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O ano de 2017 foi desafiador para a Dataprev. Em parceria com o Ministério
do Trabalho, desenvolvemos e lançamos o Sine Fácil e a CTPS Digital. Pelos aplicativos, o
trabalhador pode se candidatar a uma vaga de emprego, consultar experiências profissionais e solicitar a 1ª ou 2ª via da carteira de trabalho. Tudo é feito pelo celular, a qualquer
momento, sem necessidade de deslocamento até um posto de atendimento. Outro avanço
é em relação à solicitação do seguro-desemprego, que pode ser feita de casa, pelo Portal
Emprega Brasil, oferecendo mais comodidade ao usuário.
Outras plataformas foram criadas para facilitar o acesso e dar mais segurança aos serviços
previdenciários, como o Meu INSS e o INSS Digital. É a tecnologia sendo utilizada para diminuir o tempo de espera tanto para agendamentos quanto para análise de requerimentos.
Para facilitar o acesso da população a serviços públicos pela internet, lançamos também
a plataforma de autenticação eletrônica Cidadao.Br. A autenticação é feita a partir da confirmação de dados que estão sob gestão da Dataprev, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais e as plataformas do Ministério do Trabalho.
Iniciativas no sentido de integrar nossas bases de dados com os sistemas do governo, como
GovData, se multiplicam e permitirão o reuso de informações, a ampliação da oferta de serviço
e a racionalização do gasto público. A finalidade é tornar mais eficiente a gestão pública.
Também em 2017, demos início à elaboração de um novo Plano de Negócios para o período
2018-2020, com foco as novas tecnologias digitais – Analytics, Nuvem e Inteligência Artificial.
Implementamos também uma série de medidas para atender aos normativos e às melhores práticas de governança corporativa, com propostas de reorganização de métodos e
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processos, implantação de novas metodologias de análise de custos e de investimentos e
adequação à Lei das Estatais. Uma das frentes mais relevantes nesse sentido foi a aprovação do novo Plano de Governança Corporativa para o triênio 2018-2020. E com trabalho e
seriedade atingimos o mais alto nível do indicador de governança do IG-SEST, do governo.
Tivemos avanços também na infraestrutura ao conquistar a certificação Operational Sustainability no nível ouro para os Data Centers Rio de Janeiro e São Paulo. Com este reconhecimento, nos tornamos a primeira empresa pública do país a receber este selo e completar
o ciclo Tier III.
A Dataprev chega aos seus 43 anos tendo sido eleita, pela terceira vez, em 2017, a melhor
empresa do setor Indústria Digital pela publicação Melhores e Maiores da Exame. A empresa
foi campeã ainda na categoria Serviços Públicos, na 15ª edição da revista As Melhores da
IstoÉ Dinheiro. Recebeu também o prêmio internacional de Melhor Prestação de Serviço
Digital no Setor Público durante o DCD Awards Latin America. E mais: a nossa equipe de
gestão de data centers está entre as quatro melhores de 2017, segundo o DCD Global
Awards, maior premiação para data centers do mundo.
É com muito orgulho que podemos dizer que todo esse esforço não foi em vão. Somos
reconhecidos perante o mercado nacional e internacional não só pelos produtos que desenvolvemos, mas principalmente pelo compromisso de sempre fazer o melhor para atender
o setor público e o cidadão brasileiro. Esta sim, a nossa verdadeira missão.
André Leandro Magalhães
Presidente da Dataprev

Destaques de 2017
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Essência
A Dataprev é uma empresa pública que fornece solu-

ções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro.
Vinculada ao Ministério da Fazenda, possui personalidade jurídica
de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa
e financeira. Em 2017, a empresa completou 43 anos de existência.
Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo

MISSÃO
Fornecer soluções de
Tecnologia da Informação e da
Comunicação para a execução e
o aprimoramento das políticas
sociais do Estado brasileiro.

o país, possui unidades de desenvolvimento em cinco estados –
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina –, responsáveis pelo desenvolvimento, pela manutenção e
evolução de vários produtos transacionais e analíticos.
Também fundamentais neste processo, os três data centers da
empresa, localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília,
foram modernizados e projetados para promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas. Como consequência do
projeto de renovação da infraestrutura, os ambientes do RJ e de
SP receberam em 2017 o selo Operational Sustainability no nível
ouro, a última e mais alta certificação do sistema de classificação
Tier III. Com o reconhecimento, conferido pela organização internacional UpTime Institute, a Dataprev se tornou a primeira empresa
pública do país a receber este selo e a completar o ciclo Tier III.
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A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia necessária para os programas estratégicos e
sociais do governo. É responsável pela guarda e gestão de mais
de 29 bilhões de dados sociais, entre eles, o Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão de vários
direitos, como aposentadoria e salário-maternidade.
Uma de suas principais atividades é o processamento mensal de
cerca de 34,7 milhões de benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Responde também pela aplicação
on-line que faz a liberação de seguro-desemprego e desenvolve e
faz a manutenção dos sistemas usados nas Agências da Previdência
Social e nos postos conveniados do Sistema Nacional do Emprego.
A empresa oferece um conjunto de serviços especializados na
produção de informações estratégicas, capazes de gerar valor
para o negócio do cliente, como desenvolvimento de soluções,
projetos de inteligência de negócios, processamento, análise e
qualificação de dados, hospedagem de sistemas, operação e
suporte de sistemas, consultoria especializada, entre outros. São
tecnologias que permitem a integração ou cruzamento de dados
de diferentes fontes, tornando-os mais confiáveis para apoiar a
tomada de decisão.

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

Organização
A estrutura de governança da Dataprev é composta pela
presidência e quatro diretorias – Desenvolvimento, Relacionamento
e Informações (DRD), Tecnologia e Operações (DIT), Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e Pessoas (DPE). Juntas, elas formam a Diretoria
Executiva, responsável pela administração e por todas as atividades
da empresa. Um dos fundamentos da gestão é o tratamento dos
assuntos de forma colegiada, privilegiando a tomada de decisão de
forma transparente e coletiva.
Também integram a organização o Conselho de Administração e
o Conselho Fiscal. Todas essas estruturas atuam de forma integrada
com atribuições pautadas pela Lei 6.125, de 04/11/1975, e pelo Estatuto Social da empresa.
Ao Conselho de Administração compete estabelecer as diretrizes
gerais de negócio, aprovar orçamentos e programas e fiscalizar a
execução administrativa. Já o Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização do cumprimento dos deveres legais e estatutários e pelo
acompanhamento da execução financeira, fiscal e orçamentária.
Nos últimos anos, a Dataprev tem avançado em termos de estrutura de governança. Entre as ações adotadas, destacam-se a criação,
em 2017, da Assembleia Geral, prevista no artigo 72, inciso IV, do
Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais.
A Assembleia Geral, que pode ser ordinária ou extraordinária, é uma
das estruturas de controle e transparência obrigatórias para todas as
empresas estatais. É o órgão pelo qual se manifestam os acionistas,
tendo o poder de decidir sobre todos os negócios da empresa e tomar
as medidas que julgar pertinentes à sua defesa e desenvolvimento.

DFS

Diretoria de Finanças
e Serviços Logísticos
Financeira
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos
Gestão de TI interna

Dataprev • Relatório Anual 2017

13

Fiscalização do cumprimento
dos deveres legais e estatutários

Diretrizes gerais de negócio
Aprovação de orçamentos e programas
Fiscalização da execução administrativa

CA

Conselho de Administração

Acompanhamento da execução
financeira, fiscal e orçamentária

CF

Conselho Fiscal

Auditoria
interna

PR

Presidência

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Governança
Segurança da informação

DIT

Diretoria de Tecnologia
e Operações

DPE

Diretoria de Pessoas

DRD

Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações

Arquitetura tecnológica

Gestão do conhecimento

Comercial

Gestão de data center

Desenvolvimento de pessoas

Desenvolvimento de sistemas

Disponibilidade dos serviços

Responsabilidade socioambiental

Relacionamento com clientes

Governança de TI

Relações sindicais

Gestão de informação

Administração de pessoal

Atendimento operacional

Saúde, qualidade de vida e bem-estar

Governança

Dataprev • Relatório Anual 2017

15
Em 2017, a Dataprev aprimorou suas ações institucionais relacionadas
à Governança Corporativa, em consonância com as regras e condutas estabelecidas
pela Lei das Estatais – Lei 13.303/2016.
Foi criada na estrutura organizacional da empresa a Superintendência de Governança e de Gestão Estratégica, ligada diretamente à Presidência, que passou a concentrar todas as iniciativas e ações que envolvem gerenciamento de risco, integridade e
transparência, e cujos principais objetivos são: o alinhamento das ações estratégicas,
a otimização dos processos de negócios, a promoção da integridade corporativa, o
acompanhamento e controle dos projetos e programas, a promoção da segurança
da informação e o acompanhamento do desempenho organizacional.
Algumas das ações relacionadas à estrutura de governança que foram implementadas merecem destaque, como: a criação da Assembleia Geral; a estruturação de
comissão para atender transitoriamente as atribuições do Comitê de Elegibilidade Estatutário; a aprovação pelo Conselho de Administração do calendário de ações que independem de alteração no Estatuto Social; a aprovação da Política de Gestão de Riscos.
O novo Estatuto Social da Dataprev, por exemplo, foi publicado no Diário Oficial da
União em novembro e segue as diretrizes da Lei das Estatais, do Decreto 8.945/2016,
que a regulamenta, e as resoluções da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União.
Também com a finalidade de aperfeiçoar o modelo de gestão da empresa, a
Diretoria Executiva e o Conselho de Administração aprovaram em dezembro o novo
Plano de Governança Corporativa para o triênio 2018-2020.
Baseado na Lei das Estatais, o documento segue também as recomendações do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União sobre a necessidade de investir na Governança Corporativa e serve como amparo para a criação
de um conjunto eficiente de mecanismos que assegurem que o comportamento
dos gestores esteja sempre alinhado com os propósitos e interesses da empresa.
A proposta é que o novo documento ajude a instituir o modelo de Governança
Corporativa, a desenvolver o Programa de Governança Corporativa da empresa e a
definir as diretrizes para criação de um Plano Diretor de Governança Corporativa, devidamente alinhado com a Roda da Estratégia, o Plano de Negócios e a Cadeia de Valor.
A implantação do modelo de Governança Corporativa gera mudanças organizacionais, que passam pelo Conselho de Administração até as instâncias operacionais
da empresa. Essas mudanças devem ser articuladas com a estrutura, as políticas, os
processos e os métodos de trabalho da empresa.
O modelo desdobra-se em eixos de atuação, na criação do Programa de Governança, na estruturação de comitês, subcomitês, diretrizes, políticas e no Plano de Trabalho, que possibilitam a efetiva implantação da Governança Corporativa na empresa.
O programa será desenvolvido por completo num período de três anos, num
processo constante de aprimoramento da excelência em Governança Corporativa
da empresa.

