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MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
OGPS – Ouvidoria-Geral da Previdência Social
PCS – Plano de Cargos e Salários
PDG – Programa dos Dispêndios Globais
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PROTHEUS – Sistema de Gestão Integrada (ERP) Protheus
RFB – Receita Federal do Brasil
RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
SAL – Sistema para cálculo de Acréscimos Legais de Empresas e Equiparados e de Acréscimos Legais de
Contribuintes Individuais.
SGPe – Sistema de Gestão de Pessoas
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIBE – Sistema Integrado de Benefícios
SICADI – Sistema de Captação de Dados de Investimentos
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parcerias
SINTESE – Sistema Estatístico de Série Etratégica da Previdencia
SIRC – Sistema de Informações de Registro Civil
SUAT – Superintendência de Atendimento
UR – Unidade Regional
9

Dataprev - RG2015

2 APRESENTAÇÃO
2.1 Quem Somos
A Dataprev é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Oferece
serviços nas áreas de desenvolvimento de soluções, projetos de inteligência de negócios
("Analytics"), hosting, computação em nuvem, operação e suporte de sistemas transacionais,
hospedagem de portais e blogs, consultoria, (fornecimento de) correio eletrônico e"Platform
Project Portfolio Management (PPM)", assim como de produção de páginas web institucionais no
padrão de dados abertos.

Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Figura 1: Orientadores Estratégicos

A Dataprev atua em todas as capitais do país. Possui cinco Unidades de Desenvolvimento
(localizadas no Ceará, na Paraíba, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e em Santa Catarina) e
três data centers, preparados para oferecer alta disponibilidade aos sistemas. Esses ambientes,
instalados nas cidades do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo, guardam, processam e tratam
grandes bases de dados públicos, a exemplo do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS),
que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias e saláriomaternidade.
A empresa processa o pagamento mensal de cerca de 32 milhões de benefícios previdenciários,
sendo responsável também pelas funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho
da maior rede de atendimento público do país, as Agências da Previdência Social e os postos do
Sistema Nacional do Emprego (Sine), por meio dos quais é possível acessar o sistema de concessão
do seguro-desemprego. Nas bases da Dataprev estão, ainda, as informações previdenciárias da
Receita Federal do Brasil, entre outros sistemas dos seus demais clientes.
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2.2 Sobre o Relatório de Gestão
Este relatório tem estrutura que reproduz todo o encadeamento dos temas, conforme disposto no econtas no endereço portaltcu.gov.br, mesmo local onde a Dataprev depositou todas as partes aqui
contidas.
Em 2015, a Dataprev está incluída no rol de unidades que devem ser submetidas ao processo de
prestação de contas. Qualquer cidadão poderá conhecer o conteúdo destas peças no endereço
portal.dataprev.gov.br, na área de Acesso à Informação - Auditorias. O Relatório de Gestão é a
peça que, praticamente, inaugura o processo de prestação de contas. Nele se encontram importantes
tópicos como a estrutura de governança, aspectos relacionados a pessoas, desempenho orçamentário
e operacional, gestão de tecnologia da informação e as demonstrações contábeis.
A colaboração dos órgãos vinculados às Diretorias da Dataprev, coordenados pela Controladoria
Interna, tornou possível o desenvolvimento deste trabalho. Foi editada uma norma com a
distribuição das atribuições de cada área e seus prazos, numa dinâmica de atualizações que
respeitou todas as instruções de procedimentos informadas no e-contas a partir do quarto trimestre
de 2015.
2.3 Realizações de destaque
Em 2015, a Dataprev concluiu o primeiro ciclo do plano estratégico iniciado há cinco anos, que
permitiu, entre outros objetivos, modernizar e expandir sua infraestrutura tecnológica e o parque
instalado de computadores e sistemas. Para assegurar a adoção das melhores práticas em seus data
centers, contratou os serviços de preparação e certificação Tier 3, concedido pelo organismo
internacional Uptime Institute, que atesta a alta disponibilidade de ambientes computacionais, de
acordo com referências de mercado. O projeto se inicia pelo data center de São Paulo, com
conclusão programada para 2018, e se estende aos data centers do Rio de Janeiro e de Brasília.
A Dataprev ainda aumentou a capacidade de armazenamento de dados e concluiu a consolidação
das salas-cofre, áreas para os equipamentos de TI que são blindadas e protegidas contra fogo, calor,
umidade, gases corrosivos, inundação etc. Como resultado desses investimentos na infraestrutura, o
data center de Brasília, por exemplo, superou em 2015 a marca de mil dias sem incidentes de
disponibilidade. Em todos os três data centers – Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo –, não são mais
necessárias as paradas programadas para manutenção predial, que é feita, agora, com os
equipamentos em operação plena.
A partir de práticas de mercado e de experiências-piloto nas suas Unidades de Desenvolvimento, a
Dataprev estabeleceu um modelo de desenvolvimento ágil de sistemas, conjunto de metodologias
de desenvolvimento de software que prevê ciclos mais rápidos de trabalho com várias entregas de
efetivo valor agregado para o cliente, ao longo do percurso do projeto. Os novos procedimentos
foram integrados ao Processo de Desenvolvimento da Dataprev (PD-Dataprev), documento que
estabelece os padrões adotados por todas as Unidades de Desenvolvimento.
A evolução dos processos produtivos da área de tecnologia aponta para a integração cada vez mais
dinâmica entre a arquitetura tecnológica, definida e estruturada, aos processos ágeis, com a busca de
automação e padronização de processos.
A prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), área-fim da Dataprev,
recebeu a maior parcela dos investimentos realizados ao longo do ano, que totalizaram R$ 65,6
milhões, ou 57% do orçamento previsto para o período. Desse total, R$ 48,1 milhões foram
destinados à manutenção e à adequação de infraestrutura de TIC; outros R$ 16,2 milhões, à
manutenção e à adequação de bens imóveis; e R$ 1,3 milhão, a bens móveis, máquinas e
equipamentos diversos.
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2.4 Desempenho Econômico-Financeiro
A Dataprev obteve novamente um bom desempenho econômico-financeiro, com aumento de receita
e de resultados, ao longo de sucessivos exercícios, o que revela crescimento sustentado.
O lucro líquido foi de R$ 210,1 milhões, 22,75% superior ao registrado no exercício de 2014 (R$
171,1 milhões).
Os resultados econômicos positivos se deram a partir de uma série de medidas adotadas ao longo do
ano. Entre elas, a adoção de uma política de diferimento tributário para otimização do caixa e a
implementação de novas ações voltadas à redução de custos, a exemplo de contenção de viagens;
redução dos cargos gerenciais em cerca de 10%; aceleração de processos de alienação de ativos;
renegociações contratuais com fornecedores; revisão do prazo de pagamento de contratações; e
postergação de alguns investimentos. Dentro dos limites financeiros possíveis, foram mantidos os
investimentos considerados prioritários. Não obstante, o montante de investimento realizado em
2015 ficou abaixo dos níveis considerados adequados para que sejam garantidas as evoluções
necessárias para que a empresa mantenha a qualidade e realize os avanços esperados na prestação
de serviços aos seus clientes
Todas estas medidas foram necessárias não somente pelas boas práticas financeiras, mas,
principalmente, pelo contingenciamento orçamentário dos principais clientes no âmbito
governamental. Houve um crescimento do "Contas a Receber" causado pelo baixo nível de
recebimentos que afetou, principalmente, os investimentos cuja realização ficou bem aquém do
esperado, mesmo tendo havido uma reprogramação do orçamento de 200 para 115 milhões de reais.
2.5 Forma Como Está Estruturado o Relatório de Gestão
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev elaborou o seu Relatório
de Gestão do exercício 2015 – RG2015 – de acordo com as obrigações legais estabelecidas pelos
órgãos de controle interno e externo.
No desenvolvimento e organização dos conteúdos exigidos foram utilizadas as orientações e
exigências estabelecidas na Decisão Normativa TCU 146 de 30 de setembro de 2015 e no Sistema
de Prestação de Contas do TCU (e-Contas). De forma complementar, quando cabível e mais
adequada à apresentação dos conteúdos exigidos, utilizou-se as orientações da Portaria TCU
90/2014.
Quando não foi possível seguir, em sua literalidade, às exigências estabelecidas na legislação
vigente, em função das especificidades da Dataprev – Empresa Pública, regida pela Lei nº 6.404/76,
não dependente de transferência de recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e
não integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, conforme estabelece o art.
19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 a Dataprev buscou-se apresentar as informações
requeridas, nos locais correspondente no próprio e-Contas, de acordo com o formato do sistema do
Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST).
Em função do volume ou do formato de apresentação, as seguintes informações do Anexo II, da DN
TCU 146/2015 e do e-Contas, estão apresentadas em Anexos, conforme a seguir:
–

ANEXO I – Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2015
Complemento do item 3.2 – Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento
Seção 03 – Visão Geral da Unidade

–

ANEXO II– Organograma Funcional
Complemento do item 3.5 – Macroprocessos Finalísticos
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Seção 03 – Visão Geral da Unidade
–

ANEXO III – Índice Consolidado de Resultados – Quarto Trimestre 2015
Complemento do item 4.4 – Desempenho Operacional
Seção 04 – Planejamento Organizacional, Desempenhos Orçamentário e Operacional

–

ANEXO IV – Relatório Gerencial de Serviço de Informação ao Cidadão – 2015
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade

–

ANEXO V – Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2015.
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade

–

ANEXO VI – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 7.4 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas
Explicativas
Seção 07 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

–

ANEXO VII – Projetos de Tecnologia da Informação (TI) – 2015
Complemento do subitem "Letra 'g' Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no
período", Item 8.3.1 – Plano Estratégico e Plano Diretor de TI.
Seção 08 – Áreas Especiais da Gestão

–

ANEXO VIII – Nota Técnica da Divisão de Gestão Estratégica e de Suprimentos DGES
Complemento do Item 9.5 – Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados
com Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Seção 09 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgão de Controle

A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2014 da Dataprev foi
de responsabilidade dos seguintes órgãos da estrutura organizacional da Empresa:
•

Departamento de Controladoria - DECO
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460
CEP: 22.280-040, Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 3616-7307
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3 VISÃO GERAL DA UNIDADE
3.1 Finalidade e Competências
A Dataprev tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de informática na área da previdência e
assistência social, compreendendo prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e
tratamento de informações, atividades de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e
imagem, assessoramento e assistência técnica no campo de sua especialidade, bem como o
desempenho de atividades correlatas. Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia
com a política governamental, a Dataprev poderá prestar serviços a terceiros.
Dados básicos com referências aos normativos de criação:
Empresa Pública Vinculada ao Ministério da Previdência Social, com personalidade Jurídica
de Direito Privado, Patrimônio Próprio e Autonomia Administrativa e Financeira.
Criação: Lei nº 6.125, de 04/11/1974.
Estatuto: Decreto nº 75.463, de 10/03/1975 – CNPJ 42.422.253/0001/01
Instalação da Dataprev: Portaria Ministerial nº 189 de 18/04/1975
Composição acionária: União, representada pelo MPS, com participação de 51% e o INSS
com 49%.
Razão social alterada: Medida Provisória nº 2.143-36 de 24/08/01, para Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social.
Estatuto alterado: Redação atual baseada no Anexo do Decreto 3.457 de 12 de maio de
2000, acrescida das alterações posteriores dadas pelos Decretos 3.881 de 06 de agosto de
2001, 4.033 de 26 de novembro de 2001, 4.312 de 24 de julho de 2002, 6.466 de 28 de maio
de 2008 e 7.151 de 09 de abril de 2010.
Localização: Sede situada em Brasília e abrangência em todo território nacional.
Endereço na Internet: http://portal.dataprev.gov.br/

Competências Gerais da Presidência e Diretorias
Presidência
Estabelecer e garantir o alcance dos objetivos e estratégias corporativas, o desenvolvimento
organizacional, a comunicação social e o atendimento operacional.
Diretoria Finanças e Serviços Logísticos
Definir, orientar e fazer cumprir normas, procedimentos e instrumentos legais na gestão:
financeira; logística; contabilidade; orçamentação, controladoria e suprimentos.
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Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
Definir e fazer cumprir políticas, normas e procedimentos necessários para o gerenciamento
comercial com os clientes; desenvolvimento e manutenção de sistemas; geração e análise de
informações de interesse dos clientes e relacionamento com clientes.
Diretoria de Tecnologia e Operações
Definir e fazer cumprir as políticas, procedimentos e diretrizes de tecnologia da informação
para a plena operacionalização dos sistemas de informação em atividade e estabelecer as
ações para a segurança da informação.
Diretoria de Pessoas
Definir e fazer cumprir as políticas e diretrizes necessárias a administração de pessoal,
medicina do trabalho, relações sindicais, desenvolvimento de pessoas e responsabilidade
socioambiental e saúde, qualidade de vida e bem estar.

3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade
Manual de Organização e Manual de Atribuições
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da unidade
Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2015. VIDE ANEXO – I.
3.3 Ambiente de Atuação
A Dataprev fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e a
execução das políticas sociais do Estado brasileiro. Está presente na vida do cidadão brasileiro por
meio das soluções tecnológicas que sustentam e se fazem necessárias à implementação das políticas
públicas, programas estratégicos e sociais de governo.
Principais clientes:
Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS
Serviços especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo hospedagem de
servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção, elaboração, desenvolvimento,
implantação, sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte técnico, entre outros
serviços.
Modernização tecnológica dos sistemas de informações, compreendendo as etapas de
desenvolvimento, implantação, manutenção, operação e sustentação destes novos sistemas.
Serviços especializados de Tecnologia da Informação relativos aos sistemas responsáveis
pela operacionalização das políticas sociais sob responsabilidade da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego. Disponibilização e acesso ao CNIS para utilização no Programa do
Seguro Desemprego e na Fiscalização do Trabalho.
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Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Serviços de Tecnologia e Informações, entre os quais, o desenvolvimento, manutenção,
produção e suporte de sistemas de informações, serviços de gestão de TIC, comunicação
corporativa, consultoria em TIC, entre outros.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS
Prestação de serviços em TI e consultoria técnica necessários ao cruzamento de informações
das bases de dados do Cadastro Único - CADÚNICO e o Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS,objetivando a melhoria da qualidade de informações cadastrais.
Secretaria de Receita Federal do Brasil – SRFB
Serviços especializados de Tecnologia da Informação, compreendendo processamento de
dados, manutenção e desenvolvimento de sistemas de dados e outros serviços de
informática.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
Prestação dos serviços de produção, desenvolvimento e manutenção de sistemas - Serviço
de Gestão da Dívida Ativa Previdenciária.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG
Concessão de uso pela Dataprev da infraestrutura computacional para tratamento de
qualidade de dados. Prestação de serviços de informática para o batimento de dados dos
cadastros de servidores públicos estaduais e do Executivo Federal constante da base do
SIAPE com o CNIS.
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo - Funpresp
Prestação de serviços especializados em TI, provendo serviços integrados de solução
previdenciárias
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
Prestação de serviços especializados em TIC, compreendendo, entre outros serviços,
hospedagem de servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção, elaboração,
desenvolvimento, implantação, sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte
técnico às unidades descentralizadas no âmbito da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Prestação de serviços de Hosting e de comunicação de dados trafegados pela Internet
Instituições Financeiras Privadas e Públicas
Prestação de serviços de informática para a identificação de óbitos em arquivos eletrônicos
fornecidos por cinquenta instituições privadas e públicas.
A empresa apoia o governo e busca parceiros com o objetivo de:
•

Modernizar os sistemas de informação;

•

Aprimorar as políticas sociais do Estado brasileiro e

•

Prover constantes melhorias nos serviços prestados aos cidadãos brasileiros.
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Destaca-se a importância de promover a interação entre os principais sistemas e cadastros sociais
existentes em diversos órgãos da Administração Pública, possibilitando a implementação das
políticas sociais do governo.
Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade jurisdicionada
No âmbito da tecnologia a serviço da cidadania, ou seja, no que tange as políticas sociais do
Estado brasileiro, a Dataprev é a principal empresa pública com essa característica
específica. Vale destacar o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, empresa
pública vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo negócio é a prestação de serviços em
Tecnologia da Informação e Comunicações para o setor público, bem como a Caixa
Econômica Federal.
A Dataprev e o Serpro possuem ações conjuntas e são parceiros no Projeto SIGEPE, que
abrange o desenvolvimento do novo Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal.
Atuam como parceiros, também, nos serviços prestados à RFB.
Junto a CAIXA, a Dataprev realiza os batimentos dos cadastros sociais por meio da
captação dos dados da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP
Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação ao seu
ambiente de atuação
Os principais serviços oferecidos pela Dataprev são de apoio ao exercício da cidadania e as
políticas sociais do Estado brasileiro. A empresa desenvolve software, presta consultoria
especializada, elabora projetos, atua na gestão de documentos de infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação e de grandes bases de dados previdenciárias,
trabalhistas e sociais. Equipes especializadas trabalham para assegurar aos clientes
qualidade, segurança e disponibilidade aos sistemas e serviços contratados. São eles:
•

Serviço de Gestão Documental: Gerenciamento de documentação eletrônica, incluindo
autenticação, digitalização, armazenamento, recuperação e trâmite de documentos.

