integridade
em 2016, a dataprev consolidou suas ações 
de integridade corporativa, alinhadas ao objetivo 
estratégico de consolidação de uma cultura de 
gestão de risco, de ética e transparência em toda 
a empresa. 
O Plano de Ação passou a contar com um resultado 
sobre Integridade Corporativa e um comitê gestor – 
órgão colegiado subordinado diretamente à Direto-
ria Executiva – foi criado com o objetivo de gerenciar 
e aperfeiçoar o Programa de Integridade Corporativa 
da Dataprev, dando tratamento de forma integrada 
a medidas que contribuem também para a redução 
dos riscos de reputação corporativa.
Por meio da gestão integrada de seus instrumentos 
normativos, a empresa aprimorou seus controles 
internos destinados a prevenir, detectar e corrigir 
desvios éticos e de integridade. 
Foram instituídos, pelo Conselho de Administração 
da Dataprev, o novo Código de Conduta Ética e Inte-
gridade, adequado aos dispositivos da Lei das Esta-
tais (Lei 13.303/2016), e a Política de Integridade, 
que descreve os princípios e diretrizes de integridade 
da empresa. Com a formalização da política, vários 
instrumentos de gestão e controle passaram a ser 
tratados de forma integrada, permitindo abordagem 
e utilização sistêmicas.
Com o objetivo de promover um ambiente mais 
íntegro e ético, a empresa aderiu ao Pacto Empre-
sarial pela Integridade e contra a Corrupção, elabo-
rado pelo Instituto Ethos, assumindo o compromisso 
de cumprir e divulgar a legislação brasileira anticor-
rupção para seus empregados. 

Outras iniciativas relevantes para a disseminação de 
uma cultura de ética foram a publicação da Norma 
de Participação em Eventos e Atividades Custeados 
por Terceiros, que regulamenta os procedimentos 
para a participação do agente público em eventos 
ou atividades custeados por terceiros, e a Norma 
de Processo Administrativo de Responsabilização, 
sobre o processo administrativo de responsabiliza-
ção de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 
a Administração Pública, conforme prevê a Lei da 
Empresa Limpa (Lei 12.846/2013).
A Dataprev encerrou o ano com a publicação de 
seu Programa de Integridade, que expressa o com-
prometimento da empresa com a prevenção e o 
combate à corrupção, em consonância com a sua 
Política de Integridade Corporativa e o seu Código 
de Conduta Ética e Integridade.
Elaborado pelo Comitê Gestor de Integridade Cor-
porativa, o documento traz um relato das ações 
realizadas durante o ano sobre o tema e aborda as 
medidas e controles adotados pela Dataprev para 
reduzir o risco de seus agentes públicos incorrerem 
em eventual ato de corrupção.
Alinhado com a missão, visão e valores da Dataprev, 
o programa contribui ainda para disseminação e pro-
moção de medidas e boas práticas de gestão para 
a manutenção de um ambiente corporativo íntegro, 
ético e transparente. As medidas de integridade 
previstas no documento observam as exigências da 
legislação brasileira e servem de referência para que 
todas as áreas da empresa mantenham seus proces-
sos, produtos e serviços em conformidade com a lei.
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Integridade