Indicador de Governança
Em 2017, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, lançou o Indicador de Governança (IG-SEST), um instrumento de acompanhamento contínuo da governança nas
empresas estatais federais de controle direto da União. O objetivo é avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei das Estatais. Em 2017, a Dataprev estava
no nível 3. Em 2018, a empresa atingiu o nível 1, o melhor resultado do indicador.

Facilitar o acesso a serviços públicos do
Governo Federal. É com esse intuito que a Dataprev se
estruturou em 2017 para aprimorar o relacionamento
entre os principais órgãos do governo e o cidadão. É o
caso dos aplicativos Sine Fácil e CTPS Digital e do Portal
Emprega Brasil.
Desenvolvidos pela empresa, os novos sistemas
reduzem filas e agilizam a busca por informações do
Ministério do Trabalho.
Outras plataformas – Meu INSS e INSS Digital – foram
disponibilizadas para facilitar o acesso e dar mais segurança aos serviços previdenciários.
Além de soluções que suportam as atividades da
Previdência e do Ministério do Trabalho, a Dataprev
oferece um conjunto de serviços especializados para
outros órgãos. Conheça neste capítulo as histórias de
sucesso das parcerias entre a empresa e seus clientes.

Relacion

namento
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INSS

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém em operação 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, auxílio-doença e auxílio-maternidade. O reconhecimento automático de direitos para concessão dos benefícios
utiliza o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), em
que são mantidos mais de 29,3 bilhões de registros cadastrais,
de vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias. O
processamento mensal da folha de pagamentos gera cerca de
34,7 milhões de créditos de benefícios previdenciários. Outros
serviços incluem soluções de Analytics, apoio à gestão, consultoria, 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.

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, lançou em 2017
o aplicativo Sine Fácil, que permite ao trabalhador 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 substituir o Portal
Mais Emprego. O seguro-desemprego é requerido anualmente
por mais de 9 milhões de trabalhadores e a declaração Caged
é enviada mensalmente por cerca de 900 mil estabelecimentos
de todo país, com informações de contratações, desligamentos e transferências de empregados, totalizando cerca de 4
milhões de registros recebidos e processados por mês. Esses
dados, entre outros fins, compõem os principais indicadores
sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. Também em
2017, foi lançado o aplicativo CTPS Digital. Desenvolvido pela
Dataprev, ele permite acesso a dados da identificação civil e
dos contratos de trabalho. Pelo aplicativo também é possível
solicitar a 1ª ou 2ª via da carteira de trabalho.

Relacionamento
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SECRETARIA
DE PREVIDÊNCIA
MINISTÉRIO DA FAZENDA
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém
em operação 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
Previdenciárias (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 consultoria, apurações
especiais, desenvolvimento e manutenção de
sistemas e VPN.

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 continua sendo
implantado gradualmente, em módulos, objetivando a substituição do 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
políticos, programa serviço público cidadão,
gestão de desenvolvimento de pessoas,
gestão de seleção de pessoas, gestão de
identidade (Projeto Gerid), que passou a ser
Sistema de Gestão de Acesso (SIGAC), repassado para o Serpro em janeiro de 2017. A
solução vai atender a aproximadamente 1,8
milhão de pessoas, entre servidores, aposentados e pensionistas.
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RFB

SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém

PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

em operação serviços que suportam proces-

A Dataprev desenvolve, implanta e mantém

sos de negócio relacionados à receita pre-

em operação serviços que suportam proces-

videnciária, atuando, em conjunto com o

sos de negócio relacionados à fiscalização

Serpro, no Programa de Unificação dos Cré-

das Entidades Fechadas de Previdência Com-

ditos Tributários (PUC), que simplifica a vida

plementar (EFPC), que movimentam volume

do cidadão. Exemplos de serviços já dispo-

de recursos equivalente a 16% do Produto

nibilizados na internet são a unificação das

Interno Bruto (PIB), e à normatização das

Certidões Negativas de Débitos (previdenciá-

regras para previdência complementar e jul-

ria e fazendária) e o serviço de parcelamento

gamento de infrações. As principais aplicações

de dívidas. A Dataprev processa 9,5 milhões

que compõem esses serviços são o CADPRE-

de declarações mensais das empresas (GFIP),

VIC, SICADI e DAWeb. A empresa também

assim como 12,1 milhões de Guias da Previ-

presta serviço de hosting, hospedando bancos

dência Social (GPS) mensais.

de dados e aplicações em servidores e equipamentos da empresa.

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
PRIVADAS E PÚBLICAS
A Dataprev 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 47 convênios vigentes,
totalizando 59 execuções até a finalização de
todas as parcelas. Também são feitos batimentos e identificação de óbitos (SISOB), atualmente, com 30 contratos vigentes.
A Dataprev também tem o serviço de
pagamentos de benefícios anteriores ao
empréstimo consignado. Atualmente, são 17
instituições financeiras operando com esse
serviço. Dessas somente uma não opera com
o empréstimo consignado.

PGFN

PROCURADORIA-GERAL
DA FAZENDA NACIONAL
A Dataprev desenvolve, implanta e mantém

FUNPRESP

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

CIP

CÂMARA INTERBANCÁRIA
DE PAGAMENTOS

em operação serviços que suportam pro-

A Dataprev desenvolveu, implantou e manteve

A Dataprev presta serviços de tecnologia da

cessos de negócio relacionados à gestão da

soluções como o Portal da Funpresp, para

informação para processamento de bati-

dívida ativa previdenciária, além de consultoria

suportar os processos do negócio de pre-

mento de dados fornecidos pela CIP, com

em TIC. Entre os principais serviços também

vidência complementar para os servido-

dados da Previdência Social, sobre contratos

estão a prestação contínua e ininterrupta dos

res públicos federais do Poder Executivo.

de empréstimos consignados, para fins de

serviços de produção de sistemas, desenvolvi-

Também prestou serviços de hosting, correio

validação de cessão de crédito entre as ope-

mento e manutenção de sistemas e diagnós-

eletrônico, mensageria e consultoria até de

rações financeiras relacionadas aos referidos

tico e proposição de soluções.

outubro de 2017.

contratos registrados no âmbito da Câmara
de Cessões de Crédito – C3 operado pela CIP,

MDS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A Dataprev desenvolve e mantém o processo

IPREF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE GUARULHOS

na forma autorizada pelo Banco Central.

PMSP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
A Dataprev presta serviços de análise e com-

de cruzamento de informações das bases de

A Dataprev prestou serviço pontual de for-

paração dos dados de órgãos da Prefeitura

dados do Cadastro Único – CadÚnico (que

necimento de informações para a instituição,

Municipal de São Paulo com os da Previdência

subsidia programas como o Bolsa-Família),

visando a mudança do Regime Geral da Pre-

Social, garantindo melhor aplicação do pro-

com o CNIS, de modo a dar maior qualidade

vidência Social (RGPS) para o Regime Próprio

grama social que beneficia aposentados e pen-

a essas informações cadastrais.

de Previdência Social (RPPS).

sionistas de baixa renda com isenção de IPTU.

Planejamento
Iniciativas para realizar ações de TI

no estratégico
Pla

PDTI

• Alinhamento da TI

• Missão

• Avaliação de infraestrutura

• Visão
• Perspectivas
• Objetivos estratégicos

• Diretrizes de tecnologia
• Iniciativas de manutenção/
desenvolvimento tecnológico

Ações com foco prioritário na TI
Ações de gestão e governança corporativa / demandas estratégicas de clientes

n o de A ç ão
Pla

• Direcionamento da empresa
para o ano (resultados)
• Estratégia de realização dos
resultados (macroações)
• Investimentos em gestão e TI
• Metas de desempenho (GVR)
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Fortalecer a cultura de estratégia, de planejamento e de governança foram algumas das metas traçadas pela nova Diretoria Executiva
que assumiu a gestão da Dataprev em 2017. Se antes a responsabilidade
era atribuída, principalmente, a gerentes e superintendentes, a expectativa a partir de 2018 é que todos os níveis da organização – estratégico,
tático e operacional – trabalhem completamente alinhados para atingir
seus resultados.

PEI, PDTI
E PLANO DE AÇÃO

O sucesso entre o que foi estabelecido no planejamento e o que é

O processo de planejamento da Dataprev é estruturado

executado é chamado de alinhamento estratégico. Em 2017, a empresa

em três níveis, considerando os aspectos estratégico,

revisitou seu Plano de Ação, que passa a ser baseado em programas e

tático e operacional. O aspecto estratégico é tratado no

com foco em métricas e indicadores. Além do ganho gerencial, o novo

Plano Estratégico Institucional (PEI), que define a visão

plano está adequado à Lei das Estatais, no que tange ao planejamento.

estratégica da empresa para o período entre 2016 e 2019.

Contemplando vinte programas estratégicos, sendo seis prioritários –

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com

Analytics, Integração de Dados e Serviços (SOA), CV3, Nuvem, Plataforma

horizonte temporal de três anos, se situa no nível tático

de Empréstimo Consignado e Novos Negócios e Inovação –, a nova

deste planejamento. O aspecto operacional é tratado nos

metodologia deixa de acompanhar um conjunto de resultados tratados

Planos de Ação, que operacionalizam os aspectos táticos

de forma isolada e agrupados por eixos (Gestão, Pessoas, Tecnologia

com uma visão de execução anual.

e Segurança da Informação, Negócios e Demandas Estratégicas) para

São instrumentos que atendem finalidades diferentes e

focar em programas corporativos com previsão de alcance de metas,

têm peculiaridades e escopos diferenciados, mas também

resultados e definição de indicadores, tudo isso alinhado aos objetivos

são complementares. O Plano de Ação tem foco no curto

estratégicos da empresa.

prazo e o PDTI no médio prazo, mas ambos impactam

O Plano Estratégico Institucional da Dataprev 2016-2019 também
está sendo reestruturado à luz da Lei das Estatais no que diz respeito
à vigência mínima de 5 anos e já atende a exigência de metas e indicadores. O reflexo dessas obrigações já será percebido em 2018.
Além de melhorar a gestão, a reestruturação permitirá maior integração das ações nas diversas áreas que participam de cada um dos

nas atividades de longo prazo da empresa e auxiliam no
planejamento das ações e das atividades.
A execução dos planos se dá no nível operacional, ou
seja, o planejamento da execução do Plano Estratégico
e do PDTI está expresso no Plano de Ação, que contém
ações detalhadas de tecnologia e de gestão.

programas. Será possível também ter uma visão mais integrada de

O Plano Estratégico e o PDTI são revisados anualmente,

todos os processos da empresa. Com administração estratégica, envol-

no sentido de aprimorar o planejamento e adequá-los

vendo todos os níveis da organização na formulação e no alcance dos

aos contextos tecnológico e de negócio que são de rápida

objetivos, a Dataprev quebra um paradigma e passa a evoluir de forma

transformação.

orientada e estruturada para o melhor direcionamento da organização.