•

Solução para Gerenciamento de Projetos: Ambiente computacional com ferramenta de
gerenciamento de projetos, baseado no conceito de Software como Serviço (Software as
a Service – SaaS), para gerenciamento e armazenamento de dados de projetos, com
segurança e privacidade, incluindo a capacitação inicial a multiplicadores e
monitoramento do ambiente.

•

Serviço de Publicação e Disponibilização de Informações no Padrão de Dados Abertos:
Publicação e disponibilização na internet de conjunto de dados, definidos junto aos
clientes, em portal baseado no software CKAN (Comprehensive Knowledge Archive
Network), integrado ao Portal Brasileiro de Dados Abertos e hospedado em
infraestrutura disponível e customizada pela Dataprev.
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•

Soluções Analíticas: Conjunto de soluções tecnológicas de apoio à decisão para
tratamento de grandes volumes de dados e informações digitais hospedadas nas diversas
bases de informação transacionais.
– Qualificação de Dados: Serviço de padronização e qualificação das bases de dados a
partir de um conjunto de ferramentas e técnicas de tratamento, resultando em uma
base de dados atualizada e qualificada.
– Mineração de Dados: Serviço ofertado a partir de ferramentas e técnicas capazes de
explorar um conjunto de dados e dele extrair e/ou evidenciar padrões consistentes, o
que auxilia na produção de conhecimento. Análise estatística, comparação,
tratamento e análise de informações, com a utilização de métodos matemáticos e
estatísticos de apoio a processos decisórios e ao gerenciamento do negócio.
– Apuração Especial: Serviço de geração de informações por meio de processamento
diferenciado (extrações especiais) para cruzamento de dados. Objetiva o atendimento
a uma demanda eventual (ad hoc) do cliente ou órgãos autorizado, por meio de uma
consulta específica e não prevista originalmente nos sistemas transacionais e
gerenciais.

•

Consultoria: Prestação de serviços de consultoria em planejamento tecnológico;
diagnóstico e formulação de soluções relativas aos segmentos de TIC; especificação de
requisitos de negócio com vistas ao desenvolvimento de sistemas, análise estatística e
treinamentos.

•

Hosting: Fornecimento de infraestrutura com base no conceito de serviço (Infrastructure
as a Service – IaaS) para hospedagem de serviços de TIC (armazenagem de dados,
banco de dados e aplicações), em servidores e equipamentos instalados nos Data Centers
da Dataprev.

•

Hospedagem de Blogs e Portais Corporativos: Serviço de hospedagem de blogs e portais
baseado no conceito de Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), com a
utilização do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (Content Management System –
CMS). Prevê suporte à infraestrutura física, lógica e de plataforma de serviços necessária
para o funcionamento do CMS.

•

Hospedagem de Ambiente de Educação a Distância (EaD): Baseado no conceito de
Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), com a utilização do Sistema de
Gerenciamento de Aprendizagem (Learning Management System – LMS). Inclui suporte
à infraestrutura física, lógica e de plataforma e de apoio a utilização das funcionalidades
do LMS e suporte à implantação.

•

Desenvolvimento de Sistemas: Desenvolvimento e produção de sistemas, executados
com base em processos definidos na Dataprev e alinhados às boas práticas de engenharia
de software (CMMI) e de gerenciamento de projetos (PMBok). Inclui ambientes para
homologação; treinamento; manutenções evolutivas e adaptativas.
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•

Sustentação e Gestão de Soluções de TIC: A Dataprev fornece toda a infraestrutura
tecnológica – servidores, sistemas de armazenamento de dados, dispositivos de rede –
para aplicações e sistemas. Realiza a gestão desses ambientes, garantindo segurança,
disponibilidade e alto desempenho às aplicações.

•

Serviço de Correio Eletrônico: Comunicação eletrônica integrada, baseada no correio
eletrônico Expresso BR, com garantia de sigilo e confiabilidade.

Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio
A Dataprev investiu na ampliação das Unidades de Desenvolvimento, na organização e
gestão de processos transversais às áreas da empresa, na modernização de sua infraestrutura
tecnológica, particularmente dos data centers, e na renovação de todo o parque de hardware
e software, aumentando a sua capacidade e oferta de atendimento aos clientes. Promove a
automação cada vez maior de serviços, trabalha com processamento distribuído, dados não
estruturados, projetos baseados em arquitetura orientada a Serviços (SOA), Big Data e novas
ferramentas para potencializar o cruzamento das informações dos cidadãos.
A necessidade de sinergia entre os entes federativos faz com que esses investimentos gerem
oportunidades, na busca de racionalização dos recursos públicos e integrações e
cruzamentos de informações com objetivo de melhorar a gestão e a implementação das
Políticas Sociais em andamento, tornando a Dataprev o provedor central e de hospedagem
das grandes bases de informações sociais de governo.
As ameaças nesse ambiente de negócio versam em torno da incerteza orçamentária
decorrente de ajustes na política fiscal. Estes ajustes afetam o processo orçamentário dos
clientes governamentais e, por consequência, o processo de investimento necessário para
prover, de imediato, as necessidades tecnológicas, com a finalidade de atender a contento o
cidadão brasileiro.
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Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los
O ambiente de riscos na área de TI muda constantemente. Para se manterem competitivas, as
empresas precisam adotar estratégias de governança e gestão de riscos que acompanhem as
mudanças no ambiente de negócios e na regulamentação e que também atendam às
expectativas de seus clientes.
A defasagem tecnológica é um dos maiores riscos para uma empresa de TI. Ela compromete
a capacidade da empresa atender a crescente demanda dos clientes.
Para mitigar os riscos, a Dataprev, ao longo dos anos, vem desenvolvendo diversas ações:
– Investimentos em bens móveis e imóveis, máquinas e equipamentos.
– Estruturação do processo de compras e aquisições, desde a definição de demanda,
passando por licitações, até a contratação final.Soluções de infraestrutura, incluindo
a reforma e expansão das salas-cofre dos data centers; da sala de monitoramento;
novas licenças de sistemas gerenciadores de bancos de dados e de sistemas
operacionais, atualização de servidores; ferramentas avançadas de segurança de
dados, solução automatizada para gerenciamento integrado de ambientes de TI,
entre outras.
– Criação de Unidades de Desenvolvimento de Software. As unidades desempenharam
um papel fundamental ao longo dos anos para o aumento da capacidade produtiva da
empresa, no atendimento a novas demandas e novos clientes.
– Realização de concursos públicos e investimento em capacitações presenciais e a
distância, compreendendo cursos internos (ministrados por instrutores da Dataprev)
e externos (ministrados por fornecedores).
– Organização interna com implantação de processos de gestão e de planejamento nas
áreas envolvidas diretamente no crescimento do índice de alcance de resultados.
– Estruturação para obtenção de financiamentos para situações emergenciais e
viabilização de investimentos na atualização tecnológica.
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3.4 Organograma
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QUADRO 1: INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo/Função

Período de atuação

Presidente

12/2008 à 12/2015

Diretor

08/2006 à 12/2015

Superintendente

03/2012 à 12/2015

Daniel Darlen
Corrêa Ribeiro

Diretor

03/2008 à 12/2015

Elias Otávio de
Paula Mussi

Superintendente

Helton Alves
Moreira

Superintendente

Presidência
(PR)

Planejamento
empresarial
Desenvolvimento
organizacional
Rodrigo Ortiz
Representação
D'Avila Assumpção
institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Segurança da informação

Diretoria de
Finanças e
Serviços Logísticos
(DFS)

Financeira; Logística;
Contabilidade;
Orçamentação;
Controladoria;
Suprimentos e
Gestão da TI interna

Superintendência
de Serviços
Logísticos
(SUSL)

Promover integração dos
processos de trabalho
referentes a gestão
Roberto José Brites
administrativa, compras,
Villano
serviços gerais,
tecnologia de informação
e comunicação para uso
interno e engenharia

Diretoria de
Tecnologia e
Operações
(DIT)

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

Superintendência
de Operações
(SUOP)

Promover integração dos
processos de trabalho
referentes aos centros de
processamentos,
operação e serviços de
tecnologia da informação
e comunicação

Superintendência
de Arquitetura e
Serviços de
Infraestrutura de
TIC
(SUAS)

Promover integração dos
processos de trabalho
referentes a arquitetura
técnica, planejamento e
serviços de infraestrutura
e gestão de serviços de
tecnologia da informação
e comunicação

Comercial
Desenvolvimento de
Diretoria de
sistemas
Relacionamento,
Relacionamento com
Desenvolvimento e
clientes
Informações
Gestão de informação
(DRD)
Atendimento
operacional

Álvaro Luis Pereira
Botelho

Anderson Goulart
Antônio Hobmeir

Rogério Souza
Mascarenhas
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03/2012 até 01/12/2015
01/12/2015 à 31/12/2015

Superintendente

10/2012 até 01/12/2015

Superintendente

01/12/2015 à 31/12/2015

Diretor

12/2008 à 12/2015
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(Continuação)

QUADRO 2: INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES
ESTRATÉGICAS

Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Promover integração dos
Superintendência de
processos de trabalho
Desenvolvimento de
Diogo Costa
referentes a
Software
Martins Pizaneschi
desenvolvimento de
(SUDS)
software
Superintendência de
Relacionamento com
Clientes
(SURL)

Promover integração dos
processos de trabalho
referentes a contratos
com clientes, novos
negócios e inteligência
da informação

Hermes Palácios
Dourado

Cargo/Função

Período de atuação

Superintendente

01/2015 à 12/2015

Superintendente

03/2012 à 12/2015

Promover integração dos
processos de trabalho
Superintendência de referentes a suporte ao
Atendimento
ambiente tecnológico,
(SUAT)
produtos, serviços,
central de serviços e
atendimento aso usuários

Edgard Miguel
Prates Filho

Superintendente

01/2015 à 12/2015

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de
pessoas
Responsabilidade
Diretoria de Pessoas socioambiental
(DPE)
Relações sindicais;
Administração de
pessoal; Saúde,
Qualidade de Vida e
Bem-estar

Janice Fagundes
Brutto

Diretor

09/2005 à 12/2015

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
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3.5 Macroprocessos Finalísticos
A Dataprev está estruturada em duas diretorias para os macroprocessos finalísticos, de acordo com
sua área de atuação: a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD) e a
Diretoria de Tecnologia e Operações (DIT); e duas diretorias para os macroprocessos de apoio, de
acordo com sua área de atuação: a Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e a Diretoria
de Pessoas (DPE). As demais áreas que compõem o nível tático, ver ANEXO II – Organograma
Funcional.

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO

Figura 2: Cadeia de Valor da Dataprev
Nos processos de governança e gerenciais estão representados os processos decisórios em nível
estratégico. Os processos finalísticos estão direcionados para o fornecimento de soluções de TIC
para os clientes e os processos de apoio estão centrados na oferta das condições necessárias para
realização de todos os processos da Empresa.
A condução dos macroprocessos está descrita no item 4.2 deste RG. Registramos, contudo, que
estamos em processo de evolução para a cadeia de valor versão 2016. Na mesma, consta a
arquitetura de processos da Dataprev.
Os processos finalísticos detém 7 (sete) macroprocessos:
1. Relacionamento,
2. Planejamento da Solução,
3. Desenvolvimento e Testes da Solução,
4. Homologação,
5. Implantação,
6. Operação
7. Suporte ao Serviço.
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As subunidades responsáveis são: SURL; SUDS e SUAS; SUDS e SUAS, SUDS e SUAS; SUDS,
SUAS, SUOP e SUAT; SUOP; e SUAT respectivamente.
1 . Relacionamento:
•

•
•

•

•
•

Negociar intenção de demandas.
• Analisar os aspectos políticos, técnicos, comerciais e gestão do relacionamento.
• Definir e caracterizar os serviços da solução.
− Negociar níveis de serviço solicitados.
− Caracterizar o suporte ao usuário.
• Elaborar o documento Descrição do Cenário da Solução (versão simplificada).
− Identificar todos os ambientes necessários para entrega da solução.
− Avaliar as condições para o atendimento da continuidade do negócio.
− Definir a arquitetura da infraestrutura e da aplicação.
Identificar condicionantes (entre demandas e outros).
Elaborar a Qualificação do Serviço.
• Identificar os fatores de risco do serviço (itens com influência direta nos acordos de
níveis de serviço).
• Identificar os fatores de complexidade do serviço (itens que dão noção do tamanho,
características e dificuldade de realização do serviço).
• Identificar os fatores de gestão do serviço (itens que definem o grau de
gerenciamento e monitoramento do serviço).
• Identificar os fatores de atendimento e infraestrutura descentralizada (Itens utilizados
para distribuição dos custos de infraestrutura e atendimento remoto nas Unidades
Regionais).
Realizar análise econômica / financeira.
• Identificar contrato.
• Estimar prazo (primeira versão do cronograma).
• Estimar preço.
Formalizar negociação.
• Registrar a negociação (documentação).
• Elaborar proposta de atendimento.
Gerenciar níveis de competência das decisões

•

Negociar contrato.
• Elaborar Proposta Comercial.
• Elaborar contrato (novo ou aditivo).
• Formalizar contrato.

•

Prospecção de Negócios.
• Perceber novas oportunidades de negócios.
• Realizar as análises necessárias.

•

Monitorar satisfação dos clientes (pós-venda).
• Pesquisar satisfação pelos serviços prestados:
− Visão do cliente.
− Visão do usuário.
• Analisar as melhorias necessárias.
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2 . Planejamento da Solução
•
•
•

Planejar o desenvolvimento da solução.
Detalhar cronograma (equipes, recursos e prazos).
Elaborar Plano de Gestão de Mudança (processos e pessoas).
• Planejar os recursos logísticos necessários.
• Identificar as necessidades de mudanças nos processos.
• Planejar o treinamento (interno e externo).
• Planejar a comunicação da mudança.

•

Detalhar a arquitetura da solução.
• Planejar o plano de continuidade de negócio.
• Planejar monitoramento da solução.
• Detalhar todos os ambientes necessários para entrega da solução.
• Planejar as ações operacionais nos ambientes computacionais.
• Planejar a desativação de sistemas.
Projetar o fluxo financeiro (entrada e saída de recursos).
Detalhar os riscos envolvidos.
Complementar o documento DCS (Descrição do Cenário da Solução).
Definir modo de atendimento (programa, projeto e demanda).
Gerir a solução.

•
•
•
•
•

3. Desenvolvimento e Testes da Solução
•
•

•

•
•
•
•
•

Organizar a execução do desenvolvimento e testes da solução.
Desenvolver Sistemas.
• Iniciação.
• Elaboração.
• Implementação (codificação e testes unitários).
• Testes (executar carga dos dados, testes funcionais e de desempenho).
Disponibilizar a infraestrutura tecnológica e suporte técnico.
• Alocar infraestrutura tecnológica de todos os ambientes.
• Adquirir infraestrutura tecnológica e/ou suporte de todos os ambientes (definir vida
útil dos equipamentos).
• Configurar e disponibilizar infraestrutura - desenvolvimento e testes (avaliar
conformidade).
• Atualizar base de configuração.
Desenvolver serviços de consultoria.
Disponibilizar recursos e pessoas (infraestrutura física/elétrica, espaço físico, mobiliário,
logística, financeiro e outros recursos ).
Validar Plano de Continuidade do Negócio.
Monitorar e controlar a qualidade (conformidade com as normas internas).
Gerir a solução.
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4. Homologação
•
•
•

Disponibilizar infraestrutura.
Realizar certificação de qualidade da solução (padrões internos).
Homologar solução.