Pessoas
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a gestão de pessoas da dataprev tem entre seus obje-
tivos estratégicos estabelecer uma cultura organizacional ágil 
e flexível, alinhada à estratégia da empresa, com produtividade 
gerenciada e impulsionada.
Iniciativas nesse sentido incluem políticas de remuneração 
variável relacionadas às estratégias de negócios, como a Gra-
tificação Variável por Resultado (GVR), existente desde 2010, 
que associa metas ao Plano de Ação anual da empresa. No 
ano passado, o índice médio de alcance dos resultados que 
compuseram a gratificação foi de 77,05%, o que resultou em 
um total distribuído aos empregados de R$ 27 milhões. 
O Plano de Cargos e Salários da empresa, por sua vez, esta-
belece regras para a promoção nas diferentes carreiras inter-
nas, favorecendo trajetórias comprometidas com os projetos 
da Dataprev. Em 2016, 812 empregados foram promovidos. 
A sistemática de apuração levou em conta o desempenho do 
empregado, sua formação e especialização, incluindo títulos 
e certificações, e a experiência profissional.
A realização de um novo concurso em 2016, por sua vez, 
teve como objetivo assegurar à Dataprev a possibilidade de 
manter a dinâmica de contratações, com cadastros sempre 
ativos para atender projetos em andamento e novas deman-
das de seus clientes. Ao todo, foram 30.195 candidatos ins-
critos, e o Cadastro de Reserva conta com 1.975 habilitados. 
De acordo com a legislação, 10% do cadastro formado são 
destinados para pessoas com deficiência e 20% para negros 
(pretos e pardos). A empresa contava com 3.804 empregados 
em 31 de dezembro de 2016.
Já o Plano de Capacitação teve como foco ações alinhadas 
aos resultados do planejamento estratégico. Ao todo, foram 
realizadas 499 de ações de capacitação, envolvendo 9.827 
participantes: 7.357 em cursos presenciais (75%) e 2.470 em 

cursos de Educação a Distância (25%). As esferas de conheci-
mento abrangeram as áreas de desenvolvimento, infraestru-
tura, finanças, gestão e pessoas. A empresa iniciou em 2016 o 
Programa de Incentivo à Capacitação em Inglês on-line, com 
a participação de 594 empregados. Entre os benefícios estão 
aulas com professores que falam inglês como língua nativa, 
possibilidade de conversação com pessoas de outros países 
para melhorar a pronúncia e um material abrangente, que 
permite ampliação do vocabulário. 
A gestão de pessoas na Dataprev incluiu ainda em 2016 ações 
para a expansão dos programas voltados a saúde e qualidade 
de vida dos empregados.  Ações de prevenção de riscos e pro-
moção da saúde resultaram nos últimos anos na queda do 
número de acidentes de trabalho e de ausências de emprega-
dos. De 2009 a 2016, houve uma redução de 14,9 para 9,9 no 
número médio de dias de afastamentos por doença.
Outro ponto de destaque é a diminuição, no mesmo período, 
do auxílio-doença por enfermidade osteomuscular, causada 
por sobrecarga mecânica no corpo. O número de afastamentos 
por esse motivo passou de 46 em 2011 para quatro registros 
em 2016. Investimentos em saúde e qualidade de vida, como a 
ampliação do programa de ginástica laboral na empresa, têm 
impactado diretamente no resultado.
A empresa registrou ainda redução significativa no número de 
acidentes de trabalho. Em 2015, foram registrados 49 casos 
em todo o país. No ano seguinte, esse número caiu para 29 
casos, uma diminuição de 40% no número total. Ações como o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), as cam-
panhas de prevenção de acidentes de trabalho e ergonomia e 
a publicação de uma cartilha com orientações para prevenção 
e comunicação de acidentes de trabalho contribuíram para o 
alcance desse resultado positivo.



Institucional

todo conteúdo produzido na dataprev é divulgado 
em canais específicos, como o site institucional -  premiado 
após passar por uma reformulação com foco nos conceitos 
de usabilidade e acessibilidade - e as redes sociais – Face-
book, Twitter, Linkedin e YouTube. Já a interação com o público 
interno é feita por meio de comunicados e alertas, pela intra-
net e pela rede social corporativa, aberta à participação de 
todos os empregados.