O PDTI e o Plano de Ação têm ciclos próprios, conecta-

A empresa reafirmou, ainda, em 2017, seu compromisso com a gover-

dos de forma complementar. O PDTI aponta quais deverão

nança, pautada em princípios básicos como transparência, equidade,

ser os resultados de tecnologia a serem alcançados no

prestação de conta e responsabilidade corporativa. As iniciativas para

período seguinte do Plano de Ação; durante o monito-

aperfeiçoar o modelo existente na empresa incluem a criação da Supe-

ramento do Plano de Ação, são fornecidos insumos para

rintendência de Governança e Gestão Estratégica e a elaboração de

evolução do PDTI.

novos instrumentos para prestação de contas, como a Carta Anual e
os relatórios de metas e resultados a longo prazo.
Em outra frente, a Dataprev começou a trabalhar no Plano Diretor
de Governança Corporativa, que seguirá a mesma ótica de construção
do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com horizonte de 3
anos (2018-2020), e com dimensões: integridade, ética e transparência; gestão de risco e de conformidade; gestão financeira e governança
das contratações; gestão de pessoas; responsabilidade corporativa e
accountability; governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;
e modelo de gestão de governança.

Planejamento
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RODA
DA ESTRATÉGIA
Para sintetizar as principais ações que serão realizadas para atingir sua missão institucional de fornecer
soluções de TIC para o aprimoramento e a execução
das políticas sociais do Estado brasileiro, a Dataprev
criou, em 2015, a Roda da Estratégia.
É uma nova metodologia utilizada no planejamento,
que considera um cenário futuro de até 5 anos, e
traz diretrizes aplicadas a oito dimensões corporativas: clientes, integração, logística, finanças, processos,
pessoas, governança e tecnologia. Todos os aspectos
abordados estão 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 produtos, serviços ou processos,
desenvolvidos internamente ou oferecidos por meio
de parcerias com outros fornecedores.
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Clientes

olo
Tecn gia
• Ter a melhor
infraestrutura de TI do
Governo Federal.
• Prover soluções tecnológicas
reconhecidas pela qualidade e
tempestividade de implantação.

• 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.

• Radicalizar a
padronização e
interoperabilidade de
sistemas e dados.
• Transformar Analytics
em um dos negócios
centrais da empresa.

• Ser reconhecida pelo ambiente
seguro, pela proteção e
privacidade das informações
sob a guarda da
empresa.

ernança
Gov

ra
Integ ção

Logística

Missão

• 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.

Fornecer
soluções de
tecnologia da informação
e da comunicação para a
execução e o
aprimoramento das
políticas sociais do
Estado brasileiro

• Disponibilizar
soluções de logística,
internas e externas, com
melhor qualidade, agilidade e
custo.
• Implantar ambientes
padronizados voltados para
a colaboração e a
produtividade.

Pessoas

Finanças

• Ser reconhecida
como excelente local
para se trabalhar, com
produtividade gerenciada
e impulsionada.

• Prover alta
performance na gestão de
recursos financeiros e ativos,
intensificando a gestão por custos
e indicadores
econômico-financeiros.

• Estabelecer cultura
organizacional ágil e flexível,
alinhada à estratégia da
empresa.

Processos
• Aprimorar
processos, visando
qualidade, agilidade,
disponibilidade e
automação, utilizando como
referência as melhores
práticas de mercado.

• Gerar valor, provendo
retorno aos acionistas,
sustentabilidade empresarial
e investimento permanente
em atualização
tecnológica.

Desempenho
Mesmo com a instabilidade no cenário econômico

Do ponto de vista financeiro, ao contrário do que aconteceu ao

brasileiro, a Dataprev continuou apresentando em 2017 resul-

longo do exercício, houve uma melhoria no fluxo de recebimentos

tados financeiros bastante satisfatórios em um ano marcado

no último mês do ano. Mais de 24% dos recebimentos em 2017

por uma nova gestão.

se concentraram em dezembro. Ao final de 2017, o estoque do

O indicador de Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido foi

Contas a Receber ficou em R$ 468,2 milhões. A evolução dos

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

níveis de recebimentos possibilitou a obtenção de boa liquidez

trata-se de um importante resultado face à queda significativa

durante o exercício, permitindo a empresa manter regularmente

da inflação. Trata-se de uma taxa favorável diante das oportu-

os seus compromissos. Com a recuperação do caixa, a Dataprev

nidades de retorno reais de ativos de mercado.

efetuou o pagamento dos Dividendos e de Juros Sobre Capital

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

Próprio (JSCP) de seus acionistas referentes ao ano de 2016.

valor, somado às demais alterações no balanço patrimonial e na

O Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV), em dezem-

demonstração de resultados, fez com que a Dataprev mantivesse

bro de 2017, foi de 95 dias, apresentando significativa melhora

os principais indicadores econômicos acima da média do mercado

em relação a 2016, que foi de 210 dias. Houve também uma

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

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

O passivo trabalhista de anos anteriores inibiu um patamar

financeiro passou de 56 dias, em 2016, para 50 dias, ao final de

maior de lucratividade. A receita operacional bruta totalizou R$

2017. A Necessidade de Capital de Giro foi aliviada: era de R$

1,5 bilhão, um crescimento de 4,6% em relação a 2016. Já a

197,1 milhões em dezembro de 2016, reduzindo para R$ 87,8

receita líquida (R$ 1,2 bilhão) cresceu 4,5%.

milhões ao final de dezembro de 2017.

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou

Em relação à gestão financeira, foi aprovada, em 2017, pela

10,0% e o Resultado Financeiro cresceu 121,7%. A margem ope-

Diretoria Executiva, a Política de Estruturação de Capital, e vali-

racional foi de 15,8%, e a margem líquida foi de 11,2%. O EBITDA

dada em janeiro de 2018 pelo Conselho de Administração. Tra-

(lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)

ta-se de um importante marco que define a busca de metas

foi de R$ 230,3 milhões. A empresa apresentou margem posi-

relevantes de alocação de capital, com o estabelecimento de

tiva de 18,9% do EBTIDA sobre a receita líquida, demonstrando

meta de proporção entre capital de terceiros e capital próprio,

possuir boa capacidade de proteção e geração de caixa com

regulando a tomada de créditos de longo prazo para investi-

recursos próprios.

mentos, quando necessário.
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Resultados – Lucro líquido
Em milhares de R$
Valores nominais

2007

2008

2009

33.959

77.305

12.119

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25.575 148.593 153.630 177.579 171.148 210.091 184.016 136.720

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Evolução da receita líquida
Em milhares de R$
Valores nominais

474.794 500.107 571.725 618.723 874.505

2007

2008

2009

2010

912.048

2011

2012

1.053.678
1.168.324
1.011.649
1.158.140
1.221.384

2013

2014

2015

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

EBITDA

Em milhares de R$
Valores nominais
85.651
18,04

76.261
15,25

53.736
9,40

2007

2008

2009

EBITDA / LAJIDA

60.958 271.198 276.132 331.845 309.132 326.310 317.620 230.271
9,85
31,01
30,28
32,80
29,34
28,18
27,19
18,85

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Margem do EBITDA / LAJIDA em %

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

2016

2017

2016

2017

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

Clientes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

INSS

372.764

382.882

457.827

476.771

571.386

586.290

616.444

654.191

629.159

584.077

597.854

MPS

6.669

9.318

8.925

10.909

25.595

12.878

11.704

15.915

14.578

14.355

7.829

SRFB

127.689

132.689

139.683

149.600

173.618

193.857

168.434

169.980

169.089

162.007

164.644

4.077

7.506

6.388

2.418

62.150

83.046

138.368

122.238

120.873

136.939

120.490

PREVIC

–

–

–

1.958

21.079

15.945

13.883

12.224

10.835

7.022

5.899

MPOG

–

–

–

–

–

394

2.922

3.189

5.296

4.522

5.104

PGFN

–

–

–

–

–

–

31.018

38.385

38.094

36.139

36.000

Presidência da República

–

–

–

–

–

–

119

957

993

646

–

39.318

47.010

50.618

74.158

164.790

196.218

220.455

234.527

385.209

479.884

551.184

MTE

Consignações

5.995

Ministério da Fazenda
Outras
Total da receita

1.764

2.417

2.371

552.281

581.822

665.812

3.043

2.776

2.737

2.787

5.035

10.080

10.758

6.704

718.857 1.021.394 1.091.364 1.206.133 1.256.641 1.384.206 1.436.349 1.501.703

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Além disso, foi iniciado, com apoio de uma consultoria, um novo
processo de avaliação de investimentos e gestão de portfólio para

Investimentos
Cresce em perspectiva o volume de contratações que se enqua-

avaliação de retorno, com indicadores aderentes ao mercado, inte-

drariam no mercado de Tecnologia da Informação e Comuni-

grado aos planos de negócio da empresa. Com a mesma consul-

cação no conceito de OPEX, ou despesas operacionais. Esta

toria, houve avanços significativos no novo modelo de apuração

conversão tem sido responsável por um montante cada vez

de custos e resultados por cliente e por serviço, estruturado em

maior de recursos, sendo também um dos responsáveis pelo

informações das áreas finalísticas, que possibilitará, sobretudo,

baixo nível de investimentos em CAPEX, que são gastos para o

uma simplificação do processo de precificação. Destaca-se, ainda,

ativo imobilizado, em 2017.

o aprofundamento no monitoramento de riscos financeiros com

Nessa perspectiva, as contratações como OPEX atingiram um

a implantação de três indicadores: Risco de Crédito (ou Risco de

universo de medições contratuais de cerca de R$ 60 milhões.

Contraparte), Risco de Liquidez e Risco de Passivo Atuarial.