5. Implantação
•
•

•
•

Planejar implantação.
Realizar gestão de mudança – tecnologia.
• Disponibilizar infraestrutura.
• Realizar a liberação da solução.
• Atualizar base de configuração.
Realizar gestão de mudança – pessoas e processos.
• Qualificar o suporte ao usuário.
Testar implantação (validar a implantação pela área de desenvolvimento e operação).

6. Operação
•
•
•
•
•
•

Planejar Operação.
Executar as ações operacionais nos ambientes computacionais.
Realizar a gestão de eventos.
Atualizar base de configuração.
Aferir crescimento vegetativo (subsídio para a governança de TIC planejar a capacidade de
operação computacional).
Desativar solução.

7. Suporte ao Serviço
•
•
•
•
•
•
•

Realizar atendimento.
Executar atendimento local.
Realizar comunicação.
Realizar a gestão de incidentes.
Realizar a gestão de problemas.
Encerrar registro do problema.
Encerrar registro de incidente.
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4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
4.1 Planejamento Organizacional
O processo de planejamento da Dataprev está estruturado em três níveis, estratégico, tático e
operacional. O aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional - PEI que define a
visão estratégica da Empresa para um período de cinco anos. O Plano Diretor de TIC (PDTI), com
horizonte temporal de três anos, se situa no nível tático deste planejamento. O aspecto operacional é
tratado nos Planos de Ação, que operacionalizam os aspectos táticos com uma visão de execução
anual.
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.
O Plano Estratégico e o PDTI são revisados anualmente, no sentido de aprimorar o planejamento e
adequá-los aos contextos tecnológico e de negócio que são de rápida transformação.
O PDTI e o Plano de Ação têm ciclos próprios, conectados de forma bidirecional. O PDTI aponta
quais deverão ser os resultados de tecnologia a serem alcançados no período seguinte do Plano de
Ação; durante o monitoramento do Plano de Ação, são fornecidos insumos para evolução do PDTI.
O esquema abaixo ilustra estes relacionamentos.

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO

Figura 3: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação
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4.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
O Plano Estratégico 2010 – 2015, estabeleceu os objetivos estratégicos a serem alcançados no
período, agrupados em três perspectivas. Essas perspectivas representam um encadeamento lógico
da estratégia de atuação da Empresa. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que
retratam os principais desafios a serem enfrentados pela Dataprev no período de 2010 a 2015, para
concretizar a sua visão de futuro e cumprir sua missão institucional, conforme demonstrado a
seguir:
Perspectiva Resultados
Define os resultados que a Dataprev deve gerar para atender às expectativas dos seus clientes e de
seus acionistas, exercendo a missão e alcançando a visão institucional.
Perspectiva de Processos Internos
Retrata as melhorias nos processos internos prioritários, ou a criação de novos, nos quais a Empresa
deve buscar excelência e concentrar esforços a fim de maximizar os resultados almejados.
Perspectiva Pessoas e Recursos
Define os objetivos necessários para alcançar a sua visão e sustentar a capacidade de mudar para
melhor, garantindo o crescimento e o aprimoramento contínuo das pessoas e das equipes da
Dataprev.
Desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e a otimização dos recursos. Identifica
os ativos intangíveis que impulsionam fortemente os processos internos prioritários.
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Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO

Figura 4: Mapa Estratégico da Dataprev 2010 – 2015
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Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Dataprev cumpra sua missão e
alcance a sua visão de futuro. Traduzem, consideradas as expectativas dos acionistas e dos clientes,
os desafios a serem enfrentados para realizar o seu papel institucional. Para tanto, deve orientar seus
esforços na busca dos resultados esperados, de acordo com o encadeamento lógico da estratégia de
atuação estruturada no Mapa Estratégico.
Clientes e parceiros nas áreas previdenciárias, trabalhistas, sociais e registros civis
consolidados e satisfeitos
Consolidar o relacionamento institucional da Dataprev com os seus clientes e parceiros,
expressando o compromisso da Empresa com o alcance dos objetivos dos programas e projetos
governamentais direcionados para execução e aprimoramento das políticas nas áreas
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registro civil.
Prover Soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho
Buscar soluções tecnológicas inovadoras, integradas, protegidas, consistentes, confiáveis e com alta
eficiência, que racionalizem procedimentos e atuem como instrumentos ágeis de apoio à tomada de
decisão, bem como a ampliação do uso da Tecnologia da Informação nas atividades finalísticas dos
clientes.
Este objetivo consta no Mapa Estratégico da Previdência Social - 2012/2015, na perspectiva do
Aprendizado e Crescimento. Foi incorporado ao Mapa Estratégico da Dataprev, na perspectiva
Resultados, caracterizando o principal elo de integração entres as estratégias da Previdência e da
Dataprev. Este objetivo orientou os esforços de planejamento da Dataprev, de acordo com o
encadeamento lógico estruturado nos objetivos estratégicos.
Demandas estratégicas atendidas e sustentadas
Fornecer soluções de tecnologia da informação, demandadas pelos clientes, conforme as
expectativas acordadas e com elevada relevância para realização dos objetivos institucionais dos
clientes.
1) Otimizar os processos finalísticos de negócio e a disponibilidade dos serviços
Promover a integração e a flexibilidade dos processos, garantir a padronização e a impessoalidade
na execução e fortalecer o gerenciamento nas perspectivas de custos, qualidade, produtividade,
conformidade e prazos.
2) Garantir a segurança da informação
Minimizar os riscos inerentes à informação nas soluções desenvolvidas pela Empresa, com o intuito
de preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados e
informações.
3) Buscar a inovação e excelência tecnológica
Aprimorar as soluções fornecidas pela Empresa, com aplicação de tecnologias inovadoras em áreas
estratégicas (qualidade de dados, gestão de dados, inteligência do negócio, computação em nuvem,
infraestrutura e desenvolvimento de software).
4) Promover a qualidade e a criação colaborativa de informações corporativas
Promover a gestão da informação institucional, com foco na manutenção, geração e aplicação de
conhecimentos técnicos e administrativos de interesse organizacional.
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5) Fortalecer o processo de planejamento orientado a resultados
Consolidar e aperfeiçoar o planejamento como instrumento de gestão que promove a integração dos
três níveis de decisão: estratégico, tático e operacional.
6) Aperfeiçoar as práticas comerciais e aumentar o portfólio de serviços
Gerenciar o portfólio e o catálogo de serviços e estruturar ofertas de novos serviços.
7) Adequar a imagem e o desenho organizacional da empresa aos novos desafios
Reorganizar o conjunto de responsabilidades, relacionamentos e informações de uso da gestão, de
forma a impulsionar as atividades da Empresa para o alcance dos resultados esperados.
8) Valorizar e desenvolver competências técnicas e gerenciais
Aperfeiçoar os mecanismos de retenção de pessoas para o quadro técnico e gerencial, com
valorização dos resultados alcançados, aquisição de habilidades e competências necessárias ao
exercício das atividades técnicas e gerenciais.
9) Promover a qualidade de vida, a responsabilidade socioambiental e a melhoria nas
relações de trabalho
Fortalecer e executar uma política de responsabilidade socioambiental, consolidando valores e
comportamentos, promovendo a cidadania e contribuindo para o combate a desigualdade e exclusão
social.
10) Otimizar os sistemas de apoio à gestão e o gerenciamento da tecnologia interna
Fornecer sistemas de apoio à gestão adequados às necessidades da Empresa e consolidar as práticas
de gerenciamento da tecnologia aplicada à gestão interna.
11) Aprimorar a estrutura física e aperfeiçoar a aplicação dos recursos logísticos
Melhorar o ambiente de trabalho e a logística, por meio das adequações necessárias dos imóveis,
aprimoramento da gestão de patrimônio e da capacidade de execução dos serviços logísticos.
12) Promover a estabilidade econômico-financeira.
Fortalecer os mecanismos de gerenciamento financeiro,
orçamentário/financeiro.
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4.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
O ciclo de planejamento operacional da Dataprev tem quatro etapas. O ciclo se inicia em outubro do
exercício anterior, com a Etapa Preparatória, em seguida, começa a Etapa de Planejamento, quando
é elaborado o Plano de Ação a partir das informações coletadas na etapa anterior. A primeira versão
do Plano fica pronta ainda em dezembro e durante todo o ano, de janeiro a dezembro, de forma
simultânea, ocorrem as Etapas de Execução e Monitoramento e Avaliação, fechando o ciclo.

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
Figura 5: Ciclo do Planejamento Operacional

O processo de elaboração do Plano de Ação 2015 foi iniciado em outubro 2014, a partir das
perspectivas elencadas pelas Diretorias da Dataprev e da consulta aos empregados. O trabalho de
identificação dos Resultados considerou também os projetos/demandas estratégicos(as) dos clientes
da empresa e as recomendações dos órgãos de controle da administração pública.

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
Figura 6: Etapa Preparatória do Plano de Ação 2015
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O material obtido a partir desse cenário foi analisado e priorizado pela Diretoria durante o mês de
outubro de 2014. A partir dessa definição, foi organizada a primeira proposta do Plano de Ação
2015 e encaminhada para análise dos gestores da empresa, tendo sido realizada uma oficina
gerencial em novembro de 2014 para este fim.
Ainda no mês de novembro de 2014, foram realizadas novas oficinas para o detalhamento dos
Resultados, visando a identificação do escopo e das atividades (macroações e ações), prazos e
responsáveis pelos Resultados. Nesta ocasião foi realizado também o balanço geral do Plano de
Ação 2014.

Análise do Material Coletado e Sistematizado
Definição de Assuntos
Prioritários
30 e 31 de outubro de
2014

Seleção e Validação de Resultados
1ª versão dos
Resultados
07 e 08 de novembro
2014
Definição final dos
resultados em oficina
com gestores
13 e 14 de novembro
2014

Planejamento Por Eixos (Matricialidade)
Oficinas para definição
de macroações, prazos,
responsáveis e marcos

Consolidação e Apresentação do PA 2015
Validação do PA 2015

Validação do Plano de
18 a 26 de novembro de Ação com os Gerentes
2014
Oficina 10 e 11 de
dezembro de 2014
Balanço do Plano de
Ação 2014
10 de dezembro de
2014

(Conselho de Administração)

Apresentação do Plano
de Ação 2015 para o
Conselho de
Administração
Prestação de Contas do
Plano de Ação 2014
17 de dezembro de
2014

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
Figura 7: Plano de Ação 2015 – Cronograma Geral

O Plano de Ação 2015 foi concluído na oficina gerencial realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de
2014 e apresentado ao Conselho de Administração da Dataprev, que o aprovou no dia 17 de
dezembro de 2014.

4.1.3 Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos
Vide Figura 3 Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação.
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4.2 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos Planos
4.2.1 Monitoramento da Execução dos Planos
Ao longo do ano de 2015, o monitoramento aconteceu em 10 (dez) ciclos de reuniões, quando os
responsáveis pelos resultados detalharam a evolução e a situação de cada ação.
O fluxo do monitoramento é cíclico e começa com a programação das reuniões, uma para cada
Resultado. As reuniões são sistematizadas, coordenadas pelos responsáveis de cada Diretoria
envolvidos no processo de planejamento, e conta com a participação da equipe responsável pelo
resultado e suas macroações. Nessas reuniões, são levantados os principais problemas e, quando
aplicável, encaminhadas as soluções por meio de oficinas de moderação.

Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
Figura 8: Fluxo do Monitoramento da Execução dos Planos

O Plano de Ação é um instrumento vivo de gestão, ocorrendo frequentes atualizações, algumas
efetivadas durante as reuniões de monitoramento e outras pela Diretoria. Além de promover a
atualização do Plano, nesta etapa é elaborado o Relatório da Situação do Plano e o Painel de Cores,
que resume como está o andamento de cada resultado naquele momento.
Durante as reuniões de monitoramento, foram registradas as ações necessárias para mitigar/eliminar
os riscos identificados. Foi implementada uma metodologia de gerenciamento de riscos associados
ao Plano de Ação.
A sistematização do gerenciamento dos riscos associados ao Plano de Ação promoveu melhorias na
gestão proativa para resolução das dificuldades enfrentadas durante a execução do Plano, reduzindo
as incertezas e os impactos decorrentes dos riscos identificados. Adicionalmente, percebeu-se
significativa melhora na qualidade das informações de apoio ao processo de decisão, em relação ao
Plano de Ação 2015, tendo em vista que o gerenciamento dos riscos introduziu no processo de
monitoramento a reflexão estruturada para análise e levantamento de alternativas de soluções,
contribuindo positivamente com a governança corporativa.
Cabe ressaltar que o gerenciamento dos riscos é um processo contínuo, com aprendizagem
organizacional crescente, que tem como objetivo principal o sucesso no alcance dos resultados
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planejados.
Essa forma de agir pretende:
•

Identificar oportunamente os riscos encontrados para o alcance dos objetivos, de acordo com
o escopo e prazos planejados. Neste sentido, decisões para resolução tempestiva dos
problemas foram tomadas e o plano de ação se manteve dinâmico, sempre atualizado em
função das necessidades e capacidades da Empresa.

•

Estabelecer as bases para a criação/implementação de processo institucional de
monitoramento do Plano de Ação, que incorpore, sistematize e instrumentalize a gestão
focada em resultados.