Uma das principais ações, em 2016, para estreitar laços 
com o público externo foi o lançamento do novo vídeo insti-
tucional da empresa. Com uma linguagem objetiva, ele apre-
senta a evolução da empresa, seus serviços e data centers 
modernizados. Gravado no edifício-sede e nos Data Centers 
Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, o vídeo tem três 
formatos – 30 segundos, 2 minutos e 5 minutos. Com versões 
legendadas em espanhol e inglês, ele pode ser assistido no 
portal da Dataprev e nos canais de mídia social da empresa.
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Institucional

PATROCÍNIO 
Com o objetivo de valorizar a marca e fortalecer a imagem institucional, a Dataprev 
foi uma das apoiadoras do WSA Innovation Congress Singapore 2016, premiação 
internacional que seleciona os melhores e mais inovadores conteúdos digitais 
voltados à promoção da inclusão social, da acessibilidade e da sustentabilidade 
ambiental. O World Summit Award (WSA) foi criado em 2003 e é uma das iniciativas 
da Cúpula das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação para universalizar 
as tecnologias e reduzir as demandas digitais.

Outra iniciativa que recebeu o apoio da Dataprev foi a 13ª edição da Oficina de 
Inclusão Digital (OID), que reuniu cerca de 300 participantes em Fortaleza (CE). 
Durante o encontro, foram realizadas oficinas, debates e palestras abordando 
temas como boas práticas de descarte de resíduo eletrônico e uso de tecnolo-
gia como ferramenta de transformação social. Assunto bastante discutido foi a 
sustentabilidade das iniciativas e projetos de inclusão, no atual cenário do país. 
Soluções como crowdfunding e parcerias foram citadas como relevantes para a 
continuidade dos projetos que atingem as populações mais carentes do país.



Reconhecimento

Empresas Mais Estadão / Broadcast
Melhor empresa da Região Centro-Oeste

O Estado de S. Paulo

Guia Época Negócios 360°
3ª melhor empresa de TI

Edição Especial Época Negócios
Editora Globo

Prêmio Valor 1000
6ª melhor empresa 

no setor de TI e Telecomunicações
Valor Econômico

Melhores & Maiores de Exame
3ª melhor empresa no setor de Indústria Digital

Edição especial Exame
Editora Abril
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Reconhecimento
a dataprev foi destaque entre as melhores do setor de 
TI e na comparação com outras empresas públicas em 2016, 
segundo quatro publicações da grande imprensa econômica: 
Empresas Mais Estadão/Broadcast, Exame Melhores & Maiores, 
Guia Época Negócios 360º e Anuário Valor 1000. 

Em setembro, o Portal Dataprev ficou em primeiro lugar na 
categoria “Projetos Web Governamentais” do Todos@Web, 
Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web 2016. O prêmio é 
uma iniciativa do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web 
(Ceweb.br) e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 
em parceria com o W3C Brasil, e tem o objetivo de promover 
e premiar ações das empresas públicas e privadas em favor da 
acessibilidade na web, que permitem o acesso à informação 
por pessoas com deficiência.

Em novembro, a Dataprev recebeu o reconhecimento espe-
cial para Equipe de Data Center do Ano, durante a edição brasi-
leira do DCD Awards 2016, premiação mundial promovida pela 
Datacenter Dynamics para destacar iniciativas de inovação e 
eficiência em data centers. A empresa recebeu o prêmio com 
o caso “Desafios Multidisciplinares na Gestão de Ambientes 
de Missão Crítica”.

Desenvolvido pela Dataprev, o Sistema Nacional de Infor-
mações de Registro Civil (Sirc), recebeu, em novembro, menção 
honrosa do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), 
promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação (ABP) e pelo Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão, na categoria e-Administra-
ção Pública. O objetivo da premiação é estimular, desenvolver e 
prestigiar a inovação e a excelência nas iniciativas de governo 
eletrônico e de modernização. 

Também em novembro, a Dataprev recebeu, pela segunda 
vez consecutiva, o certificado de Empresa Cidadã, concedido 
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro (CRC-RJ). A certificação reconhece as boas práti-
cas de responsabilidade social e ambiental e confirma que os 
dados financeiros da empresa, referentes ao exercício de 2015, 
estavam precisos.
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