A grande maioria foi objeto de análise sob diversos aspectos

Participação nos Resultados

financeiros, como: benefícios tributários, tomada de crédito e

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da empresa, a
Dataprev registrou como remuneração aos acionistas, relativa ao exercício de 2017, o montante de R$ 32,5 milhões, a
título de JSCP, atribuídos integralmente aos dividendos mínimos
obrigatórios. Os dividendos apurados foram registrados em
conta do passivo circulante para pagamento após aprovação
do resultado do exercício de 2017 pelo Ministério da Fazenda.
Em julho de 2017, a Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (SEST) aprovou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) da Dataprev. Desse modo,
o montante registrado atingiu R$ 8,1 milhões, representando
25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e 5,94% do lucro
líquido do exercício.

dedução no lucro fiscal, possibilidade de negociação de desembolsos financeiros graduais, além de maior flexibilidade operacional, inclusive para descarte do ativo.
Em se tratando de CAPEX, a maioria dos investimentos ficou
concentrada na Diretoria de Tecnologia e Operações, com participação de 64,72% do total dos investimentos. Os investimentos
em CAPEX em 2017 atingiram R$ 13 milhões.

Dataprev • Relatório Anual 2017

27
Investimentos em atualização tecnológica
OPEX + CAPEX, em R$
Valores nominais

112.860.765

166.990.648

149.672.306

2015

2016

2017

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Investimento por ação
Em R$

Valores nominais

Investimentos
Realização
Hardware e software
Obras*
Instalações, móveis
e equipamentos
Aquisição de imóveis

2007

2008

2009

2010

8.204.280 25.399.288 183.615.490 101.440.776
7.347.208 23.322.633

2014

2015

2016

2017

63.796.744 122.977.200 228.579.590 168.882.655

2011

2012

2013

65.610.821

85.055.058

13.004.746

98.635.290

96.129.665

57.279.052

101.410.704

107.411.475

81.030.797

48.048.083

78.077.711

11.100.812

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

1.379.477

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

524.457

–

–

72.338.802

–

–

–

–

–

–

–

-

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

Investimento por ação em 2017
11%

4%

Hardware e software
Obras
Instalações, móveis e equipamentos

85%
Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Tecnologia
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Com o aumento nas demandas de clientes por soluções

Uma das vantagens da computação em nuvem é a redução de custos:

flexíveis e adequadas a necessidades específicas, a Dataprev traba-

o cliente só paga pelo que usa. No modelo cloud computing, o cliente

lhou em 2017 no sentido de adequar o seu modelo de computação

“aluga” a capacidade de hardware que deseja durante o período que

em nuvem à atual realidade do mercado.

quer, pagando apenas pelos recursos de que precisa. Isso funciona

A computação em nuvem é uma solução na qual recursos de Tecno-

também para os softwares.

logia da Informação, como hardware, software, rede e armazenamento

Outra vantagem é a flexibilidade: é possível aumentar ou diminuir

de dados, são fornecidos aos usuários à medida que eles demandam. A

a infraestrutura de tecnologia quando houver necessidade, de forma

tecnologia substitui os servidores físicos por máquinas virtuais e diminui

rápida e ágil. Isso é muito útil para os negócios que sofrem efeitos sazo-

o tempo de implementação das soluções.

nais, com picos e quedas de movimento.

ESTRUTURA DOS DATA CENTERS
Data Center
São Paulo

Data Center
Rio de Janeiro

Data Center
Distrito Federal

1.028

488

384

209

75

257

141

Área útil

Sala Cofre

Área útil

Sala Cofre

Sala Segura

Área útil

Sala Cofre

Área (m²)
Certificação

DESIGN
FACILITY
OPERATIONS

DESIGN
FACILITY
OPERATIONS

DESIGN

CAPACIDADE
4.519

9.600

11.260

684

1.047

3.021

2015

2016

2017

2015

2016

2017

112

450

383

+5.000

+15.000

22.500

2015

2016

2017

vCPUs

Storage TB

Capacidade total
Máquinas virtuais

Memória TB
2015

2016

Fonte: Diretoria de Tecnologia e Operações

2017

Tecnologia
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GOVCLOUD

TIER III

A Dataprev desenvolveu, em 2017, um modelo de computação em nuvem

Em 2017, a Dataprev concluiu uma etapa importante do seu processo

para hospedagem de serviços de TIC na modalidade IaaS (Infrastructure

de modernização do parque de TI. Recebeu a certificação Tier III Oper-

as a Service), os quais são suportados nos data centers da empresa.

ational Sustainability no nível ouro para os data centers Rio de Janeiro e

Com certificação Tier III, conferida pela organização internacional UpTime

São Paulo, tornando-se a primeira empresa pública brasileira a alcançar

Institute, os data centers da Dataprev atendem os mais exigentes requi-

tal feito e a completar o ciclo Tier III. O selo reconhece a excelência ope-

sitos de segurança e disponibilidade em seus projetos de infraestrutura

racional e a redução de erros do operador, a principal causa de indis-

e estão alinhados no sentido de atingir o desempenho, a confiabilidade

ponibilidade de data centers. Já o terceiro data center da empresa, do

e nível de risco desejados.

Distrito Federal, conquistou o selo Design em janeiro de 2018 e deve

Esse novo serviço passou a ser comercializado em 2018 e tem como

completar o ciclo Tier III até o segundo semestre.

objetivo trazer aos órgãos federais uma opção em nuvem que atenda

O selo, conferido pela maior autoridade internacional no assunto,

o Decreto 8.135/2013, que estabelece que os serviços de telecomu-

o UpTime Institute, atesta o atendimento a requisitos específicos de

nicações e de Tecnologia da Informação de órgãos ligados à admi-

segurança e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia da Infor-

nistração pública federal direta, autárquica e fundacional devem ser

mação e Comunicação. Em termos práticos, significa dizer que qualquer

prestados por meio de redes e serviços fornecidos por entidades da

equipamento tem duas fontes de energia diferentes, de dois circuitos

própria Administração Pública.

distintos, o que elimina a necessidade de desligar o data center para

A GovCloud é uma plataforma de serviços em nuvem para governo

realizar manutenção.

que contempla proteção, segurança e provimento de alta disponibili-

Conectados por circuitos de alta velocidade, os data centers da Data-

dade. Possui ativos de rede para garantir acesso e conectividade às

prev contam com parque tecnológico atualizado e salas-cofres certifi-

máquinas virtuais com equipamentos de segurança, como soluções

cadas e blindadas. Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

de firewall de rede em sua camada de segurança física e de funcionali-

Localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, os data centers

dades de firewall em sua camada virtual. Funcionalidades de proteção

da Dataprev sustentam os serviços prestados aos clientes e que estão

anti-DDoS também compõem a camada de segurança da Dataprev. Os

presentes na vida do cidadão.

ativos de rede e armazenamento possuem tecnologia que garante a
disponibilidade do serviço oferecido por eles.

O Data Center Distrito Federal funciona em um ambiente de 257m² e
tem instalação elétrica de 600 kva. Possui 277 servidores físicos de alta

A contratação da GovCloud – IaaS pode ser feita de duas formas:

performance, mais de 3.100 máquinas virtuais e 2 petabytes de storage,

Nuvem sob consumo e Nuvem sob medida, sendo possível optar por

que equivalem à memória de 8 mil IPhones do modelo de 256 gigabytes.

uma delas ou pelas duas. Em ambos os casos, o cliente tem acesso de

Com 384m², o Data Center São Paulo tem mais de 240 servidores

administrador às máquinas criadas em seu ambiente virtual, podendo

físicos e 940 virtuais, número menor que o de Brasília, porque na capital,

inclusive configurar sub-redes, liberar e bloquear acesso a portas espe-

a maior parte dos serviços está em nuvem. O ambiente conta, ainda,

cíficas a qualquer momento.

com sala de telecomunicações, fitoteca, central de monitoramento,

A disponibilização de uma máquina virtual depende da quantidade

geradores e sistemas de refrigeração avançados.

de recursos escolhidos, mas é feita no máximo em 30 minutos. A Gov-

Já o Rio de Janeiro tem o maior entre os três data centers da Data-

Cloud – IaaS está disponível para funcionar 24 horas por dia, sete dias

prev. São mais de 1.000m² de área, 1.200 kva instalados, 185 servidores

por semana e a disponibilidade do serviço é de 99,8%.

físicos e mais de 3.600 servidores virtuais.

A interface da Dataprev com os clientes é feita por meio do Portal de

A estrutura do data center funciona como uma linha de produção,

Autosserviço. Pelo portal, o cliente pode criar, alterar e excluir máquinas

com cada área responsável por uma atividade específica. Se uma aplica-

e suas configurações (como DCPU, memória, armazenamento, catálogos

ção será usada em todo o Brasil, a infraestrutura deve ser mais robusta

etc), além de conexões, de acordo com os itens e limites contratados.

para suportar muitos acessos.
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EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS

Além do selo Tier III, a Dataprev busca também a certificação interna-

Outro ponto de destaque foi a padronização de todos

cional Certified Energy Efficient Datacenter Award (CEEDA), na modalidade

os processos produtivos – gerenciamento de incidentes

Enterprise, para os três data centers da empresa. Com a certificação, a

e gerenciamento de eventos, entre outros – dos data

Dataprev será a primeira estatal a receber o reconhecimento.

centers, prevista no Plano de Ação 2017 da empresa.

O CEEDA atesta as melhores práticas de eficiência energética dentro de

Essa padronização representa um avanço no nível de

um data center e confirma que a gestão e operação dos ambientes estão

maturidade de gestão desses ambientes, com a otimi-

alinhadas com a estratégia de sustentabilidade operacional da empresa.

zação de recursos, processos e disponibilidade.

O selo, independente, é conferido pela Datacenter Dynamics Brasil
Tecnologias Ltda., sem vínculo com fornecedores e fabricantes.

Um dos principais ganhos da definição do fluxo de
trabalho executado e do padrão estabelecido pela
empresa foi o alcance de resultados relevantes no dia a
dia dos processos. Foram realizadas reuniões mensais
de análise crítica com o objetivo de propor ajustes ou
melhorias nos processos, em um ciclo chamado PDCA
(Plan/Do/Check/Act).