4.2.2 Resultados da Execução dos Planos
Perspectiva Resultados ‒ Fornecimento de Soluções Tecnológicas aos Clientes
A Dataprev é responsável por um parque tecnológico que interliga a rede de agências da
previdência social brasileira. Atualmente, emprega mais de três mil funcionários. Foi criada
inicialmente para atender à Previdência Social, porém, nos últimos anos, além do MTPS e do INSS,
vem consolidando a prestação de serviços, destacadamente nas áreas previdenciária, trabalhista,
social e de registros civis.
Os clientes também passam por importante processo de modernização de seus serviços,
demandando novas soluções em TI e aumentando as exigências por qualidade e segurança. A área
social do governo brasileiro, segmento alvo da empresa, evolui com ações cada vez mais
abrangentes, com demandas que exigem a articulação entre vários ministérios e a necessidade de
sistemas de informações mais integrados.
Os Resultados destinados ao Fornecimento de Soluções Tecnológicas aos Clientes são orientados
para o atendimento das demandas prioritárias dos clientes, consequentemente, estão intimamente
relacionados com a missão da empresa de contribuir para a execução e o aprimoramento das
políticas sociais do Estado brasileiro.
Tabela 1: Resultados Relativos ao Fornecimento de Soluções Tecnológicas aos Clientes – 2015
Novo modelo de gestão de demandas do INSS foi implantado, com elaboração do Documento de Governança e Visão
Estratégica de 2016, que visa integrar todo o planejamento do INSS, com acordo de novas entregas.
O Sistemas de Empréstimo Consignado (ECO) v2 foi disponibilizado para implantação. O módulo DECWEB
(Demonstrativo de Empréstimos Consignados na Internet) foi disponibilizado para uso e o módulo Serviços das
Instituições Financeiras foi disponibilizado para homologação. O ECO v2 permite que os empréstimos consignados
tenham total transparência, trazendo mais confiabilidade ao processo e segurança à informação.
Foi unificado o processo de recebimento de informações trabalhistas e previdenciárias, usando a base de eventos
trabalhistas do e-Social replicada na Dataprev. Promoveu maior consistência nas informações prestadas pelos
empregadores, minimizou erros e divergências entre informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e,
consequente, melhorou a qualidade do serviço prestado ao cidadão.
O sistema e-Recursos foi internalizado, com aumento da segurança e da confiabilidade do negócio do cliente. Houve
repasse de conhecimento técnico e capacitação para realização da manutenção do sistema.
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Concluído o desenvolvimento do Sistema de Acordos Internacionais (SIACI) para o Acordo Iberoamericano, com
formulários de deslocamento e comunicação. O sistema permitirá ao INSS melhorar e automatizar processos, além da
reduzir o tempo necessário para implementação de futuras alterações nas regras de negócio.
Alcançada a expansão nacional do Sistema de Registro Civil (SIRC). A Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Estado do Rio de Janeiro (ARPEN-RJ) passou a transmitir dados de todos os cartórios do RJ, outras
associações de cartórios desenvolveram interfaces com o SIRC (SP, MG, RS, PR e BA). O volume de registros
armazenado na base nacional do SIRC é de cerca de 1,5 milhão. Mais de 4.000 cartórios, do total de 7.500, enviaram
informações para o SIRC. Cada Unidade da Federação tem pelo menos um cartório enviando informações.
Implantada a versão 1 do Portal CNIS/SIBE com o Processo Único e Painel de Informações do CNIS. O
desenvolvimento da versão 2 foi concluído. A implantação da nova arquitetura dos sistemas, com orientação a
serviço, melhorou o desempenho, a usabilidade e acessibilidade dos mesmos. Houve aumento de eficiência na
sustentação dos sistemas de informação do INSS, promovido pelas novas condições de manutenibilidade, permitindo a
realização de adaptações/evoluções sistêmicas com menor esforço e maior qualidade.
Implantadas as versões do Sistema de Atendimento (SAT) integrado ao Processo Único, Sala e Sistema Central versão 1º Semestre e do Sistema de Agendamento (SAG) nas agências do INSS, Central 135 e Internet - versão 1º
Semestre. Os sistemas implementam um novo conceito de atendimento, a partir do Painel do Cidadão, e trazem maior
estabilidade e melhorias no atendimento, além de integrar soluções do INSS.
Foram implantados dois novos sistemas de informações gerenciais para o INSS: 1ª entrega do Sistema de Gestão de
Saúde – Agendamento; e os pilotos da solução Data Discovery (Qlikview) - para o Cadastro de Servidores do INSS
(CadServ) e para o Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do INSS (SisPagBen). Os sistemas
oferecem uma visão diferenciada dos dados e facilita o cruzamento das informações.
Foram implantados novos módulos do Sistema SisPagBen para melhorar a gestão da Folha de Pagamentos de
Benefícios junto à rede bancária e melhorar o controle financeiro do repasse dos recursos. Foram realizadas
adequações à Portaria Interministerial nº 1677 (MPOG e MJ) que definiu as regras para documentação eletrônica na
Administração Pública.
Concluído o projeto-piloto do Qlikview para realizar consultas gerenciais na base do CadServ, o que viabilizou o
início dos procedimentos de avaliação da produtividade dos médicos peritos do INSS, pela área de gestão de pessoas.
Implantada a infraestrutura tecnológica necessária para a estruturação de Big Data aplicado aos dados de Perícia
Médicas, permitindo ao INSS ampliar o uso de análises preditivas que propiciem ações mais proativas na detecção e
prevenção de irregularidades.
Finalizada a implantação do Programa de Unificação do Crédito (PUC), trazendo modernização aos sistemas
tributários, a simplificação de obrigações acessórias previdenciárias e trabalhistas e a criação de serviços de integração
entre os sistemas hospedados na Dataprev e no Serpro.
O Programa de Consolidação e Cobrança do Parcelamento (CCPar) foi adaptado às quatro Leis dos Créditos
Previdenciários. Tais adaptações atenderão a reabertura, revisão e encerramento das leis dos créditos previdenciários.
A Receita Federal do Brasil (RFB) teve reduzido o tempo entre o vencimento do tributo e o seu recolhimento e passou
a contar com serviços de integração aos sistemas hospedados na Dataprev e no Serpro.
Desenvolvida nova funcionalidade no Sistema de Cobrança (SICOB) para permitir o retorno de valores após
retificação dos erros nos valores informados nos resultados de julgamentos. Além disso, foram desenvolvidas 120
demandas de manutenção, em lotes de 12 por mês, segundo prioridade dada pelo cliente. Isso permitiu melhorias na
manutenibilidade dos produtos do SICOB e diminuição da necessidade de ajustes no sistema.
O Portal Mais Emprego foi aprimorado, especificamente no tocante à usabilidade das interfaces, com a implantação de
novas funcionalidades para autointermediação de mão de obra pela Internet.
Dois módulos dos sistemas do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador (CODEFAT) foram
implantados: Portal do Fundo de Amparo ao Trabalhador e Sistema Nacional de Patrimônio (SINPAT).
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Implantada a infraestrutura tecnológica necessária para a estruturação de Big Data aplicado aos dados do Seguro
Desemprego, permitindo ao Ministério do Trabalho e Previdência Social ampliar o uso de análises preditivas que
propiciem ações mais eficientes e proativas na detecção e prevenção de irregularidades.
Concluídas alterações no Sistema DIVIDA para facilitar o seu uso, principalmente na transição de fases do processo
da dívida ativa Previdenciária, além de implantar funcionalidades de atualização antecipada do pré-ajuizamento
(TRF3) e o ajuizamento automático (TRF4).
Implantada uma nova versão do Sistema Demonstrativo Atuarial da Previc (DAWeb), o que permitiu ao cliente maior
produtividade no tratamento dos demonstrativos atuariais. Foram realizadas as alterações necessárias para que os
demonstrativos apresentados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar pudessem ser encaminhados
com sucesso no ano de 2016, de acordo com a legislação vigente.
Foi realizado, dentro do prazo legal, o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), vigência 2016. A fonte de
origem de algumas informações para o cálculo passou a ser a base da GFIP Web e contempla tanto o FAP por Empresa
quanto por Estabelecimento.
O Portal Web da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) foi reformulado e
ampliado para o atendimento aos diversos perfis de usuário. O Portal ganhou um áreas de acesso exclusivo para os
novos perfis. Foi implementada a Sala de Governança – um espaço de acesso restrito ao Corpo Dirigente e aos
Conselheiros, permitindo o intercâmbio e acompanhamento de documentos destinados ao suporte das Reuniões
Ordinárias e Extraordinárias dos diversos fóruns de condução dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp.
A nova funcionalidade reduziu o consumo de papel, porque o tráfego dos documentos de planejamento dos órgãos
internos da entidade passou a ser por meio da Sala de Governança, e não mais por meio de cópias impressas. O novo
módulo dispensa a logística de entrega dos documentos internos para esses executivos e permite o gerenciamento de
reuniões remotas entre os integrantes da diretoria da Funpresp.
Foi implantado o Sistema de Multa por Atraso na Entrega da GFIP (MAED ao cliente RFB, em conformidade com as
regras de negócio estabelecidas na Lei 13.097/15. Tais implantações visaram atender ao período de 2010 a 2011, assim
como ao período de 2012 a 2014.
A implementação do sistema de controle de acesso – GERID em alguns clientes (INSS/PGFN/MTE) representou
melhoria das condições de manutenção dos sistemas, no que concerne ao controle de acesso, permitindo o aumento da
segurança dos sistemas e a desativação do sistema SAA.
Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO

Perspectiva Processos Internos – Excelência Operacional
A Dataprev busca ser reconhecida pela sua excelência no ciclo produtivo, o que significa entregar
produtos e serviços , nos prazos acordados e que atendam às expectativas dos clientes. O desafio
está na reestruturação e consolidação dos processos do ciclo produtivo. Desta forma, as melhorias
serão plenamente percebidas pelos clientes e a empresa irá adquirir uma maior capacidade
operacional, viabilizando novos ciclos de crescimento e mudança.
As ações em segurança da informação possuem estreita relação com a tecnologia para
implementação de medidas de prevenção ou de proteção. Estão estruturadas de forma a reduzir as
vulnerabilidades dos sistemas de TIC, buscando a evolução da capacidade de inspeção dos registros
de eventos, detecção e reação aos incidentes, por meio de soluções de compromisso que levem em
conta o equilíbrio da relação custo x benefício de implementação, dentre outros aspectos
operacionais.
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Tabela 2: Resultados Relativos à Excelência Operacional – 2015
Disponibilizado o painel de acompanhamento do monitoramento dos serviços, permitindo a identificação rápida (em
tempo real) de ocorrências que podem causar degradação dos principais serviços oferecidos aos clientes. As visões dos
serviços mapeados foram refinadas, com ajustes nas políticas de propagação e definição de pesos para Itens de
Configuração - IC, o que permitiu, com agilidade na comunicação, priorizar corretamente o atendimento aos itens
mais impactados, de acordo com alertas gerados por Eventos.
Feita a revisão do processo de gestão de incidentes, quanto a (à) identificação de anormalidades e encaminhamento
para tratamento. Isso possibilitou a melhoria no tratamento e acompanhamento dos incidentes na Central de Serviços e
na Gestão de Incidentes, com identificação proativa dos mesmos e maior agilidade no atendimento, com a devida
categorização e priorização.
Implantado um novo processo de gerenciamento de problemas. Destacam-se os seguintes benefícios: agilidade na
identificaçãodos problemas; controle e documentação da investigação dosproblemas; acionamento das equipes
técnicas e rastreabilidade das atividades com uso deferramenta informatizada; base de conhecimento unificada e
integração com a Gestão de Incidentes, Eventos, Configuração e Mudanças.
Revisado o processo de gestão de ticket de atividades e as requisições de serviços foram centralizadas, melhorando o
controle e agilizando o atendimento. Foi realizada a revisão do processo de gestão do Catálogo de Serviços,
promovendo a sua depuração e o direcionamento das solicitações para o fluxo correto. Isso fortaleceu o alinhamento
da gestão de ticket às estratégias do negócio; houve aumento da maturidade no processo de requisições e
aperfeiçoamento do controle sobre as requisições, assim como ações de melhoria.
Os processos e controles de suporte e operação nos três Data Centers (RJ, SP e DF) foram padronizados e revisados de
acordo com as práticas de mercado.Houve melhoria na qualidade dos serviços prestados; ganho de conhecimento
sobre a operação e suporte; maior fluidez das informações; visibilidade dos gargalos para tratamento de eventos,
incidentes, problemas, job, backup e mudanças , assim como melhoria no apoio às tomadas de decisões.
Houve ganhos significativos em diversos processos de gestão de TIC (mudanças, requisições, capacidade e
eventos/monitoração). Tais ganhos permitem o aperfeiçoamento da qualidade, confiabilidade, disponibilidade e
estabilidade dos serviços prestados, gerando benefícios como: redução do risco de incidentes; diminuição do número
de requisições de mudanças emergenciais reprovadas e implementadas sem sucesso; melhoria das informações
disponíveis para gestão e aprimoramento dos mecanismos para a detecção de eventos.
A conclusão do mascaramento da base de dados CNIS-PF permitiu a Dataprev evoluir no processo de homologação e
testes de suas aplicações. Proporcionou maior agilidade no fornecimento de massa de dados; assegurou sigilo dos
dados de produção; desonerou as bases de produção e aumentou o volume da massa de dados para testes e
homologação.
Implantado o processo de integração e entrega contínua em cada uma das unidades desenvolvimento, para um projeto
em Java que visa ao aumento na qualidade de entrega de software e a facilidade de identificação de falhas. No novo
processo, as funcionalidades testadas mantêm a integridade e funcionamento esperados a cada mudança, com
monitoramento constante das alterações e integração frequente do código durante o ciclo de desenvolvimento.
A execução do Programa de Conformidade Tecnológica promoveu a adequação do parque tecnológico aos padrões da
Dataprev, com redução dos riscos operacionais, tais como: indisponibilidade de serviços, quebra de Acordos de Nível
de Serviço (ANS) e falha de segurança.
Instalado nos três data centers o serviço de proteção de dados, com a inclusão de um esquema de backup e recuperação
abrangente para proteger os dados contra qualquer tipo de interrupção ou desastre imprevisto, atendendo aos requisitos
de negócios. Foi adotado o modelo de licenciamento por capacidade para o EMC Networker (conjunto de softwares de
proteção de dados de nível empresarial), em substituição ao modelo de licenciamento por clientes e módulos.
Concluído o tratamento de riscos dos ciclos 2013, 2014, 2015. O ciclo de 2015 envolveu análise de riscos de ativos
geridos diretamente pelo cliente. Diversos controles de segurança relacionados aos Portais foram implementados, com
mitigação de riscos. Espera-se aumentar o grau de conformidade e reduzir significativamente o nível de riscos dos
ativos de TIC dos data centers.
Com a execução do Programa de Conscientização em Segurança da Informação, a Empresa investiu fortemente em
campanhas focadas em ataques de engenharia social e no uso de senhas seguras. Houve avanços na conscientização
dos empregados quanto a sua responsabilidade com a segurança da informação e a utilização práticas/técnica de
desenvolvimento seguro.
Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
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Cadastramento de todos os atributos dos serviços prioritários, visando a reorganização dos serviços prestados aos
clientes, (todos os atributos dos serviços prioritários foram cadastrados), promovendo melhor gestão dos serviços
prestados e identificação de problemas.
Utilizado o método ágil em projetos de desenvolvimento de software, que beneficiou o cliente com sucessivas entregas
parciais ao longo do projeto. Problemas gerados durante a execução do ciclo de desenvolvimento foram percebidos e
tratados diariamente. Foram três os projetos-piloto utilizando práticas ágeis: Processo Único de Requerimento,
Perícias Médicas e SISGDAM.
Aumento significativo da capacidade de gerenciamento do desenvolvimento de software. Um novo modelo de gestão
foi estabelecido e novos indicadores de gestão foram implementados. O painel contendo estes indicadores deu
visibilidade às entregas, produtividade verificada, horas trabalhadas e a evolução dos projetos. Trouxe como benefícios
a agilização e análise de impacto no replanejamento das demandas e uma gestão da capacidade automatizada.
Executadas ações de natureza administrativa, técnica e de ordem legal, necessárias para viabilizar a utilização de
licenças em dados, dados abertos e conteúdo; o registro e licenciamento de software, e a utilização de licenças em
programas de computador (desenvolvidos ou internalizados).
Foi dada continuidade as ações voltadas para a desativação da plataforma tecnológica de grande porte (mainframe).
Destacam-se duas ações: a desativação da Janela SISBEN no mainframe CV3, migradas para plataforma baixa, e a
desativação de aplicações e bancos de dados do CNIS hospedados no mainframe CV2. Houve redução significativa do
processamento no mainframe CV2.
O ambiente de infraestrutura para Analytics foi implantado com a solução de Data Discovery e disponibilizado aos
clientes em forma de projetos-piloto. O tempo necessário para o desenvolvimento de aplicações de análise de dados foi
reduzido e os usuários passaram a gerar seus próprios relatórios por meio do cruzamento de dados, de forma rápida,
eficiente e autônoma.
Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO

Perspectiva Pessoas e Recursos – Fortalecimento da Gestão
O crescimento da Empresa e seus novos desafios são traduzidos no incremento da demanda de
serviços e, consequentemente, na pluralidade de negócios e clientes. Neste cenário, a Dataprev
necessita fortalecer seus processos internos de gestão, como forma de conseguir absorver os
serviços dos novos clientes e alcançar eficiência na prestação de serviços de TIC para a área social
do Governo Federal.
É neste contexto que a Dataprev estabeleceu diretrizes e ações de promoções de melhorias nos
processos de gestão empresarial da Empresa. Em 2015, as prioridades foram direcionadas para o
processo de planejamento, gestão de pessoas, questões logísticas e de infraestrutura física e
patrimonial, além de outras relacionadas a qualidade de vida, ao trabalho e à responsabilidade
socioambiental.
Tabela 3: Resultados Relativos ao Fortalecimento da Gestão ‒ 2015
O plano de capacitação 2015 teve como foco as demandas de treinamento previstas em contratos vinculados a
aquisição de novas ferramentas, além de atividades de T&D específicas e prioritárias. Incluem-se neste contexto
também as capacitações em EaD. Houve maior agilidade nas ações de capacitação com consequente aumento na
execução do plano de capacitação; economia de escala por conta da expansão da capacidade de execução; e definição
e acompanhamento de indicadores de desenvolvimento da pessoa.
Aprimorada a metodologia de gestão de desempenho dos empregados. A fase de monitoramento do desempenho
passou a ser executada mensalmente. As métricas para o reconhecimento individual foram definidas e sua aplicação
ocorrerá em 2016.
O Programa de Saúde e Qualidade de Vida foi ampliado com propostas de melhoria apoiadas nos indicadores
apresentados no relatório anual do ano anterior. A medida produziu efeitos positivos na saúde dos empregados;
melhoria na imagem institucional interna e externa; e a valorização do programa por parte dos empregados.
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Para que a execução dos serviços administrativos possa ocorrer em qualquer área administrativa, independente de sua
localidade, oito serviços da área meio foram reestruturados como serviços compartilhados, tornando possível
desonerar a execução de ações transacionais pelas áreas até então centralizadoras desses serviços, permitindo maior
foco em suas atividades estratégicas. Como benefícios, destacam-se a padronização e organização da execução dos
serviços e melhoria dos controles dos prazos e da qualidade da execução dos serviços compartilhados. Processos
implantados como serviços compartilhados: controle de certidões de regularidade fiscal dos estados (PI); consumo de
energia elétrica e água dos estados (AL); publicações de jornais e no DOU (PI); fundo rotativo de Caixa Pequeno e
gestão do Cartão Empresarial.
No intuito de desonerar os empregados para realização de atividades administrativas mais especializadas e de análises
de informações, ocasionando relevante impacto na produtividade, os núcleos de apoio administrativo foram
adequados, conforme modelo definido( , )em toda a Dataprev. Benefícios: desoneração dos gestores de funções
administrativas básicas e padronização dos serviços administrativos essenciais.
Nova gestão tributária implantada trouxe como benefício a otimização do caixa devido a postergação do pagamento de
tributos. A medida possibilitou a destinação do montante diferido para atender a necessidades imediatas, mantendo o
equilíbrio do fluxo de caixa. Também possibilitou melhor gerenciamento dos impostos disponíveis para compensação.
Com o processo de gestão de carros a serviço da empresa revisado e implantado, foi definido um modelo de gestão
para cada instalação da Dataprev. Sua implantação foi feita de forma gradual de acordo com os prazos de vencimento
de cada contrato vigente à época. O novo modelo tornou possível racionalizar o uso de veículos a serviço da empresa e
reduzir os seus custos.
Para otimizar a gestão patrimonial na Dataprev, foram realizados dois inventários dentro dos prazos propostos e
implantado o painel para identificação e localização dos bens. O novo processo tornou possível melhorar a qualidade
das informações para o Balanço Patrimonial e desonerar os gestores da responsabilidade sobre os bens alocados em
seu ambiente de trabalho.
Com a implantação do novo modelo de utilização dos serviços de transportes de cargas, encomendas e documentos
administrativos, a Dataprev não só promoveu a racionalização das suas rotinas de produção e expedição, mas, também
adequou os seus meios de transportes, para promover um melhor aproveitamento dos tarifários dos modais de
transporte e a redução das despesas.
Implantado o novo sistema de acesso físico, com informações gerenciadas, em todas as instalações da Dataprev.
Trouxe como benefícios uma maior segurança aos empregados e aos ativos da Dataprev, o aprimoramento da gestão
das informações de segurança nas instalações da Empresa e o monitoramento integrado de todos os ambientes. Além
dos mencionados benefícios, há de se considerar a redução de despesas com serviços de vigilância.
Implantada a Solução de Comunicação Unificada, que permitiu aos usuários simplificar, integrar e controlar todos os
aspectos da sua comunicação, além de facilitar a resolução de problemas e a tomada de decisões, contribuindo para o
crescimento da produtividade da Empresa. Dentre os benefícios obtidos com a Solução, destacam-se a atualização
tecnológica e a integração das comunicações; a alta disponibilidade dos serviços de comunicação; o aumento da
capacidade de resposta a clientes; maior flexibilidade de comunicação para usuários da Solução; maior controle dos
gastos com telefonia; redução drástica de custos com viagens; desoneração de profissionais da Dataprev para gerenciar
os Serviços de Comunicação.
A modernização do edifício-sede, em Brasília, envolveu a completa restauração dos ambientes internos e externos,
com sistemas avançados de segurança física e patrimonial, sala de telepresença imersiva que se conecta ao edifício do
RJ. O aumento das salas de videoconferência em todos os andares de escritório e salas multiuso e de treinamento
possibilitou reuniões com alta qualidade de som e imagem e ganho de produtividade, além da redução dos custos com
viagens. Também foram adotados padrões de ergonomia em todo o novo mobiliário e atendidos requisitos de
acessibilidade e sustentabilidade ambiental.
A definição, estruturação e implantação do escritório corporativo de projetos e processos, aplicando os conceitos de
portfólio, programa e projetos e de gestão de processos de negócio, trouxe como benefícios a padronização da gestão
de projetos e a visão estratégica do ciclo produtivo. Ampliou as oportunidades de melhoria do ciclo produtivo da
empresa por meio da visão estratégica unificada da gestão de projetos e processos.
Fonte: Coordenação Geral de planejamento e Organização – CGPO
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4.3 Desempenho Orçamentário
A forma de apresentação das informações sobre a programação orçamentária e financeira e
resultados alcançados pela Dataprev no exercício de 2015, relativas ao Plano Plurianual – PPA,
foram ajustadas às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
4.3.1 Ações – Orçamento de Investimento (OI)

QUADRO 2: AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4117 0001

Tipo: Atividade

Título

Ação 4117 – Manutenção e Adequação de Infraestrutura de TI para a Previdência
Social

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33402 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
50.739.958

Dotação
Final

Execução Física – Meta

Valor Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida*

48.048.083

–

51,55%

93.203.452

Previsto Reprogramado Realizado
–

–

–

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
*Unidade de Medida: percentual de realização

(Continuação) QUADRO 1 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4101 0001

Tipo: Atividade

Título

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33202 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
147.568.710

Dotação
Final
20.146.342

Valor Realizado

Execução Física – Meta
Descrição Unidade de
da Meta
medida*

16.180.294

–

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
*Unidade de Medida: percentual de realização
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–
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–
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(Continuação) QUADRO 1 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4102 0001

Tipo: Atividade

Título

Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33202 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
1.691.332

Execução Física – Meta

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida*

1.650.206

1.382.444

–

83,77%

Previsto Reprogramado Realizado
–

–

–

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
*Unidade de Medida: percentual de realização

A execução física e financeira dessas três ações está totalizada na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4: Resultados do Plano de Ação 2015 por Ações do Orçamento de Investimento – OI
Ação 4117 – Manutenção e
Adequação de Infraestrutura de TI
para a Previdência Social

Ação 4101 – Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis

∑

16.180.294,00 (Valor Realizado) ∑

48.048.083,00 (Valor Realizado) ∑

Ação 4102 – Manutenção e
Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.382.444,00 (Valor Realizado)

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

O Plano Plurianual (PPA) aplica-se à Dataprev para o planejamento da programação de
investimentos (despesas de capital) necessários ao cumprimento de demandas estratégicas atendidas
e sustentadas, no longo prazo , por meio do Programa 0807 - Gestão e Manutenção de
Infraestutura de Empresas Estatais Federais e respectivas ações. Destacam-se as respectivas Ações
relativas ao Programa 0807 quando aplicáveis à demanda, como segue:
Demandas estratégicas(1) a (3)Sustentadas pela Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra
Estrutura de TI para a Previdência Social
1. Otimizar os processos finalísticos de negócio e a disponibilidade dos serviços
2. Garantir a segurança da informação
3. Buscar a inovação e excelência tecnológica

43

Dataprev - RG2015
Demandas estratégicas (4) a (10) sustentadas pela Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
4. Promover a qualidade e a criação colaborativa de informações corporativas
5. Fortalecer o processo de planejamento orientado a resultados
6. Aperfeiçoar as práticas comerciais e aumentar o portfólio de serviços
7. Adequar a imagem e o desenho organizacional da empresa aos novos desafios
8. Valorizar e desenvolver competências técnicas e gerenciais
9. Promover a qualidade de vida, a responsabilidade socioambiental e a melhoria nas relações
de trabalho
10. Otimizar os sistemas de apoio à gestão e o gerenciamento da tecnologia interna
Demandas estratégicas (11) e (12) Sustentadas pela Ação 4101 – Manutenção e Adequação de
Bens Imóveis
11. Aprimorar a estrutura física e aperfeiçoar a aplicação dos recursos logísticos
12. Promover a estabilidade econômico-financeira.
O planejamento da execução do Plano Estratégico está expresso no Plano de Ação, conforme
detalhado em tópico específico do RG.
Após a identificação dos riscos dos resultados do Plano de Ação da Dataprev, estes são registrados
em uma ferramenta de controle, com inclusão do cálculo da probabilidade, do impacto, do grau
geral do risco e da definição do tipo de resposta. Ao longo do ano, são registrados e monitorados
mensalmente comentários acerca da evolução desses riscos, bem como as alterações do grau geral
do risco, que apontam para a eficácia ou não do tratamento dado. Além do levantamento inicial dos
riscos, é possível que novos riscos surjam com o passar do tempo e que outros sejam eliminados.
Essas mudanças também são registradas e monitoradas. Isso permite uma avaliação sempre atual da
situação dos resultados do plano de ação, o que proporciona a execução mais precisa das ações para
que os objetivos estratégicos se concretizem em uma porcentagem cada vez maior e mais
satisfatória. O relatório mensal desses riscos é incluído no Resumo Executivo.
Cabe ressaltar que grande parte das metas da Dataprev são os resultados do Plano de Ação, que
inclui resultados das atividades estatutárias e outras envolvendo seu plano de negócios. Sem
prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a DATAPREV
poderá prestar serviços a terceiros.
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4.3.1.1 Análise Situacional
A realização da rubrica de Investimentos no Programa 0807 – Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, alcançou o valor de R$ 65,6 milhões, equivalente a
42,95% do total do valor total previsto para o exercício de R$ 115,0 milhões.
A realização menor que o valor previsto deve-se à desaceleração das contratações ocasionadas, em
especial, pelas restrições do fluxo de caixa da Empresa e à evolução de novas sistemáticas de
contratação para serviços e tecnologias – “Software as a Service” (SaaS) e “Infrastructure as a
Service (IaaS)”, dentre outras formas de contratação, que vem ocupando cada vez mais espaço nos
valores .
Os principais investimentos, que juntos representam aproximadamente 85% do valor investido,
totalizam R$ 56,5 milhões e, referem-se, basicamente, às seguintes aquisições:
•

Na “Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis”:
– Modernização da infraestrutura do CPRJ;
– Serviço de reforma e modernização do edifício-sede – DF
– Solução Integrada de Controle de Acesso.

•

Na “Ação 4117 – Manutenção e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Previdência
Social”:
– Solução de gerenciamento de ambiente de TI;
– Servidores X86;
– Licença de uso Unisys;
– Licença de uso Red Hat;
– Licença de uso Qlikview
– Equipamentos de TI;
– Software de modelagem de dados;
– Software de mineração de dados;
– Licença de uso JBOSS Enterprise;
– Solução integrada de controle de acesso - AR e CV;
– Licença de uso JBOSS Enterprise

45

Dataprev - RG2015
4.3.2 Informações Sobre a Execução da Despesa
As informações que apresentam o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2015 foram ajustadas às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
As informações a seguir são apresentadas no mesmo formato dos Relatórios de Gestão de 2010 a
2014. Neste sentido, os quadros que apresentam as informações relativas à execução orçamentária e
financeira da Empresa foram adaptados para atender as exigências legais de forma mais clara e
concisa ou foram excluídos, por não se aplicarem as peculiaridades da Dataprev.
4.3.3 Programação das despesas
QUADRO 3: PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária : Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - Dataprev

Código UO: 40.202

Grupos de Despesa Correntes
2 – Juros e
3- Outras
1 – Pessoal e Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
588.326.488
–
721.854.444

Origem dos Créditos Orçamentários
DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Especiais
CRÉDITOS
Extraordinários

UGO: 57.280

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2015 (A)
Dotação final 2014 (B)
Variação (A/B-1)*100

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–
588.326.488
527.833.861
10,28%

–
–
–
–

–
721.854.444
664.838.392
7,90%

Grupos de Despesa Capital

9 – Reserva
6–
de
5 – Inversões
4 – Investimentos
Amortização Contingência
Financeiras
da Dívida
DOTAÇÃO INICIAL
200.000.000
–
–
–
Suplementares
–
–
–
–
Abertos
–
–
–
–
Especiais
Reabertos
–
–
–
–
CRÉDITOS
Abertos
–
–
–
–
Extraordinários
Reabertos
–
–
–
–
Créditos Cancelados
85.000.000
–
–
–
Outras Operações
–
–
–
–
Dotação final 2015 (A)
115.000.000
–
–
–
Dotação final 2014 (B)
200.000.000
–
–
–
Variação (A/B-1)*100
-42,50%
–
–
–
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.
Origem dos Créditos Orçamentários
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4.3.3.1 Análise crítica (programação orçamentária)
O Programa de Dispêndios Globais – PDG para 2015 das Empresas Estatais foi aprovado pelo
Decreto 8.383/14 de 29 de dezembro de 2014. Posteriormente os valores aprovados foram
reprogramados de acordo com o Decreto 8.631 de 30 de dezembro de 2015.
A reprogramação constante no Decreto 8.631 de 30 de dezembro de 2015 apresenta como novos
limites os seguintes valores: Receita Operacional – R$ 1.438,4 milhões e Receita Não Operacional
– R$ 96,3 milhões e para Operações de Crédito (empréstimo) o valor previsto de R$ 150,0 milhões,
totalizando R$ 1.684,7 milhões como total dos Recursos. Já para os Dispêndios, os seguintes limites
foram aprovados: Dispêndios Correntes – R$ 1.310,1 milhões (incluído o valor de R$ 16,3 milhões
como encargos financeiros referentes a empréstimo); Investimentos no ativo imobilizado – R$
115,0 milhões e para a previsão dos Dividendos a serem distribuídos aos acionistas o valor de R$
27,6 milhões, totalizando R$ 1.452,7 milhões como previsão para o total dos dispêndios.
O Orçamento de Investimento para aplicação no ativo imobilizado da Empresa, no valor de R$
200,0, milhões foi aprovado pela Lei 13.115, de 20/04/2015. Sendo este valor, posteriormente,
reprogramado para R$ 115,0 milhões, de acordo com a Lei 13.225 de 23 de dezembro de 2015.
Posteriormente foi efetuado um remanejamento dentro das rubricas do Orçamento de Investimento
aprovado pela Portaria n.º 584 de 14 de dezembro de 2015 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
4.3.4 Movimentação de créditos interna e externa
QUADRO – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE
DESPESA
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

QUADRO – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE
DESPESA
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

4.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação
" As informações sobre a realização da despesa devem ser prestadas de acordo com a origem do
crédito, se originários ou recebidos por movimentação (...)"
•

" Realização da Despesa com Créditos Originários" e

•

" Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UPC por Movimentação"
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Realização da Despesa com Créditos Originários
4.3.5.1 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – total
QUADRO 4: DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS

ORIGINÁRIOS – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e Informações da
Código UO: 40.202
UGO: 57.280
Previdência Social - Dataprev
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2015
2014
2015
2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

244.288.911

219.921.159

199.532.887

209.493.188

a) Convite

–

–

–

–

b) Tomada de Preços

–

–

–

–

c) Concorrência
d) Pregão

90.000

861.428

244.198.911

219.059.732

90.000
199.442.867

986.428
208.506.760

e) Concurso

–

–

–

–

f) Consulta

–

–

–

–

g) Diferenciado de Contratações Públicas

–

–

–

–

2. Contratações Diretas (h+i)

103.154.834

191.024.693

115.714.632

211.269.286

h) Dispensa

33.698.481

39.844.454

33.228.436

37.454.083

i) Inexigibilidade

69.456.353

151.180..239

82.486.195

173.815.203

3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha

–

–

–

–

–

–

–

–

544.957.692

497.012.288

539.508.115

490.395.231

544.957.692

497.012.288

539.508.115

490.395.231

l) Diárias
5. Outros

–

–

–

–

–

–

–

–

6. Total (1+2+3+4+5)
892.401.437
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR (Dashboard de Contratos)

907.958.140

854.755.634

911.157.705

Em 2015, houve redução das contratações por inexibilidade e aumento das contratações via pregão,
demonstrando diligência da Empresa no que diz respeito a atender as instruções dos órgãos de
controle e as peculiaridades de suas próprias operações. Isso vem acontecendo em parte pelo
planejamento integrado, antecipado, amplo e monitorado que vem sendo promovido pela Empresa
nos últimos anos.
Com relação às contratações referentes à dispensa de licitação e inexigibilidade a queda, em relação
ao exercício anterior, no tocante à liquidação, foi respectivamente de 15,42% e 49,5%.
Totalizando-se, em 2015, exclusivamente, as liquidações de contratações que envolvem dispensa de
licitação e inexigibilidade, a primeira representa 32,67% e a segunda 67,33%. Enquanto, do total
citado, os dez maiores fornecedores, nas inexigibilidades, consumiram 56,66% dos recursos, nas
dispensas de licitação representaram 26,41%.
As principais alterações em relação ao exercício anterior têm relação com:
•

Dispensa de licitação: ampliação dos contratos com fornecedores de serviços
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públicos de telefonia e energia elétrica.
•

Inexigibilidade: relação direta com a finalização e início de novos contratos de
investimento em obras, software e hardware.