Novos neg
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gócios

No ano de 2017, a Dataprev manteve o seu compromisso de
entregar melhores soluções para os clientes. Sempre atenta às demandas, a
empresa continuou investindo em novas frentes de atuação. Em parceria com
o Ministério do Trabalho, lançou o Sine Fácil e a CTPS Digital. Pelos aplicativos,
o trabalhador tem acesso a vários serviços sem precisar se deslocar até um
posto de atendimento. Pode, por exemplo, buscar uma nova oportunidade
de trabalho, consultar informações sobre os contratos de trabalho e solicitar
tanto a 1ª como a 2ª via da carteira de trabalho.
Outros recursos estão disponíveis também no Portal Emprega Brasil, como
a solicitação do seguro-desemprego, que pode ser feita via web. O site foi
desenvolvido pela Dataprev e, além de agilizar o atendimento, permite que um
número maior de trabalhadores seja atendido por dia. Outra vantagem para
o trabalhador é que o prazo para recebimento do benefício começa a contar
assim que o formulário é preenchido e enviado pela internet. A expectativa é
ampliar essa funcionalidade também para o celular.
Os novos projetos integram o Programa Brasil Eficiente, do Governo Federal,
que prevê uma série de ações voltadas à desburocratização e à digitalização
dos serviços públicos.
Plataformas semelhantes – Meu INSS e INSS Digital – foram disponibilizadas
para melhorar o relacionamento entre o Instituto Nacional de Seguro Social
e o cidadão. Pelo computador ou celular, o segurado pode agendar serviços
e realizar consultas sobre a sua vida laboral, como verificar extratos de pagamento, contribuições previdenciárias e agendar perícias.
É o novo modelo de atendimento com a utilização intensiva de tecnologia,
que visa diminuir o tempo de espera tanto para agendamento quanto para
análise de requerimentos.
A plataforma de autenticação eletrônica Cidadão.Br — também desenvolvida e mantida pela Dataprev — foi lançada em 2017 e permite acesso a todos
esses serviços do Governo Federal com uma senha única. A autenticação do
usuário é realizada a partir da confirmação de dados pessoais e profissionais
presentes nas bases governamentais. O cruzamento é feito com o Cadastro
Nacional de Informações Sociais e plataformas do Ministério do Trabalho, que
estão sob guarda da Dataprev.

Negócios
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Visite o portal Dataprev e conheça alguns dos principais
serviços oferecidos pela empresa:

http://portal.dataprev.gov.br/

Inteligência de negócio

Operação e suporte
de soluções

GovData

Nuvem

Desenvolvimento
de soluções

Gestão documental

Publicação
de dados abertos

Hospedagem
de blogs e portais

Consultoria

Correio eletrônico
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NOVO PLANO DE NEGÓCIOS
Atenta às novas necessidades dos clientes, a Dataprev tem

dades em tecnologias digitais; a prototipagem de projetos de

concentrado esforços em diversificar seu campo de atuação.

Pesquisa & Desenvolvimento; a criação de novas soluções

Reconhecida por sua capacidade de processamento de

comerciais; e o gerenciamento das soluções atuais, garantindo

grandes volumes de dados, a empresa deu início em 2017

a escalabilidade das soluções e estratégias de comercializa-

à elaboração de um novo Plano de Negócios para o período

ção – venda e entrega – adequadas.

2018-2020. A expectativa é que os serviços decorrentes de

A implantação de novos serviços e oportunidades de

novas tecnologias digitais – Analytics, computação em nuvem

negócio, incluindo a prospecção de novos clientes, é também

e inteligência artificial – ajudem a romper o padrão tradicional

um dos programas estratégicos do Plano de Ação 2018. A pro-

de oferta de serviços e potencializem a receita da empresa.

posta de trabalho prevê também a criação de um ambiente

O novo plano inclui a implementação de um centro de ino-

colaborativo, em nuvem, tanto para participação de empre-

vação em soluções e modelos de negócio, com a identificação

gados como para a área acadêmica, por meio de convênios

de tendências e ideias; o desenvolvimento de novas capaci-

com universidades.

INOVAÇÃO
Com o objetivo de impulsionar a busca de soluções inovadoras e incentivar o compartilhamento de conhecimento no
uso de novas tecnologias, a Dataprev promoveu em 2017 o
seu II Hackathon. Em regime de imersão em ambiente especialmente preparado para este fim, os participantes são estimulados a interagir, compartilhar conhecimento e entregar
resultados que agreguem valor para os negócios da empresa.
A maratona de 43 horas ininterruptas de programação
aconteceu em outubro no Rio de Janeiro e contou com 79
projetos inscritos, representando um aumento de mais de
100% em relação à quantidade de inscrições de 2016.
Vinte projetos finalistas foram selecionados por uma comissão interna multidisciplinar, que avalia critérios como criatividade, inovação, compatibilidade da solução com o tema
escolhido e viabilidade de implementação. Desses, cinco foram

Os quatro vencedores do Hackathon 2017: Adriano Dodó, Daniel Xavier

selecionados pela Diretoria Executiva da Dataprev para serem

Araújo, José Francisco Barbosa Neto e Carlos David Ribeiro Pasco

desenvolvidos ao longo da maratona.
Assim como na etapa anterior, os projetos finalistas foram
avaliados por uma comissão multidisciplinar que, além dos
critérios acima, também levou em conta fatores como qualidade técnica do protótipo e da documentação e complexidade de implementação.
Um aplicativo para dispositivos móveis que permite aos
beneficiários do INSS a possibilidade de realizar o processo
anual de prova de vida sem a necessidade de deslocamento
até uma agência bancária foi o grande vencedor da maratona.
O projeto Prova de Vida foi desenvolvido com uso de tecnologia avançada de reconhecimento facial.
O prêmio para a equipe vencedora, composta por quatro
desenvolvedores da Dataprev, foi uma visita a empresas de
alta tecnologia e aceleradoras de startups no Vale do Silício,
nos Estados Unidos. A viagem aconteceu em março de 2018.

Equipe vencedora em visita ao Vale do Silício

Eficiência

O consumo de recursos naturais, como água, energia elétrica, vem caindo nos últimos anos depois que a Dataprev passou a
adotar o conceito de prédios inteligentes nas reformas e modernizações de suas instalações, com a utilização de tecnologias mais modernas e mecanismos de automação. É o caso do edifício-sede, localizado
em Brasília, e do prédio ocupado pela empresa em João Pessoa (PB).
Modernizados, os dois ambientes usam a tecnologia para aumentar a
eficiência energética e reduzir os impactos ambientais.
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ECONOMIA DE ENERGIA, ÁGUA E PAPEL
A preocupação com o uso eficiente da água vem ocupando

térmico com o máximo de luminosidade (PR, DF e PB); e a ins-

um lugar cada vez mais de destaque na Dataprev. Além disso,

talação de persianas tela solar, que permitem a visibilidade

sempre que possível, a água não potável é reutilizada em

externa ao mesmo tempo reduzem a entrada excessiva de

outros ambientes, como a proveniente dos lavatórios e chu-

calor (DF e PB), foram algumas das soluções adotadas pela

veiros, que após tratamento é utilizada nos vasos sanitários

Dataprev para reduzir o consumo de energia elétrica.

e mictórios (PR). Há, ainda, captação da água da chuva para

Só em 2017, foram adquiridas 13.973 unidades de lâmpa-

reaproveitamento na descarga dos vasos sanitários e tornei-

das LED que estão substituindo, pouco a pouco, as fluorescen-

ras da área de paisagismo (PR e DF) e instalação de torneiras

tes nos estados. Até o momento, a mudança já foi concluída

com sensor de automação (RJ, CE, RN, MG e SC) e válvulas de

em oito estados, incluindo o DCRJ. No DCSP, mais de 50%

descarga com restritor de fluxo (PR, DF e PB).

das lâmpadas já são de LED e, até o final de 2018, outros três

Essas e outras iniciativas proporcionaram à empresa uma

estados terão iluminação mais econômica.

considerável redução no consumo de água: que passou de

Além disso, a empresa tem investido em sistemas de clima-

59.541 m³ em 2015 para 57.878 m³ em 2016, chegando a

tização visando eficiência energética. É o caso do sistema de

48.842 m³ em 2017, ou seja, uma redução de 16% neste último

ar-condicionado tipo VRF, já utilizado nos prédios do Distrito

ano em relação ao anterior.

Federal, Paraná e Paraíba. O equipamento permite reduzir o

No que se refere ao consumo de energia elétrica, os resul-

consumo de energia elétrica e o impacto na camada de ozônio

tados também foram positivos. Em 2015, a empresa consumiu

No mesmo sentido, a Dataprev tem adotado medidas

o total de 24.921.502 kWh, contra 24.247.062 kWh em 2016, o

visando reduzir o uso de papel na empresa. Associadas às

que representa uma queda de 2,70%. Medido o gasto de 2017,

campanhas de conscientização, a contratação do outsourcing

chega-se a 22.494.746 kWh, ou seja, 7% inferior ao ano anterior.

de impressão e a implantação do e-Doc – Sistema de Gestão

A Instalação de placas solares para o aquecimento de água

Eletrônica de Documentos que substitui a tramitação de papel

(PB); a substituição da iluminação para LED (CE, ES, GO, MG,

e processos físicos – contribuíram para os resultados alcan-

MS, RJ, SC e PA); a colocação de sensores de luminosidade

çados. Em 2017, a empresa reduziu em 11,58% seu consumo

para melhor aproveitamento da luz solar (PR e DF); a aplicação

de papel em relação ao ano anterior. Em um horizonte mais

de película nos vidros da fachada, que aumentam o conforto

amplo, a redução chegou a 32,73% nos últimos 6 anos.

Outsourcing de impressão

278
Preservação de

Histórico das impressões, em folhas

8.501.562 7.991.239 6.985.177 6.711.955 6.467.887 5.718.902

árvores

410,4
Menos

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Coordenação de Responsabilidade Socioambiental

2017

kg de CO2 emitido
Fonte: Carbon Free
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PRÉDIOS INTELIGENTES:
MENOS IMPACTO AMBIENTAL
O edifício-sede da Dataprev, onde também se localiza o Data

ção de ambientes adotada em toda a Dataprev, assim como os

Center Distrito Federal, tem foco em eficiência energética e

materiais de acabamento, piso elevado, luminárias e forro acús-

ações de sustentabilidade. A iluminação no prédio é feita

tico. A acessibilidade também foi contemplada na reforma, pro-

com uso de lâmpadas LED, que oferecem baixo consumo de

vendo todos os andares do edifício com sanitários acessíveis.

energia e podem ser recicladas, e luminárias com sensores

Para promover economia de recursos energéticos, as lumi-

capazes de detectar e aproveitar a luz natural, principalmente

nárias dos ambientes de trabalho contam com lâmpadas de

nas áreas próximas às janelas.

LED. Já os sanitários possuem torneiras automáticas aciona-

Nos banheiros, as torneiras também têm sensores para acio-

das por sensores, iluminação com sensores de presença e

namento automático, que geram uma redução média de até

mictórios ecológicos (que não utilizam água em seu funcio-

85% no consumo, em comparação com os modelos conven-

namento). O local possui, ainda, bicicletário e vestiários, que

cionais. Já as descargas e as torneiras da área de paisagismo

foram instalados com o objetivo de estimular o uso de bici-

são abastecidas por água da chuva reaproveitada.

cletas como meio de transporte dos empregados.