4.3.5.2 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – executados
diretamente pela UPC
QUADRO – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ POR MODALIDADE
DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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4.3.5.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – total
QUADRO 5: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS

ORIGINÁRIOS – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e Informações da
Código UO: 40.202
Previdência Social – Dataprev

UGO: 57.280

DESPESAS CORRENTES
Valores Pagos

Grupos de Despesa
2015
1 – Despesas de Pessoal

2014

544.957.692

497.012.288

241100 – Salario Base

247.805.739

225.244.194

241600 – Encargos Sociais

129.043.851

110.515.751

45.084.530

40.864.111

123.023.572

120.388.232

–

–

1º elemento de despesa

–

–

2º elemento de despesa

–

–

3º elemento de despesa

–

–

Demais elementos do grupo

–

–

700.342.556

601.986.744

243110 – Serviços de Terceiros - TI

62.352.366

46.433.127

243190 – Serviços de Terceiros Demais

44.741.789

47.896.741

227.552.457

202.962.487

249210 – Equipamentos de PD

51.955.152

44.155.413

249600 – Variação Monetária de Outras Obrigações

39.922.349

28.612.010

273.818.443

231.926.966

65.610.821

168.881.156

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a
Previdência Social

48.048.083

81.030.797

Manutenção e Adequação de Bens Imoveis

16.180.294

86.342.948

1.382.444

1.507.411

241790 – Demais Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

245100 – Tributos Vinculados a Receita

Demais elementos do grupo Outras Despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
4 – Investimentos

Demais elementos do grupo
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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4.3.5.4 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores executados
diretamente pela UPC
Quadro – Despesas executados diretamente pela UPC – créditos originários
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UPC por Movimentação
4.3.5.5 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação

Quadro – Despesas por modalidade de contratação – créditos de movimentação
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

4.3.5.6 Despesas totais por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação

Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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4.3.5.7 Análise crítica da realização orçamentária
Tabela 5: Síntese da Realização Orçamentária
Em R$
DESCRIÇÃO
112000 - Receitas Operacionais
113000 - Receitas Não Operacionais
Total das Receitas
133100 - Operações Internas (Empréstimo)
Total dos Recursos

1.390.543.260

1.256.640.578

1.384.205.707

Variação %
Realizado
2015/2014
10,15

144.159.812

110.152.410

155.707.555

41,36

1.534.703.072

1.366.792.988

1.539.913.262

12,67

Fixado 2015

150.000.000

Realizado 2014

–

Realizado 2015

–

–

Variação %
Real X
Fixado 2015
-0,46

Saldo

%
Execução

6.337.553

99,54

8,01

-11.547.740

108,01

0,34

-5.210.187

100,34

–

150.000.000

–

1.684.703.072

1.366.792.988

1.539.913.262

12,67

-8,59

144.789.813

91,41

588.326.489

497.012.288

544.957.692

9,65

-7,37

43.368.790

92,63

1.197.792

707.180

875.262

23,77

-26,93

322.531

73,07

243000 - Serviços de Terceiros

193.732.224

169.012.243

178.894.724

5,85

-7,66

14.837.500

92,34

244000 - Utilidades e Serviços

20.762.827

14.296.959

19.177.844

34,14

-7,63

1.584.983

92,37

245000 - Tributos e Encargos Parafiscais

326.817.964

270.737.394

305.055.088

12,68

-6,66

21.762.875

93,34

249000 - Outros Dispêndios Correntes

179.343.636

147.220.576

196.339.638

33,36

9,48

-17.281.034

109,48

1.310.180.932

1.098.986.640

1.245.300.248

13,31

-4,93

64.595.645

95,05

Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infraestrutura
de TI para a Previdência Social

93.203.452

81.030.797

48.048.083

-40,70

-48,45

45.155.369

51,55

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

20.146.342

86.342.948

16.180.294

-81,26

-19,69

3.966.048

80,31

1.650.206

1.507.411

1.382.444

-8,29

-16,23

267.762

83,77

115.000.000

168.881.156

65.610.821

-61,15

-42,95

49.389.179

57,05

27.612.369

40.647.635

49.896.688

122,75

80,70

-22.284.319

180,70

Dispêndios de Capital

142.612.369

209.528.791

115.507.509

-44,87

-19,01

27.104.859

80,99

Total dos Dispêndios
Superávit (Déficit) Orçamentário
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

1.452.508.262
232.194.815

1.308.527.822
58.265.166

1.360.807.758
179.105.506

4,00
207,40

-6,31
-22,86

91.700.504
–

93,69
–

241000 - Pessoal e Encargos Sociais
242000 - Materais e Produtos

Dispêndios Correntes

Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
222900 - Investimento Imobilizado
229100 - Dividendos
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Perspectiva orçamentária
Observa-se, na tabela acima, que a execução orçamentária do total das Receitas de 2015,
comparativamente à execução do mesmo período de 2014, apresenta acréscimo de 12,67%. A
Receita Operacional contribuiu com um acréscimo de 10,15%, enquanto que as Receitas Não
Operacionais tiveram um crescimento de 41,36%. É importante observar que as receitas totais
tiveram variação um pouco inferior aos Dispêndios Correntes. Estes tiveram um acréscimo, em
relação ao mesmo período do ano anterior, de 13,31% e os Investimentos no Ativo Imobilizado da
Empresa um decréscimo de 61,15%. Em termos numéricos, esta combinação foi capaz de gerar um
superávit orçamentário de pouco mais de R$179 milhões, o que demonstra que a gestão dos
recursos finalizou o exercício de forma positiva.
Já na avaliação da execução orçamentária de 2015, em relação ao seu limite, têm-se as seguintes
situações: Receita total com execução superior ao limite em 0,34%, Receitas Operacionais com
execução inferior em 0,46% e Não Operacionais acima do limite em 8,01%. Os Dispêndios
Correntes ficaram 4,93% abaixo do limite para o período. E os Investimentos ficaram abaixo em
42,95%.
a) RECEITAS
A análise completa das receitas se encontra no item “7.1 – Desempenho Financeiro no Exercício”.
b) DISPÊNDIOS CORRENTES
b.1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
A realização orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período de 2014,
apresenta variação positiva de 9,65%:
Salário Base: houve variação de 10,02%, representando acréscimo de R$22,6 milhões no
período, decorrente em sua maior parte dos efeitos do Acordos Coletivos de Trabalho
(ACTs), com a provisão de verbas retroativas referente ao ACT (2015/2016), que serão
pagas em três parcelas em 2016, e ainda dos processos de promoções salariais.
• Outros Adicionais: aumento de 3,82%, sob influência das contas de Adicional por
Atividade e de Função de Confiança Incorporada, também influenciados pelo ACT
vigente.
• Encargos Sociais: acréscimo de 16,77%, justificado, principalmente, pelo incremento do
item de despesa FGTS, com variação de 20,87%, representando acréscimo de R$6,4
milhões em relação ao mesmo período do exercício anterior.
• Contribuições Patronais (Assistência médica), que se refere à despesa com GEAP, com
aumento de 16,62%, reflexo do novo convênio firmado entre a Dataprev e a entidade,
que reajustou os valores per capita complementares às contribuições dos beneficiários
(titulares e dependentes) a partir de 01/03/2015.
• Demais Despesas com Pessoal: a conta Anuênio, principal despesa deste grupo,
apresenta variação de 12,46% em relação ao mesmo período de 2015, representando um
aumento de R$ 4,4 milhões, justificado pelos impactos referentes a assinatura do ACT
2015/2016.
Em relação ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI) houve adesão de 55 empregados,
representando uma realização de R$ 5,7 milhões.
•
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A diminuição acentuada de 48,98% do grupo Horas Extras é reflexo contínuo da política de
redimensionamento com vistas à estrita necessidade de realização desta despesa.
A variação negativa do grupo Comissões por Função de 5,55% em relação a 2014 está
relacionada à variação do quantitativo de funções registrada entre os períodos avaliados.
b.2) MATERIAIS E PRODUTOS
A execução orçamentária de 2015, comparativamente ao mesmo período do ano anterior,
apresenta aumento de 23,77%, justificados pelo aumento do consumo de discos magnéticos e
materiais para processamento a laser (folhas de papel A3) e pelo atendimento à demanda da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente ao processamento da rotina de
ajuizamento automático.
b.3) SERVIÇOS DE TERCEIROS
A realização orçamentária dos Serviços de Terceiros, no período, superou a de 2014 em 5,85%.
Os principais componentes de majoração desta rubrica foram: Serviços de Terceiros – TI, com
aumento de 34,28%, e Demais Serviços de Terceiros, com variação de 35,20%.
A variação do grupo Serviços de Terceiros de TI foi influenciada, basicamente, pelo aumento
das despesas com: Consultoria Técnica, que provém de consultorias em gestão de negócio e
modelagem de processo organizacionais, e Software Plataforma Baixa, relativo a contrato de
licenças de software. Já a variação do grupo Demais Serviços de Terceiros, com variação de
35,20%, está sendo influenciada basicamente pela conta de Serviços de Vigilância, com
incremento de R$1,9 milhão no período, consequência de reajustes anuais de repactuação
(contrato da Álvaro Rodrigues, Cosme Velho e Sede).
Por outro lado, algumas despesas apresentam redução, no comparativo com o exercício
anterior, como, por exemplo, os seguintes grupos:
•

Serviços de Terceiros – Demais, que apresentam redução de 6,59%, representando 3,2
milhões. Isto se deve, em sua maior parte, à redução de Consultoria de Gestão, em
76,21%, o que equivale a R$5,7 milhões em relação a 2014.

•

Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio – onde reside o maior decréscimo,
34,44%, representando uma redução R$ 6,6 milhões em relação ao mesmo período de
2014. Esta redução é reflexo das medidas de contenção adotadas, especialmente nas
despesas de Locomoções Nacionais e Diárias Nacionais, cuja variação foi negativa em
71,52% e 71,90%, respectivamente. Contribuiu, também, para esta economia o contrato
de Outsourcing Comunicação Unificada, que permitiu ampliar substancialmente a
disponibilidade e a qualidade de ferramentas de reuniões a distância.

Houve uma menor quantidade de trechos percorridos (viagens) no período de janeiro a
dezembro deste ano (3.094, sendo 2.853 aéreos), em comparação com o mesmo período do ano
passado (15.284, sendo 11.870 aéreos), ou seja, houve uma redução de 75,96% dos trechos
aéreos.
Em relação às diárias, houve uma redução de 77,70% da quantidade para o mesmo período
comparativo (4.230,5 em 2015, versus 18.975,0 em 2014).
A execução orçamentária do período para o grupo foi inferior em 7,66% em relação ao valor
programado.
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b.4) UTILIDADES E SERVIÇOS
Neste grupo, que representa basicamente despesas com serviços públicos (energia elétrica,
telefone, água), a execução orçamentária de 2015, comparativamente ao mesmo período de
2014, apresenta acréscimo de 34,14%. O item de despesa energia elétrica, com maior impacto
nesta variação, sofreu impacto do reajuste das tarifas, com acréscimo de R$5,3 milhões.
b.5) TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS
A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação positiva de 12,68%, basicamente em função dos Tributos
Vinculados ao Resultado e dos Tributos Vinculados à Receita, com variação nominal de R$9,6
e R$24,6 milhões, respectivamente. Consequência do aumento do faturamento e melhor
performance no nível de lucratividade.
b.6) OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES
A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação superior em 33,36%. Variação centrada, basicamente, nos seguintes
grupos:
•

Locação de Equipamentos de Processamento de Dados com aumento nominal de R$
7,5 milhões, influenciado principalmente pela rubrica Circuito de Transmissão de
Dados, com aumento nominal de R$7,8 milhões no comparativo com 2014.

•

Variações Monetárias de Outras Obrigações, com aumento de R$11,3 milhões no
período, referente ao item Variações Monetárias Passivas - nesta conta estão
relacionados os valores devidos de atualização monetária de juros sobre capital próprio,
dividendos e saldamento da Prevdata.

•

Demandas Trabalhistas variação no período de R$13,4 milhões, com provisões
atualizadas informadas pela área jurídica; e

•

O grupo Demais foi impactado pela conta de Juros sobre Capital Próprio, no valor de
R$49,9 milhões, referentes ao exercício de 2015 e reconhecido em dezembro quando do
fechamento do balanço, com aumento de 48,68% em relação a 2014.

c) INVESTIMENTOS
A realização dessa rubrica em relação ao mesmo período do exercício anterior, apresenta variação
inferior de 61,15%. Já em relação ao limite estipulado para o período, a execução ficou a menor em
42,95%.
A maioria dos investimentos está centrada na Diretoria de Tecnologia e Operações com uma
participação de 71,71% e referem-se, basicamente, a Solução de Gerenciamento de Ambiente de TI
(R$14,8 milhões), Servidores x86 (R$9,7 milhões) e Infraestrutura CPRJ (R$8,0 milhões). A
Diretoria de Finanças e Serviços conta com uma participação de 21,70% no total dos investimentos,
que se referem basicamente a obras da sede no valor de R$3,9 milhões. Já a Diretoria de
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações teve como maior aquisição as Licenças da
ferramenta para data discovery no valor de R$2,9 milhões.
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4.4 Desempenho Operacional
Ao longo deste relatório, diversos números, em tabelas e quadros, trazem informações e avaliações
acerca de diversas atividades da Empresa. São exemplos, os percentuais de realização dos
orçamentos de receita, despesas e investimentos, na área de desempenho orçamentário; os números
da força de trabalho, de esforço de capacitação e turnover, no capítulo de áreas especiais da gestão
(Pessoas) e os índices que medem geração de caixa. Estas informações, com análises e detalhes
próprios do capítulo onde se inserem, foram mantidas em sua área temática. Todavia, alguns
indicadores, com estruturação e modelo já definidos, relativamente conhecidos por um grande
número de colaboradores e de divulgação recorrente na Empresa, foram consolidados nesta área.
Na perspectiva de processos internos, são apresentados os indicadores utilizados para medir o
alcance dos desafios que determinam o nível de distribuição de gratificação variável aos
empregados - Índice Consolidado de Resultados. Este indicador, por sua complexidade e volume
de informações produzidas, é apresentado de forma mais detalhada em anexo próprio.
Em seguida, alguns indicadores que medem a carga de trabalho operacional – Créditos Emitidos
para Pagamento de Benefícios, Guias de Arrecadação e Quantidade de Requerimentos Cadastrados
no Seguro-Desemprego. Esse segundo grupo de indicadores dão a noção do número de algumas
importantes transações com visibilidade direta para os principais clientes públicos.
Na perspectiva financeira, são apresentados diversos indicadores que medem, em geral, evolução do
faturamento, contas a receber, despesas e lucratividade. Além disso, no capítulo 7, são apresentados
outros detalhamentos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Evolução do Faturamento Global
Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
Variação da Despesa Total
Liquidez Corrente
Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização – EBITDA
Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido
Margem Operacional

Foi incluído, também, o indicador de fortalecimento do controle interno, com alusão direta ao
atendimento às ações da auditoria interna e órgão de controle.
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4.4.1 Índice Consolidado de Resultados
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice Consolidado de Resultados

ICR

ESPG

Trimestral

Anual

Percentual

Utilidade do Indicador
Mede o grau alcançado da meta estabelecida para um determinado ano de exercício.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
Para o cálculo do ICR:
ICR = Média (ICRT1, …, ICRT4), onde
ICRT1 a ICRT4 = ICR de cada um dos trimestres do ano
Onde:
ICRT = Média [(PAIE1 x PE1), (PAIE2 x PE2), (PAIS1 x PS1), (PAIS2 x PS2)]
PAIE = Percentual de alcance do indicador empresarial
PE = Peso do indicador empresarial
PAIS = Percentual de alcance do indicador setorial
PE = Peso do indicador setorial
Cada grupo (área-meio e área-fim) tem o seu ICRT.
Para unificação dos resultados de cada trimestre, é encontrada a média simples dos 3 grupos:
Área-meio = DFS, DPE e PR
Área-fim 1 = DRD
Área-fim 2 = DIT
A fórmula para cálculo do Percentual de Alcance de cada uma elementos PAIE (percentual de alcance dos indicadores
setoriais) e PAIS (percentual de alcance dos indicadores setoriais) é:
PA = (AF – AI ) x 100
ME – AI
Onde:
PA = Percentual de Alcance
ME = Meta Estabelecida
AI = Alcance Inicial (valor limite mínimo, que o AF precisa superar)
AF = Alcance Final (valor alcançado no período
Valores de PA superiores a cem devem ser considerados iguais a cem e valores inferiores a zero devem ser igualados a
zero.
O alcance inicial (AI) da meta é o valor de origem adotado para a fórmula.
O alcance final (AF), em contraponto ao alcance inicial, se refere ao exato ponto que foi alcançado pelo indicador, que
pode ou não ser igual a meta estabelecida
Método de Aferição do Indicador
Para cada trimestre, são fixadas metas e seus respectivos pesos, que compõem os resultados empresarial e setoriais
Área Responsável pelo Cálculo

Escritório de Planejamento e Gestão - ESPG
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Figura 9: ICR - Índice Consolidado de Resultados
Análise do Indicador
O Índice Consolidado de Resultados mede o grau alcançado das metas estabelecidas para um
determinado ano de exercício e possui conexão direta com a estratégia da Empresa. Evidencia, em
números, o comprometimento de todos os empregados para o alcance dos resultados.
O alcance final do índice em 2015 alcançou 69,33%, ficando abaixo da meta de 80,00%,
demonstrando um rendimento insatisfatório.
Diversos fatores contribuíram para a baixa performance do indicador, dos quais podemos citar
questões orçamentárias, financeiras e operacionais que causaram o adiamento de alguns projetos. A
investigação sobre as dificuldades de alcance são analisadas permanentemente em monitoramentos
mensais, com análise conjunta dos gestores envolvidos e o direcionamento para a Direção.
Dos 181 desafios, 49 não foram atingidos. Os desafios têm pesos que são estabelecidos de acordo
com sua dificuldade pela Direção.