Películas dos vidros da fachada ajudam no controle térmico
e no máximo aproveitamento da luz, reduzindo o consumo
de energia.
Já o prédio onde está localizada a Unidade de Desen-

REFORMA NO RJ

volvimento de Software da Paraíba (UDPB) é tombado pelo

No fim de 2017, a Dataprev deu início à reforma da fachada

Patrimônio Histórico Estadual e tornou-se um exemplo da

do edifício Waldir Pires, no Rio de Janeiro. Com previsão de

arquitetura da cidade após a reforma e modernização. Foram

duração de 15 meses, a obra prevê a recuperação de reboco,

investidos cerca de R$ 14,5 milhões nas obras de retrofit – pro-

brises (que evitam a incidência direta de sol) e mármores,

cesso que moderniza a logística predial, preservando aspectos

impermeabilização das lajes descobertas, recuperação das

originais do imóvel.

estruturas e esquadrias, a execução de uma nova proteção

Os investimentos envolveram serviços de arquitetura, elevadores, engenharia civil, elétrica, eletrônica, mecânica e telecomunicações, que
aumentaram a eficiência energética do
edifício e o conforto ambiental dos
empregados.
A reforma incluiu a restauração

contra descargas atmosféricas e a aplicação de película de
proteção solar nos vidros das janelas.
A película é uma solução que protege os vidros e diminui
o calor no interior do prédio, além de reduzir
a entrada dos raios ultravioletas
prejudiciais à saúde. Diminui
também o consumo de

das fachadas originais, a substi-

energia elétrica, com a

tuição dos revestimentos e das

redução da necessidade de

esquadrias e a moderniza-

climatização. Além disso,

ção de todas as instalações

protege mobílias e mate-

hidráulicas e elétricas, além

riais de acabamento

de cabeamento estruturado,

– como pisos, forros,

sistema de climatização e

paredes e divisórias

sistema de proteção e
combate a incêndio.
Os espaços internos
seguem a padroniza-

internas do edifício
– do desgaste consequente da exposição solar direta.
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DATA CENTERS
A busca pela eficiência energética nos data centers é mais

uma segregação física entre o ar frio insuflado pelo sistema de

complexa dada a sua magnitude. O Plano de Ação 2018 prevê

climatização e o ar quente que é dissipado pelos equipamen-

a contratação de uma empresa especializada para presta-

tos de TI. Essa configuração garante uma melhoria da eficiência

ção de serviço de implementação auditada e certificada de

energética do sistema de climatização do ambiente, uma vez

boas práticas de eficiência energética. A expectativa é que a

que não há mistura entre o ar frio e o ar quente, o que ajuda

empresa obtenha, para os três data centers, a classificação

na manutenção da temperatura adequada no ambiente de TI.

de Certified Energy Efficient Datacenter Award (CEEDA).

Outra medida adotada para otimizar o fluxo de ar no inte-

Devido à alta densidade de equipamentos de TI instalados

rior do ambiente de TI e melhorar a eficiência energética

em um mesmo ambiente, os data centers são grandes con-

do sistema de climatização do data center foi a contenção

sumidores de energia. Pouco mais da metade do consumo

dos corredores quente/frio. No Data Center Distrito Federal

se dá pela demanda dos equipamentos de TI. A outra parte

(DCDF), foi adotada a contenção/enclausuramento do corre-

significativa, mais de 40%, advém do sistema de climatização.

dor quente. E no Data Center Rio de Janeiro (DCRJ), há a con-

O sistema de climatização de um data center é tão importante

tenção/enclausuramento do corredor frio.

e crítico quanto o sistema elétrico. Aproximadamente 100%

Além disso, os ambientes de São Paulo e do Rio de Janeiro

da energia elétrica consumida pelos equipamentos de TI no

possuem sistemas de climatização baseados em água gelada.

data center são convertidos em calor, que precisa ser removido.

Assim, há um acompanhamento contínuo das condições de

Os ambientes contam com sistemas de climatização de

temperatura e umidade externas, visando elevar a tempera-

precisão, que, além de garantirem as condições de tempera-

tura de saída da água gelada proveniente dos chillers, que são

tura e umidade adequadas para operação dos equipamentos

os equipamentos responsáveis por refrigerar a água que será

de TI, são mais eficientes que os sistemas de climatização

utilizada para troca de calor nos data centers.

convencionais.
Todos os data centers da Dataprev contam também com
uma configuração de corredor quente/corredor frio, na qual há

O aumento de 1º C na temperatura de saída da água gelada
proveniente dos chillers pode representar uma economia de
até 2% no consumo de energia total do data center.

Responsa
socioamb
A Dataprev reafirmou em 2017 o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável por meio de seus programas e políticas de responsabilidade socioambiental. Cinquenta e sete entidades – 17 prefeituras municipais,
10 universidades e instituições de ensino, 8 órgãos públicos e 22 entidades
sem fins lucrativos – que desenvolvem projetos sociais receberam 5.070 bens
doados pela empresa no ano.
A iniciativa faz parte da política de doação de bens da empresa, que se
baseia no princípio que todo equipamento que não estiver sendo utilizado
ou 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 bens doados incluem 3.755 equipamentos de informática, 1.138 mobiliários e outros 177 materiais, como aparelhos de telefone e fax.
Os bens são doados conforme a classificação em que se enquadrem: se
recuperáveis ou ociosos, são destinados a órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional ou a outros órgãos que
integram os poderes da União. Se não houver interesse na esfera federal,
são entregues a estados e municípios, empresas públicas ou sociedades de
economia mista.
Já os classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis são destinados
a instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo
Federal, e organizações da sociedade civil de interesse público, com a recomendação de que, preferencialmente, sejam destinados a projetos socioambientais.
Uma das prefeituras contempladas em 2017 foi à de Feira Nova, em Pernambuco, que recebeu 141 bens, entre microcomputadores, monitores de
vídeo LCD e outros itens. Os bens doados foram alocados na Unidade de Saúde
Básica (UBS), em escolas municipais e órgãos públicos, como o Comando da
Guarda que não possuía tais recursos.
Outro exemplo foram as doações feitas em São Paulo, que beneficiaram
três prefeituras e duas organizações sociais que apoiam projetos de inclusão
digital e social. Entre elas estão a prefeitura de Embu das Artes, que desenvolve um projeto de acessibilidade à internet com cursos de introdução em
informática para a população de bairros carentes; a prefeitura de Hortolândia,
cujo projeto “Viva mais” prevê a instalação de microcomputadores em postos
de saúde, escolas, parques ecológicos, centros de referência da Melhor Idade
e projetos culturais e esportivos; e a Obra Social Dom Bosco, que utiliza os
equipamentos recebidos em cursos profissionalizantes e desde 1981 possui
projetos de inclusão social para famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão ou risco social e pessoal.
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abilidade
biental

A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
humano, consolidar valores, práticas e comportamentos
empresariais socialmente responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e colaborando para a formação de uma
sociedade justa, sustentável e solidária.
As ações de Responsabilidade Socioambiental da empresa
estão centradas em três eixos: social, ambiental e econômico, que se distribuem em sete programas: Jovem Aprendiz, Coleta Seletiva Solidária, Doações de Bens Patrimoniais,
Inclusão de Terceirizados, Ações Sociais, Voluntariado e
Diversidade.
Este último, acompanha as orientações e diretrizes gerais
do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, do Governo
Federal, incentivando o uso de práticas e ações que superem
as desigualdades de gênero e raça no ambiente de trabalho.
Outra finalidade do Programa Diversidade é a promoção de
ações que contribuam para a inclusão social e a qualificação
profissional da pessoa com deficiência na empresa.
Desde 2016, a Dataprev mantém parceria com o Ministério do Meio Ambiente, participando como integrante da
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). O programa tem como finalidade incentivar os órgãos públicos a
implementarem práticas de sustentabilidade.

Responsabilidade socioambiental
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
O Programa Jovem Aprendiz tem como objetivo auxiliar na capacitação do jovem antes de sua primeira
experiência profissional. O investimento na formação técnico-profissional de adolescentes amplia as possibilidades de inserção no mercado formal de trabalho e torna mais promissor o futuro da nova geração.
Instrumento de inclusão social, o programa é voltado para estudantes da rede pública, com idade
entre 16 e 18 anos, que estejam matriculados do 7º ano do ensino fundamental até o ensino médio e
que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. A ação é desenvolvida em 18 estados e já atraiu
mais de 500 estudantes desde 2011.
A seleção dos candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero e são disponibilizadas cotas
para negros (pretos e pardos). Os selecionados têm acesso a um ciclo de palestras, com temas como
ética, situação do mercado de trabalho, saúde, sustentabilidade, inclusão digital, orientação profissional, equilíbrio financeiro e planejamento e previdência, além de visitas a museus.
Em 2017, 76 jovens foram contratados pela Dataprev, de acordo com critérios que contemplam
igualdade de gênero, de raça e a política de atendimento à diversidade. Desse total, 5 adolescentes
– 3 cegos e 2 com baixa visão – foram admitidos por meio de um convênio com o Instituto Benjamin
Constant, escola e centro de referência localizado no Rio de Janeiro para questões de deficiência visual.
Todos os adolescentes visitaram o Museu de Arte do Rio e o Museu da Vida, da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz. Localizados no Rio de Janeiro, os dois espaços foram patrocinados pela Dataprev em
2017 por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

PROGRAMA DE COLETA
SELETIVA SOLIDÁRIA
A Dataprev deu continuidade em 2017 ao Programa de Coleta Seletiva Solidária, com ações educativas de orientação e conscientização dos empregados. Além de reduzir o volume nos aterros, o lixo
descartado corretamente nos pontos de coleta da empresa é revertido em renda para associações e
cooperativas de catadores em todo o país.
No ano, foram coletados 9.939,70 quilos de resíduos recicláveis. Quanto mais material reciclável e
menos resíduos orgânicos forem gerados, menor é o impacto ambiental.
Além de coletores individuais e diferenciados por cores para lixo orgânico, papel e plástico, a Dataprev possui Ecopontos em quase todos os estados para o recolhimento de outros itens como vidro,
madeira, pilhas, baterias, óleo vegetal e lixo eletrônico.
A empresa faz também um mapeamento de todos os resíduos gerados em suas unidades e monitora mensalmente a sua pesagem, por meio da área de responsabilidade socioambiental. A finalidade
neste caso é adotar políticas que visem a redução da quantidade de lixo gerada.
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AÇÕES SOCIAIS E DE VOLUNTARIADO
Ações sociais e de voluntariado também marcaram o ano na Dataprev. Realizada simultaneamente nos
estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás, Maranhão, São Paulo e Sergipe, a campanha de roupas e agasalhos recolheu 636 itens entre cobertores, lençóis, calçados e roupas em geral.
Já a campanha de doação de sangue é realizada em parceria com hemocentros existentes nos
estados. No Rio de Janeiro, a coleta foi realizada nos prédios da Dataprev. Foram arrecadadas 137
bolsas de sangue em 2017. Já em São Paulo e em Brasília, a coleta aconteceu nos postos de saúde.
Entre junho e setembro, foram realizadas nos estados campanhas de doação de alimentos. Ao todo,
mais de 300 pessoas foram beneficiadas com a iniciativa. Os alimentos foram entregues em creches
comunitárias, asilos, hospitais e entidades de auxílio a moradores de rua e desabrigados.
Pelo quarto ano, a Dataprev realizou a campanha “O Papai Noel é você”, que já presenteou mais de
400 crianças de entidades de amparo ao menor desde a sua criação.

DIVERSIDADE
Em 2017, 119 pessoas com deficiência integravam o quadro da empresa, entre empregados, jovens
aprendizes e terceirizados. Estes foram admitidos por meio de uma parceria com o Centro de Vida
Independente (CVI), entidade responsável pela execução do contrato de fornecimento de mão de
obra constituída por pessoas com deficiência auditiva ou física permanente, congênita ou adquirida.
Para facilitar o relacionamento dos colaboradores e prestadores de serviço terceirizados com as
pessoas com deficiência, como o surdo, a Dataprev tem investido em ações de sensibilização e treinamento em Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libra). O curso é ministrado por meio de um acordo de
cooperação técnica com o CVI e tem a finalidade de ajudar na comunicação com o deficiente auditivo.
Após aderir ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça em 2016, a Dataprev elaborou o Plano de
Ação de Equidade de Gênero e Raça para o biênio 2016-2018. Conscientizar, sensibilizar e estimular as
práticas de gestão que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens na empresa
e contribuir para eliminar todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência das mulheres no emprego são alguns dos compromissos assumidos pela Dataprev.

Todas essas iniciativas têm contribuído para que a Dataprev se destaque no segmento
de sustentabilidade. Em 2016, a empresa obteve o Selo A3P laranja, conferido pelo
Ministério do Meio Ambiente, por conta de sua atuação ambiental.
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Integridade
Em 2017, a Dataprev consolidou suas ações de

na Dataprev. Ao longo do ano, a equipe de riscos passou por

integridade corporativa, gestão de risco e controle interno,

capacitação e ministrou internamente práticas educativas de

visando, sobretudo a ética e a transparência em toda a

gerenciamento de riscos, como palestras e oficinas. Também

empresa. Foi criado o Escritório de Riscos, Integridade e Con-

foram realizados dois projetos-piloto de gerenciamento de

troles, unidade organizacional para operacionalizar as ações

riscos, que subsidiaram a definição e capacitação das equipes

do Programa de Integridade Corporativa e que está subordi-

na metodologia de gerenciamento de riscos da Dataprev. A

nada à Superintendência de Governança e Gestão Estratégica.

fim de orientar as ações e atuação da Gestão de Riscos para o

Como parte da estratégia para manutenção de um ambiente

próximo ciclo de planejamento foi elaborada, ainda, proposta

corporativo íntegro, ético e transparente a Dataprev decidiu

metodológica de priorização dos processos da Cadeia de Valor.

implantar um canal de denúncia externo e independente.

Também em 2017, foram aprimorados os controles internos

Uma empresa especializada foi contratada em 2018 para a

destinados a prevenir, detectar e corrigir desvios éticos e de

prestação do serviço.

integridade. O Código de Conduta Ética e Integridade, que esta-

O canal de denúncias externo amplia a capacidade de detec-

belece os parâmetros que deverão orientar comportamento de

ção de irregularidades, além de ser uma prática utilizada pelas

todos os que estão profissionalmente vinculados à Dataprev,

empresas. A iniciativa aumenta ainda o grau de confiança do

foi revisto e aprovado pelo Conselho de Administração, em

denunciante, com garantia do anonimato e proteção contra

dezembro de 2017. A revisão teve como finalidade reforçar a

retaliações, conforme previsto na Lei das Estatais – Lei 13.303/

responsabilização em caso de transgressões éticas e incluir a

2016 – e no Decreto nº 8.945/2016, que a regulamenta.

orientação da possibilidade de registro de denúncias nas ouvi-

A implementação de um canal de denúncias e de mecanis-

dorias do Ministério da Fazenda e na Ouvidoria Geral da União.

mos de proteção ao denunciante também estão previstos na

A Dataprev participou do Programa Pró-Ética 2017, promo-

Política de Integridade Corporativa da Dataprev, publicada em

vido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral

2016. Assim como o Código de Conduta Ética e Integridade

da União, que possibilitou um diagnóstico do sistema de inte-

da empresa, as medidas previstas no documento observam

gridade da Dataprev e as oportunidades de melhorias. Todas

as exigências da legislação brasileira e servem de referência

as indicações de aprimoramento foram avaliadas e serviram

para que todas as áreas mantenham seus processos, pro-

de base para o planejamento das ações de integridade da

dutos e serviços em conformidade com as regras em vigor.

empresa para o ano de 2018.

Em paralelo, a empresa investiu no treinamento e capacita-

A Auditoria Interna avaliou as informações institucionais

ção dos empregados. Conteúdos como Gestão e Apuração da

disponíveis na Internet, propôs melhorias e recomendou ade-

Ética Pública, Prevenção e Resolução de Conflito de Interesses,

quações no mecanismo de controle social em funcionamento

Gestão de Riscos na Administração Pública e Tratamento de

na Dataprev. Todas as proposições e recomendações foram

Denúncias e Ouvidoria foram abordados em treinamentos,

implementadas, com destaque para a publicação de vários

eventos, congressos e seminários.

instrumentos de governança e da Agenda de Autoridades no

No primeiro semestre, a Dataprev realizou o 71º Fórum de

Portal Dataprev. O processo de transparência ativa, por sua

TIC, que teve como tema Ética e Integridade. O evento contou

vez, também foi avaliado internamente e ações foram inicia-

com a participação de representantes de empresas estatais,

das para reforçar os procedimentos de gestão das informa-

da Comissão de Ética Pública e do Ministério da Transparên-

ções divulgadas.

cia e Controladoria-Geral da União. No segundo semestre,

As ações realizadas ao longo de 2017 fortaleceram a gover-

foi realizado o workshop Canal de Denúncias Externo como

nança corporativa da Dataprev. Todas as iniciativas contribuí-

Mecanismo de Integridade, com a presença de empregados

ram para o aprimoramento e fortalecimento dos pilares e do

e transmissão on-line por videoconferência.

Programa de Integridade Corporativa da Dataprev, tanto em

Foi instituída, em outubro, pelo Conselho de Administração,

relação aos processos de relacionamento com o cidadão, nos

a Política de Gestão de Riscos Corporativos, que evidencia

controles internos, como também nas informações estraté-

os princípios, diretrizes, responsabilidades e conceitos que

gicas para a tomada de decisão e para o aumento da confor-

devem nortear as iniciativas associadas à gestão de riscos

midade com a legislação em vigor.
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Pessoas
Iniciativas voltadas à capacitação e valorização

segundo ano, foi oferecido pela empresa, com a participação

dos empregados tiveram reflexo no engajamento das equipes

de 406 empregados.

e nos resultados obtidos pela Dataprev em 2017. O número

Em linhas gerais, houve aumento de 30% na capacitação

de empregados promovidos foi o maior dos últimos anos. Do

em relação à 2016 e, assim como nos anos anteriores, foram

total de 1.071 empregados promovidos no ano, 49% foram

priorizados treinamentos que estavam alinhados aos resulta-

por antiguidade, 41% por mérito e 9,4% foram contemplados

dos estratégicos da empresa, predominando, aqueles relacio-

com a progressão funcional.

nados à área-fim, como Desenvolvimento de Software, Gestão

O processo é uma prática consolidada na empresa, que vem

de Informações, Redes e Telecomunicações e Banco de Dados.

aplicando, desde 2011, a destinação de 1% sobre a folha de

A metodologia de Educação a Distância (EaD), disponibili-

pagamento para promoções, conforme determina a Resolução

zada para todos os empregados, também foi intensificada, com

CCE 09/1996, do Conselho de Coordenação e Controle das

destaque para temas como Segurança da Informação, Desen-

Empresas Estatais, vinculado à Secretaria de Coordenação e

volvimento Seguro, Certificação Digital, Gestão Documental

Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Plane-

(e-Doc), Gestão de Projetos e ferramentas do Microsoft Office.

jamento, Gestão e Desenvolvimento.

Com o objetivo de repassar o conhecimento das soluções

A progressão é um processo importante dentro do modelo

desenvolvidas pela empresa, como SIRC, Painel de Monitora-

de gestão de carreira da Dataprev e que exige da Diretoria

mento do INSS, Gerid, Portal Emprega Brasil, CTPS Digital e

de Pessoas esforços contínuos de aprimoramento e suces-

as ferramentas de uso interno – Qlikview, CA PAM, CA SOI, CA

sivos ajustes nos métodos e critérios praticados nos anos

Introscope e Protheus 12 –, também foram realizados eventos

anteriores, visando atender as expectativas de evolução dos

internos de capacitação.

empregados, em consonância com as diretrizes da empresa.

Capacitação

Força de trabalho
Durante o ano, a Dataprev deu sequência aos ajustes neces-

A Dataprev deu continuidade, em 2017, à execução do seu

sários na estrutura organizacional com consequente revisão

Plano de Capacitação. Os investimentos em treinamento e

de processos, com objetivo de promover maior equilíbrio na

desenvolvimento de pessoal ultrapassaram os R$ 2,6 milhões,

distribuição da força de trabalho entre a área-meio e área-fim.

distribuídos em 365 ações de capacitação que envolveram

A empresa encerrou o ano contando com 3.693 pessoas em

mais de 9 mil participantes. Nesse total, estão incluídos os

seu quadro funcional – em 2016, eram 3.804 -, entre emprega-

cursos presenciais, a distância e de inglês on-line, que, pelo

dos, requisitados e extra-quadros. Este número, que não inclui

estagiários e jovens aprendizes, varia conforme as admissões e

de metas que, por sua vez, são fixadas trimestralmente. Elas

os desligamentos na empresa, seja por motivo de falecimento,

são categorizadas para a área-fim e para a área-meio.

demissão ou adesão ao Programa de Desligamento Incenti-

Para efeito de pagamento da GVR, o índice de Valor Final de

vado (PDI). O programa é voltado a empregados aposentados

Alcance (VFA) mede, em uma lista de desafios pré-definidos, o

que ainda estão em atividade na empresa. Na edição 2017,

quanto cada área realizou. Em 2017, o índice médio de alcance

139 empregados aderiram ao PDI.

dos resultados que compuseram a gratificação foi de 74,75%,

Entre as medidas adotadas em 2017 para valorizar o

que resultou em um total distribuído aos empregados de R$

quadro funcional da Dataprev está a publicação da Reso-

24,8 milhões referente aos quatro trimestres.

lução 3.594/2017, que determina que funções de confiança

Saúde e Qualidade de Vida

estratégicas – como superintendente, gerente de data center
e gerente de Unidade de Desenvolvimento – sejam exercidas exclusivamente por empregados do quadro efetivo da
empresa. Além disso, também com o objetivo de valorizar o
currículo e dar oportunidades a esses profissionais, das 608
funções comissionadas, 550 eram ocupadas por funcionários
da casa, o que corresponde a 90,5% do total.