Figura 10: Número de Desafios Alcançados Por Área
Maiores detalhes sobre a composição e o cálculo do indicador podem ser obtidos no Anexo III –
Índice Consolidada de Resultados (ICR), onde foi disponibilizado o consolidado dos trimestres e
os detalhes do terceiro trimestre.
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4.4.2 Indicadores de carga de trabalho
4.4.2.1 Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Créditos Emitidos para Pagamento
de Benefícios

Fonte

CEPB

Série Histórica(Qts)

SINTESE

Aferição

Periodicidade

Anual

Anual

Unidade de
Medida
Créditos
Emitidos
(em milhares)

2015

2014

2013

389.804.738

378.830.276

366.135.317

Utilidade do Indicador
Aferir a variação percentual do número de créditos emitidos em cada exercício, projetando a demanda de trabalho da
Empresa.
Tipo de Indicador

Não se aplica

Fórmula de Cálculo
% CEPB = ( Σ CE (A + 1) x 100 ) - 100
Σ CE (A)
Onde: CE = Créditos Emitidos
A = Ano
Método de Aferição do Indicador
Comparação do índice quantitativo de variação de Créditos Emitidos em cada exercício.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Serviços do INSS - DEIN

Este indicador foi definido com vistas à criação de uma base histórica para que se pudesse aferir a
variação percentual do número de créditos emitidos em cada exercício e, com isso, facilitar o
planejamento de ações com vistas ao atendimento satisfatório ao cliente e, por conseguinte, ao
cidadão.
As informações acerca deste indicador são de valia especialmente para o cliente INSS, com o qual a
Dataprev mantém contrato para desenvolver, implantar e manter em operação serviços que são
utilizados em toda rede de atendimento (Agências da Previdência Social – APS), ao tempo que
suporta os processos de negócio da Autarquia, tais como: solicitações, consultas e autorizações de
benefícios previdenciários.
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Figura 11: Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios
Análise do Indicador
Foi apurado o quantitativo de 389.804.738 créditos emitidos em 2015, contra 378.830.276 emitidos
em 2014 e 366.135.317 emitidos em 2013. Verifica-se pelo crescimento da geração de créditos
deste último exercício, conforme registrado acima na figura do Indicador CEPB, o crescimento
percentual gerado para 2015, em função dos índices já registrados de 2,89 % para 2014 e 3,46%
para 2013.
Este quantitativo de 2015, representado na barra de quantidades do Indicador CEPB, registra
conforme Tabela a seguir, a emissão de mais 10.974.462 créditos do que no exercício anterior, mas
representa um crescimento menor em relação ao ano de 2014, que registrou o aumento quantitativo
de 12.694.959 créditos em referência a 2013. A diferença entre os acréscimos de créditos destes
últimos dois anos representou a geração de menos 1.720.497 créditos neste último exercício,
conforme apresentado no quadro abaixo. Este quantitativo de crescimento gerou uma diminuição na
curva percentual em relação aos exercícios anteriores.

Tabela 6: Evolução da Quantidade de Créditos Emitidos
Qt. 2015

Qt. Acrésc.créditos

Qt. 2014

Qt.Acrésc.créditos

Qt.2013

Comparação dos
acréscimos de créditos
emitidos 2015/2014

12.694.959

366.135.317

-1.720.497

389.804.738
10.974.462
378.830.276
Fonte: Departamento de Serviços do INSS - DEIN
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4.4.2.2 Evolução das Guias de Arrecadação
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução das Guias de Arrecadação

EGA

Banco de
Arrecadação

Anual

Anual

Milhares de
Guias de
Arrecadação

Série Histórica

2015

2014

2013

1.091.453

1.033.716

968.319

Utilidade do Indicador
Aferir a quantidade de guias dos contribuintes pessoa jurídica recolhidas pelas instituições financeiras para projetar a
demanda futura da Empresa sobre os sistemas de arrecadação.
Tipo de Indicador

Não se aplica

Fórmula de Cálculo

Σ de guias

processadas por ano

Método de Aferição do Indicador
Sumarização automatizada da quantidade de guias armazenadas no banco de arrecadação por ano (2012, 2013 e 2014,
respectivamente)
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho - DEFT

O indicador em referência, traduz a quantidade de guias dos contribuintes (pessoa jurídica)
recolhidas pelas instituições financeiras. A utilização de tal indicador tem como objetivo o
acompanhamento de dados que reflitam a projeção de demandas, de modo a viabilizar uma
mensuração da demanda tecnológica futura dos sistemas de arrecadação.
Este indicador está diretamente relacionado com o cliente Secretaria de Receita Federal – SRFB. É
bom registrar que a Dataprev presta serviços de desenvolvimento e manutenção com vistas a apoiar
a SRFB nos processos de negócio e estratégicos de arrecadação e fiscalização previdenciária,
orientando, dessa forma, o trabalho dos auditores fiscais.
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Figura 12: Evolução das Guias de Arrecadação

Análise do Indicador
Ao final de 2015, a base de dados de guias de contribuintes pessoa jurídica atingiu pouco menos de
1,1 bilhão de registros.
Durante o ano de 2015 foram arrecadadas 64,7 milhões de guias de empresas, 1% menos que a
quantidade arrecadada no ano anterior.
Observação:
Em janeiro/2016 a metodologia de apuração deste indicador foi alterada.
Anteriormente, a quantidade anual de GPS carregada na base de dados era obtida através de
apuração especial, que, conforme a data que fosse executada, poderia gerar distorção na quantidade
total.
A partir deste ano, passou-se a utilizar como fonte de dados para obtenção da quantidade de guias
pagas no ano o grupo GPS do sistema INFORMAR, filtrando-se as guias com código de pagamento
de empresa – séries 2000 a 6000. A quantidade de guias de pagamento obtida é somada ao total de
guias do ano anterior.
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4.4.2.3 Quantidade de Requerimentos Cadastrados no Seguro Desemprego
Nome do Indicador
Quantidade de Requerimentos
Cadastrados no SeguroDesemprego
Série Histórica

Comportamento esperado

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

QRSD

Base de
Gestão do
SeguroDesemprego

Anual

Anual

Unidade de
Medida
Requerimentos
Cadastrados

2015

2014

2013

9.425.201

9.763.765

9.048.484

A quantidade de requerimentos do Seguro-Desemprego aumenta à medida que há
aumento da formalização de admissões e demissões, ou seja do nível de
empregado no Brasil. A performance também pode variar por alterações das regras
de concessão do benefício.

Utilidade do Indicador
Aferir a variação do número de requerimentos (benefícios) do Seguro-Desemprego
Tipo de Indicador

Não se aplica

Fórmula de Cálcul
% QRSD = (Ʃ RSD (A + 1) x 100) - 100
Ʃ RSD (A)
Onde: QRSD = Quantidade de Requerimentos Cadastrados
RSD = Requerimento de Seguro-Desemprego
A = Ano
Método de Aferição do Indicador
Comparação da quantidade de requerimentos em cada ano-exercício.
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho - DEFT

A opção por este índice demonstra uma preocupação com o controle e acompanhamento da
formalização do trabalho no Brasil, especialmente pelo fato de manter uma relação direta com a
formalização de admissões e demissões no cenário trabalhista nacional. Desta feita, o objetivo é
identificar a variação entre o número de requerimentos de seguro-desemprego por período, de modo
a disponibilizar insumos aos gestores do Ministério do Trabalho e Previdência Social (cliente da
Dataprev) no que se refere às questões estratégicas relacionadas aos programas de concessão e
fiscalização do benefício.
Dentre as várias utilidades das informações fornecidas por este índice, destaca-se o gerenciamento
do Pronatec . Para integrar ações de trabalho e qualificação, a Dataprev por meio do Portal MTE Mais Emprego, provê as soluções do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec que têm por objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira. A solução gere uma série de
subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira que juntos oferecem milhões de
vagas a brasileiros de diferentes perfis. Os trabalhadores são identificados como público prioritário
e encaminhados aos cursos de qualificação. Além disso, o Portal administra os critérios
estabelecidos na lei do Pronatec para o controle relativo ao condicionamento do pagamento do
Seguro-desemprego.
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Quanto ao índice apresentado no RG 2015 no item 1.3 - Índice de crescimento de vínculos
empregatícios, não mais poderá ser utilizado. Ocorre que, com o advento do novo Portal CNIS, o
conceito de "vínculos" foi substituído pelo conceito de "relações trabalhistas". Assim, considerando
que o conceito de “relações trabalhistas” ainda está em fase de consolidação, a sua utilização
prematura na formação de um índice poderá comprometer a verossimilhança dos resultados obtidos.

Figura 13: Quantidade de Requerimentos
Análise do Indicador
Foi apurado o quantitativo de 9.048.484 de requerimentos cadastrados em 2015, contra 9.763.765
requerimentos cadastrados em 2014 e 9.425.201 emitidos em 2013. Houve crescimento de 3,6%
entre 2013 e 2014, e um decréscimo de 7,3% entre 2014 e 2015.
Neste último ano, houve a redução de 715.281 requerimentos cadastrados, evidenciando que a
implementação da Medida Provisória Nº 665/2014, convertida na Lei Nº 13.134/2015, trouxe uma
redução na solicitação de benefícios do Seguro-Desemprego. A expectativa para 2016, devido a
alterações nas regras de concessão do benefício, é que ocorra uma diminuição na procura de pelo
menos 14%.
Observação: Os valores dos requerimentos estão considerando todas as modalidades (Trabalhador Formal, Pescador
Artesanal, Empregado Doméstico e Trabalhador Resgatado), diferentemente de relatórios elaborados
anteriormente, que consideravam apenas a modalidade Trabalhador Formal.
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4.4.3 Indicadores Econômico-Financeiros
4.4.3.1 Evolução do Faturamento Total
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução do Faturamento Total

EFT

DEFI

Anual

Milhares de
Reais

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Série Histórica

2015

2014

2013

1.384

1.257

1.217

Utilidade do Indicador
Medir o crescimento do faturamento do Ano em relação ao Ano anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
EFT = ((FTA/FTAA)-1)*100
Sigla

Descrição

Unidade de Medida

FTA

Faturamento Total do Ano

Milhões de Reais

FTAA

Faturamento Total Ano Anterior

Milhões de Reais

Método de Aferição do Indicador
Grupo de Contas 31XX-XX; 32XX-XX e 33XX-XX do Balancete da Contabilidade

Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro - DITP

A seguir, são apresentas as variações anuais do faturamento total:
Tabela 7: Evolução Percentual do Faturamento Total
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6%
5%
14%
8%
42%
7%
Fonte: Departamento de Gestão Contábil - DEGC (Balancete)

2013
12%

2014
3%

2015
10%

Análise do Indicador
O Faturamento em 2015 atingiu o montante de R$ 1.384 milhões, um incremento de 10,15% em
relação ao ano de 2014. A variação ficou muito próxima à da inflação do periodo, de 10,67%
(IPCA/IBGE).
O INSS, com R$ 629,2 milhões, continua como o principal cliente da Dataprev, mesmo com uma
queda de 3,8% em relação a 2014. Respondeu por 45,45% do total faturado. O grande destaque e
principal fator do crescimento do faturamento total em 2015 veio do processamento do Crédito
Consignado, que apresentou um crescimento de 64,2%, com faturamento total de R$ 385,2 milhões.
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4.4.3.2 Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução do Grau de Realização
do Contas a Receber

ERCR

Balancete

Anual

Anual

Percentual

Série Histórica

2015

2014

2013

77,60

94,81

88,63

Utilidade do Indicador
Demonstrar o percentual de recebimentos em relação ao total a receber.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
ERCR = [(CRa-1 + ROB – CRa) / ROB] * 100
Onde:
ERCR = Evolução do grau de Realização do Contas a Receber
CRa-1 = Contas a Receber do Ano Anterior
CRa = Contas a Receber do Ano Atual
ROB = Receita Operacional Bruta
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Figura 14: Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber

Análise do Indicador
A redução na evolução do grau de realização do contas a receber em 17,21%, justifica-se pela
inadimplência de alguns dos principais clientes, que tiveram dificuldades em razão de severas
restrições orçamentárias a que estiveram submetidos.
Em 2015, o faturamento total cresceu 10,15%, no entanto o recebimento bruto total caiu 7,5%.
Ainda, também houve um crescimento significativo do volume de Encargos sobre Faturas em
Atraso a receber, decorrente do aumento do estoque de Contas a Receber e dos indices de mora
incidentes sobre este estoque (decorrnete da variação inflacionária). O saldo do total das faturas a
receber cresceu 51,11%.
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4.4.3.3 Variação da Despesa Operacional
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Variação da Despesa Operacional

VDO

Balancete

Anual

Anual

Percentual

Série Histórica

2015

2014

2013

6,21

12,87

10,08

Utilidade do Indicador
Avaliar o comportamento da despesa total de um período de referência em relação a igual período anterior.
Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
EVDO = { [ DOa / DOa-1] – 1 } * 100
Onde: VDO = Variação da Despesa Operacional
DOa = Despesas Operacionais no Ano Atual
DOa-1 = Despesas Operacionais no Ano Anterior
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Figura 15: Variação da Despesa Operacional
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Análise do Indicador
As despesas operacionais cresceram 6,21% em relação ao ano anterior.
No exercício de 2015 a empresa adotou medidas de contenção em diversas rubricas de despesas.
Ressalta-se ainda aumento de gastos com contratação de consultoria técnica em 84,20% (gasto não
recorrente). Luz e Força cresceu 55,05%, face aos aumentos concedidos pelos órgãos reguladores.
Os gastos de Outsourcing de Comunicação Unificada foram 4,23% menores em 2015. Os gastos
com vigilância evoluíram 22,29% motivado pelos ganhos da categoria, relativos ao ACT, os quais
impactam diretamente nos reajustes contratuais. A despesa com a manutenção dos Edifícios caiu em
39,72%.
Ademais, no exercício de 2015, registrou-se uma queda de 12,35% nas rubricas relativas à
Depreciação/Amortização. Muito diferente do aumento registrado no período anterior, de 21,12%.
Os principais fatores para a redução da depreciação foram: a queda de 60,77% nos investimentos
realizados pela empresa (R$ 168.883 mil em 2014 e R$ 65.611mil em 2015); a exaustão de diversos
bens que concluíram seus ciclos de depreciação; e os bens registrados no intangível (Equipamentos
de T.I.C. e Amortização de Software), cujo a redução foi em média 18,35%.
É importante mencionar que no item 4.3.5.7 sobre a Análise crítica da realização orçamentária, é
apontada uma variação de 13,31% na variação dos dispêndios correntes. A diferença entre as duas
formas de apuração é que nas despesas (visão contábil) não estão incluídos os litígios cíveis e
trabalhistas, enquanto que nos dispêndios correntes (visão orçamentária) estas despesas são
consideradas. Na contabilidade, os litígios desta natureza estão em “Outras Despesas Operacionais”.
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4.4.3.4 Liquidez Corrente
Nome do Indicador
Liquidez Corrente
Série Histórica