GVR
A Gratificação Variável por Resultado (GVR) foi criada pela Data-

A gestão de pessoas incluiu ainda, em 2017, ações para a expansão dos programas voltados à saúde e qualidade de vida dos
empregados. Os investimentos nesses segmentos e em segurança do trabalho somaram R$ 15,9 milhões em 2017, o que
significa um gasto médio no ano de R$ 4,4 mil por empregado.
As ações abrangem desde ginástica laboral e tratamento
especializado até o Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (Paed), com aconselhamento e suporte psicossocial nas
áreas de psicologia, serviço social e de direito.

prev em 2010 e, diferentemente dos programas de participa-

A Dataprev promoveu também, ao longo do ano, campanhas

ção nos lucros, nos quais a distribuição de recursos depende

educativas de prevenção e promoção de saúde. As classificadas

do registro de lucro econômico, é paga aos empregados e está

como mais relevantes foram realizadas em todas as unidades

vinculada a desafios e ao alcance de metas. A gratificação é

da empresa, como Dia Nacional de Prevenção e Combate a

feita com base em critérios e métricas objetivas de avaliação

Hipertensão Arterial, Outubro Rosa e Dia Mundial do Diabetes.

Imagens de alguns estados das cerimônias em homenagem aos empregados que aderiram ao Programa de Desligamento Incentivado 2017

Institucional
Em 2017, as redes sociais da Dataprev se consolidaram como fonte
de informações, de compartilhamento de ideias e canal de diálogo com os
mais diversos públicos.
A página da Dataprev no Facebook teve um aumento de mais de 14% no
número de curtidas; o número de seguidores no LinkedIn cresceu quase 80%
/dataprevtecnologia

na comparação com o ano anterior; e o perfil da empresa no Twitter contava
com quase 17 mil seguidores ao fim do ano.
Já o Portal Dataprev, teve mais de 2,7 milhões de acessos, ou seja, quase
39% a mais do que em 2016. Notícias como os lançamentos dos aplicativos
Sine Fácil e CTPS Digital, as premiações recebidas pela empresa e a conquista
da certificação Tier III estiveram entre as mais acessadas.

@dataprev

DATAPREV
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PATROCÍNIO
Aprovada como contribuinte incentivadora pela Prefeitura do Rio em
2016, a Dataprev patrocinou, ao longo de 2017, três projetos culturais.
Conforme estabelecido no edital e divulgado no portal e nas redes
sociais da empresa, os projetos inscritos foram selecionados por uma
equipe multidisciplinar, levando em consideração o planejamento estratégico da Dataprev e as diretrizes governamentais.

HackPUC

Os três projetos – Museu da Vida; programa MAR na Academia, desenvolvido pelo Museu de Arte do Rio; e HackPUC 2017 – receberam incentivos de até 20% do total do ISS apurado, conforme previsto na legislação.
O programa MAR na Academia promove o intercâmbio entre a academia e as artes. Consiste no apoio a processos de aperfeiçoamento
dos cursos universitários de formação de professores de arte para o
ensino fundamental, por meio de estágios, cursos de extensão, fomento
à pesquisa, formação de acervo bibliográfico, publicações, colóquios e
uma série de debates que compõem sua agenda.
Por sua vez, o Museu da Vida é um centro dedicado à preservação
da memória da Fiocruz e às atividades de divulgação científica, pesquisa,
ensino e documentação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil. O espaço conta com um castelo, uma pirâmide, uma
tenda de teatro, laboratórios, trilhas histórico-ecológicas, um borboletário
e salas de exposições para receber cerca de 4 milhões de visitantes por

Favela On

ano, a grande maioria estudantes e professores da rede pública de ensino.
Já o festival digital HackPUC 2017 consiste em uma maratona de

A Dataprev recebeu em 2017 estudantes de Administração da Fun-

programação que reúne anualmente cerca de 150 universitários para o

dação Getúlio Vargas (FGV) para uma imersão prática nos projetos da

desenvolvimento de soluções inovadoras e que tragam benefícios para a

empresa. Com vigência de dois anos, o Field Project é uma iniciativa

população. O evento incentiva o debate, a experimentação e a troca de

da FGV que proporciona aos seus alunos uma interação direta entre o

conhecimento. O festival digital patrocinado pela Dataprev contou com a

aprendizado acadêmico e práticas profissionais administrativas.

participação de gestores no júri de premiação do hackathon, em painéis,

A empresa foi, ainda, uma das apoiadoras institucionais da confe-

apresentações e palestras. Os vencedores da maratona de programação

rência “Expo TIC Brasília 2017”, que ocorreu em maio, em Brasília. O

puderam conhecer de perto a estrutura do Data Center Rio de Janeiro.

evento foi direcionado a executivos, gerentes, supervisores e profis-

Convênio e apoio

sionais da área e foi realizado por meio de painéis e palestras, com
foco nas três principais trilhas de TI e Comunicações: Governança (de

Outro projeto patrocinado pela Dataprev foi o Favela On, uma mara-

TIC, Sistemas e RH), Negócios Digitais, Tecnologia e Inovação. Os temas

tona de inclusão digital voltada para moradores de favela. Realizado no

abordados foram serviços em nuvem, transformação digital de serviços

Espaço Cufa, no Rio de Janeiro, o evento reuniu cerca de mil pessoas

públicos, Blockchain, DevOps, inteligência artificial, computação cogni-

que assistiram a palestras e participaram de workshops e oficinas.

tiva e cidades inteligentes.

Reconhecimento
Assim como em anos anteriores, o trabalho desenvolvido pela Dataprev foi reconhecido em 2017 por meio de
prêmios nacionais e internacionais. A empresa foi destaque no
ranking das melhores empresas públicas e privadas segundo
publicações da imprensa brasileira. O bom desempenho da
empresa também foi confirmado por outros órgãos. A seguir,
saiba mais sobre o assunto.

Melhores & Maiores de Exame
Melhor empresa
no setor de Indústria Digital
A empresa foi eleita, em 2017, pelo terceiro
ano, a melhor empresa do setor Indústria
Digital pela publicação Melhores e Maiores
da Exame, da Editora Abril. A avaliação levou
em consideração critérios como vendas líquidas, lucro líquido ajustado, patrimônio líquido
ajustado e margem das vendas. A maior
pontuação da Dataprev na avalição das dez
melhores do setor de Indústria Digital foi no
item riqueza criada por empregado.

Empresa Cidadã

Enap

Ser Humano

Pelo terceiro ano consecutivo, a Dataprev

A Dataprev foi uma das premiadas do 21º

A Dataprev recebeu também o prêmio Ser

recebeu o certificado de Empresa Cidadã.

Concurso Inovação no Setor Público, pro-

Humano, na categoria Organizações Públicas,

O prêmio, concedido pelo Conselho Regional

movido pela Escola Nacional de Administra-

com o case “Hackathon: inovação e conheci-

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro

ção Pública (Enap), com o Sistema Nacional de

mento, com foco no cidadão”, baseado nas

(CRC-RJ), atesta que as informações contábeis

Informações de Registro Civil (Sirc). A solução,

maratonas de programação que têm como

das empresas relativas ao exercício de 2016

desenvolvida pela empresa, moderniza a cap-

objetivo o desenvolvimento de novas soluções

alcançaram os requisitos de qualidade estabe-

tação e o tratamento dos dados dos regis-

para o apoio a políticas públicas e sociais. A

lecidos pelo CRC-RJ, assim como reconhece e

tros civis de nascimento, casamento, óbito e

iniciativa, da Associação Brasileira de Recur-

valoriza boas ações socioambientais e práticas

natimortos e contribui para a erradicação de

sos Humanos do Rio de Janeiro, contempla

de responsabilidade social.

sub-registros no país. Utilizado por mais de

empresas que dão atenção diferenciada ao

95% dos cartórios brasileiros, o sistema ajuda

setor de gestão de pessoas.

na melhoria da qualidade e gestão das bases
de dados governamentais.
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As Melhores da IstoÉ Dinheiro

Prêmio Valor 1000

Guia Época Negócios 360°

Melhor na categoria
Serviços Públicos

Melhor empresa estatal no setor
de TI e Telecomunicações

3ª melhor empresa de TI

A Dataprev foi eleita em 2017 campeã na

Na 17ª edição do anuário “Valor 1000”, publi-

prev a terceira melhor empresa no setor Tec-

categoria Serviços Públicos da 15ª edição da

cado pelo jornal Valor Econômico, a Dataprev

nologia da Informação: Software e Serviços.

“As Melhores da Dinheiro”, promovido pela

ocupa o 11º lugar na categoria TI e Telecom. O

O destaque foi a dimensão “Desempenho

revista IstoÉ Dinheiro, da Editora Três. Esta

anuário analisa o desempenho de empresas

Financeiro”, na qual a empresa conquistou

é a terceira vez que a empresa vence nesta

de 26 áreas diferentes e é considerado um

o primeiro lugar. A publicação traz o ranking
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Destaques internacionais
Avanços realizados nos últimos anos para a modernização de sua infraestrutura levaram a Dataprev a ser reconhecida também no mercado externo.
Em setembro, a empresa recebeu o prêmio de Melhor Prestação de Serviço
Digital no Setor Público, no DCD Awards Latin America. A premiação internacional é promovida pela empresa Datacenter Dynamics para destacar iniciativas de inovação, eficiência e os melhores projetos da indústria de data
centers na América Latina.
Para fechar o ano, a empresa foi uma das finalistas na categoria Melhor
Equipe de Gestão de Data Centers, do DCD Global Awards 2017, maior premiação para data centers do mundo. E apesar de não ter vencido na categoria, o time responsável pela gestão dos data centers na Dataprev está entre
os quatro melhores do ano.
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