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

LC

Balanço

Anual

Anual

Percentual

2015

2014

2013

3,03

2,23

1,97

Utilidade do Indicador
Medir a capacidade da Empresa saldar suas obrigações de curto prazo (até 1 ano). Quando o resultado for maior que
1, significa que há mais créditos a receber do que obrigações a pagar.
Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
LC = AC/PC
Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Figura 16: Liquidez Corrente
Análise do Indicador
O aumento do índice de liquidez corrente de 2,23 em 2014 para 3,03 em 2015 ocorreu em função do
aumento do ativo circulante em 43,58%, especialmente com Faturas a Receber em R$ 310.035 mil,
conforme explanado no tópico de Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber.
Quanto ao passivo circulante a variação foi de apenas R$ 18.610 mil, ou seja, 5,61%. A conjunção
destes dois fatores contribuíram para o alcance do resultado supramencionado.
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4.4.3.5 Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização – EBITDA
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade
de
Medida

Lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortização

EBTIDA ou
(LAJIDA)

DRE e
Balancetes

Anual

Anual

R$

Série Histórica

2015

2014

2013

326.310

309.132

331.845

Utilidade do Indicador
Medir a capacidade da empresa na geração de recursos próprios, obtidos por meio das atividades operacionais. É
calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo operacional os juros, impostos, depreciações e amortizações, no período
em referência.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
EBTIDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações e amortizações, provisões
para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais no período em referência.
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado e do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura 17: EBITDA X MARGEM DO EBITDA
Análise do Indicador
O EBITDA evoluiu 5,56% em virtude da entrada de novos clientes, repactuação de preços no
processamento do consignado e à evolução dos gastos totais, inferiores ao IPCA (10,67%) em 4,46
pontos percentuais, em virtude da eficiência na gestão dos gastos.
A margem do EBITDA é o percentual extraído da divisão do EBITDA sobre a Receita Operacional
Líquida, a qual diminuiu 1,16 pontos percentuais correspondendo ao desempenho positivo
observado na análise do EBITDA, uma vez que o aumento de 9,91% da Receita Líquida em 2015
foi consumido, em parte, pelo aumento das despesas operacionais de 6,21% e pelo resultado
negativo apurado no grupo Outros Resultados Operacionais.
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4.4.3.6 Retorno sobre o Patrimônio Líquido – RPL
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

RPL

DRE e
balancete

Anual

Anual

%

Série Histórica

2015

2014

2013

19,53

20,12

26,46

Utilidade do Indicador
Medir o lucro gerado pelo capital próprio.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
RPL – Lucro Líquido/Patrimônio Líquido
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado e do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura 18: Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Análise do Indicador
O retorno líquido dos recursos investidos no exercício de 2015 atingiu a taxa de 19,53%. Houve
uma pequena redução de 0,59 pontos percentuais, quando comparado ao exercício de 2014
(20,12%), devido as atualizações das reservas que compõem o Patrimônio Líquido, somadas ao
registro dos dividendos relativos a 2015, que foram os grandes responsáveis pela redução
apresentada.
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4.4.3.7 Margem Operacional
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Margem Operacional

MO

DRE e balancete

Anual

Anual

%

Série Histórica

2015

2014

2013

24,60

22,40

24,89

Utilidade do Indicador
Medir o lucro operacional em relação às vendas.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
MO – Lucro Operacional/Receita Líquida
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado e do balancete.
Área Responsável pelo
Cálculo

Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura 19: Margem Operacional – MO

Análise do Indicador
A margem operacional acumulada para o período foi de 24,60%. O aumento da Margem
Operacional em 2,20 pontos percentuais, quando comparado com o exercício de 2014, deve-se ao
incremento do faturamento e a redução das despesas gerais, em menor proporção ao faturamento.
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4.4.3.8 Fortalecimento do Controle Interno
Nome do Indicador

Sigla

Periodicidade

Unidade de Medida

Fortalecimento do Controle Interno

FCI

Anual

Percentagem

Série histórica

2015

2014

2013

55,32

54,04

61,13

Utilidade do Indicador
Mede o fortalecimento do controle interno como resultado da implementação das ações recomendadas pelos órgãos de
controle (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU), no período de referência.
Tipo de Indicador

Eficácia
Dados elementares

Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

TRREG

Total de recomendações regularizadas no exercício

CGAU

Quantidade

TRPEND

Total de recomendações pendentes no último dia do exercício
CGAU
anterior

Quantidade

TRGER

Total de recomendações geradas no decorrer do exercício

CGAU

Quantidade

TCANC

Total de recomendações canceladas

CGAU

Quantidade

Fórmula de cálculo
FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER - TCANC)) * 100
Área Responsável pelo Cálculo

Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU

Figura 20: Índice de Fortalecimento do Controle Interno
Análise do Indicador
O fortalecimento dos controles internos e a consequente redução da quantidade de
recomendações/determinações, são decorrentes principalmente do intensivo e sistemático
monitoramento da Auditoria Interna sobre o estoque de recomendações, através de ações de
assessoramento junto às Diretorias e demais áreas gestoras da organização, que deram tratamento
a todas as vulnerabilidades identificadas que pudessem postergar o alcance das metas estratégicas
planejadas e o alcance da conformidade prevista pelos órgãos de controle Interno e Externo.
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5 GOVERNANÇA
5.1 Descrição das Estruturas de Governança
A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira.
Foi criada pela Lei nº 6.125 de 04/11/1974, teve seu estatuto aprovado pelo Decreto nº 75.463 de
10/03/1975, alterado nos anos de 2000, 2001, 2008 e, por fim, pelo Decreto nº 7.151 de 09/04/2010.
A missão da Empresa estabelecida no Plano Estratégico 2010/2015 é fornecer soluções de
tecnologia da informação e da comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas
sociais do Estado Brasileiro.
A Empresa está estruturada, para sua administração e fiscalização, por um Conselho de
Administração, com seis membros efetivos e respectivos suplentes; de um Conselho Fiscal, com
três membros efetivos e respectivos suplentes e de uma Diretoria-Executiva, composta de
Presidente e quatro Diretores, constituindo-se, para fins deliberativos, em Diretoria Colegiada.
Os princípios de organização da DATAPREV, as áreas funcionais das unidades das Diretorias, suas
responsabilidades e competências gerais, assim como as competências e atribuições de seus
titulares, estão estabelecidos no Estatuto Social da Empresa e especificados no Manual de
Organização, aprovado pelo Conselho de Administração.
A base normativa da Empresa dispõe ainda de Manual de Atribuições, descrevendo os objetivos e as
principais atribuições de cada área da estrutura organizacional, além de um amplo conjunto de
resoluções, normas, comunicações de serviço e manuais que estabelecem políticas, diretrizes e
padronização de processos e atividades que norteiam a governança empresarial.
A Dataprev também está submetida a supervisão/orientação do Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais – DEST e, adicionalmente, aos documentos mencionados
anteriormente, que se constituem em instrumentos basilares internos de controle interno, a Empresa
é avaliada rotineiramente pelo Tribunal de Contas da União – TCU, pela Controladoria – Geral da
União - CGU/SFC e pela própria Auditoria Interna, submetendo-se ao cumprimento da legislação,
determinações e recomendações emanadas pelos referidos Órgãos de Controle Interno e Externo,
observando também as deliberações dos Conselhos de Administração e orientações do Conselho
Fiscal.
O Conselho de Administração se reuniu mensalmente visando o cumprimento das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto Social da DATAPREV, manifestando-se formalmente por meio de
atas que registram a apreciação e a deliberação de temas tratados no âmbito do Colegiado.
O Conselho Fiscal, órgão colegiado não integrante da administração, ao qual cabe, por meio de sua
função fiscalizadora, representar os acionistas, acompanhando a ação dos administradores, em
consonância com as boas práticas de governança corporativa e seu regimento interno, se reuniu
mensalmente, com o objetivo geral de verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e
defender os interesses da Empresa e dos acionistas, destacando-se os itens contidos na pauta de
verificação do Manual do Conselheiro Fiscal - Instrução Normativa STN/MF nº 6, de 16/12/2006.
O registro e acompanhamento das Decisões e Recomendações dos Órgãos Colegiados é atribuição
da Coordenação para Assuntos Institucionais - COAI, subordinada à Secretaria Executiva – SECE
da DATAPREV.
Anualmente, a Dataprev contrata, mediante licitação, por força de dispositivo legal e previsão
estatutária, empresa de Auditoria Independente para certificar o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações Contábeis do exercício, sendo incluído no escopo do trabalho a avaliação dos
controles internos e a revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ.
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A atividade de Auditoria Interna é exercida por unidade própria, a Coordenação-Geral de Auditoria
Interna - CGAU, vinculada ao Conselho de Administração, e subordinada administrativamente à
Presidência da Dataprev, conforme estabelecido na Resolução do Conselho de Administração CADM nº 02 de 23 de setembro de 2011.
A Auditoria Interna da Dataprev tem seu funcionamento disciplinado no Manual de Atribuições da
Empresa e no Regulamento de Auditoria, registrado na Norma N/AU/001/01 atualizada em
16/02/2016.
Com vistas a cumprir os seus objetivos institucionais, a Unidade de Auditoria Interna está
estruturada como uma Coordenação-Geral de Auditoria Interna – CGAU, posicionada no 3º nível
hierárquico da estrutura organizacional, com o objetivo de avaliar a eficácia do controle interno e
análise do desempenho da Empresa, com base nos riscos do negócio, em conformidade com a
legislação em vigor. A estrutura da Auditoria Interna tem ainda três coordenações subordinadas para
executar as suas atribuições, conforme segue:
•

Coordenação de Auditoria Contábil – COAC- Avaliar os controles e a eficácia da gestão dos
recursos financeiros e orçamentários, o cumprimento das obrigações legais e fiscais da
administração financeira e contábil e examinar o balanço e balancetes contábeis mensais
emitindo manifestação sobre a conformidade dos registros e da documentação
comprobatória das operações;

•

Coordenação de Auditoria Operacional Administrativa – COAO - Avaliar os controles e a
eficácia da gestão dos processos administrativos, com ênfase em gestão de pessoas, serviços
logísticos e soluções tecnológicas internas;

•

Coordenação de Auditoria de TI – COAS - Avaliar a qualidade, controle, segurança e gestão
de processos, projetos e infraestrutura de tecnologia da informação a fim de agregar valor
para o aperfeiçoamento da governança de TIC.

Dentro das competências da Auditoria Interna, cabe realçar ainda o apoio no alcance dos objetivos e
das estratégias corporativas, o zelo pela eficácia do sistema de controle interno, e o assessoramento
institucional na gestão de riscos operacionais.
A forma de atuação da Auditoria Interna considera a execução racional e integrada das atividades
tem foco nos resultados, mediante o uso planejado dos recursos nos vários tipos e formas de
auditoria, em processos e áreas que envolvam risco de natureza reconhecidamente complexa, dando
ênfase ao caráter preventivo e orientador, tudo em consonância com o Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT, que é elaborado nos termos das normas estabelecidas pela Controladoria
Geral da União – CGU.
A Auditoria Interna efetua também o registro e acompanhamento de todas as recomendações dos
Órgãos de Controle (CGU, TCU e Auditoria Interna), com o apoio do módulo de Follow-Up do
Sistema de Auditoria Informatizada, oferecendo periodicamente para os gestores da Organização,
para o Conselho Fiscal e de Administração, relatórios gerenciais com a posição atual e evolução
histórica do acompanhamento efetuado sobre as recomendações e determinações dos Órgãos de
Controle.
Mencionamos ainda o Comitê de Controle Interno Administrativo - CCIA, instituído pela Portaria
MTPS nº 419, de 26/09/2013, com a finalidade de manter permanente acompanhamento das
determinações e recomendações emitidas pelo Controle Externo e Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo e do qual participa o titular da Auditoria Interna.
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5.2 Informações sobre Dirigentes e Colegiados
5.2.1 Quanto a Composição dos Colegiados, Indicando as Exigências e Representação dos
Membros
Conselho de Administração.
Conforme o Artigo 10 do Estatuto Social da Dataprev, nos incisos I à IV, o Conselho de
Administração é composto por: 1) três conselheiros, que sejam brasileiros idôneos, de
reputação ilibada, com notórios conhecimentos e experiência em assuntos relacionados às
atividades da DATAPREV, indicados pelo Ministro de Estado da Previdência Social; 2) pelo
Presidente da DATAPREV; 3) pelo Presidente do INSS ou, mediante indicação deste, por
um conselheiro, que seja brasileiro idôneo, de reputação ilibada, com notórios
conhecimentos e experiência em assuntos relacionados às atividades da DATAPREV; 4) e
por um conselheiro, que seja brasileiro idôneo, de reputação ilibada, com notórios
conhecimentos e experiência em assuntos relacionados às atividades da DATAPREV,
indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
O Artigo 11 do Estatuto Social da Dataprev trata das exigências aos membros do Conselho
de Administração, que após aprovação do Presidente da República, serão nomeados por ato
do Ministro de Estado da Previdência Social e demissíveis ad nutum.
É importante destacar que no Artigo 09º, § 3º, trata do prazo de gestão dos membros dos
Conselhos de Administração, que será de dois anos, permitidas reconduções, e estender-se-á
até a investidura dos novos membros nomeados.
Conselho Fiscal.
O Artigo 15 do Estatuto Social da Dataprev trata da composição do Conselho Fiscal,
devendo este ser constituído por três membros efetivos, sendo um indicado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, representando o Tesouro Nacional, e os demais pelo Ministro de Estado
da Previdência Social. Os § 1ºe 2º do citado artigo tratam das exigências de nomeação dos
membros pelo Ministro da Previdência Social e das deliberações, que deve ser observada
a presença de, no mínimo, dois de seus membros.
Cabe esclarecer que o Artigo 9, § 4º, informa que o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de um ano, permitidas reconduções, e estender-se-á até a investidura dos novos
membros nomeados.
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TABELA 8: Composição do quadro de dirigentes e colegiados
Diretoria-Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal
DIRETORIA EXECUTIVA
Membros

Representação

RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO

DATAPREV

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO

DATAPREV

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

DATAPREV

JANICE FAGUNDES BRUTTO

DATAPREV

DANIEL DARLEN CORRÊA RIBEIRO

DATAPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDIO CASTELO BRANCO PUTY

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI

INSS

RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO

DATAPREV

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO

TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSELHO FISCAL
MAURO IUNES OKAMOTO

TESOURO NACIONAL

ALESSANDRO ANTÔNIO STEFANUTTO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Fonte: Secretaria Executiva – SECE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Quanto aos papéis e funcionamento dos Colegiados
Diretoria Executiva
a) PAPÉIS: O Artigo 09º, § 1º, do Estauto Social da Dataprev destaca os princípios de
organização da Dataprev, as áreas funcionais das unidades da Diretoria, suas
responsabilidades e competências gerais, assim como as atribuições de seus titulares,
especificados em manual de organização, aprovado pelo Conselho de Administração.
Além disso, os Artigos 19 e 20 do referido Estatuto elencam as competências atribuidas à
Diretoria Executiva.
Seção III – Da Diretoria-Executiva
Art. 19. Compete à Diretoria-Executiva:
I - aprovar as políticas de prestação de serviços, econômico-financeira,
administrativa, operacional e tecnológica, seus objetivos e metas;
II - aprovar a estrutura organizacional da DATAPREV, com as respectivas
funções e competências de suas unidades, ressalvadas as alterações de
competência específica do Conselho de Administração;
III - aprovar, em harmonia com a política econômico-financeira do Governo
Federal e com as diretrizes do Conselho de Administração:
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a) o quadro de pessoal e suas alterações e as propostas de criação de empregos e
fixação de salários, vantagens e benefícios;
b) o limite de níveis salariais a serem concedidos por meio da promoção por
merecimento, bem assim a quantidade média de referência por empregado
promovível;
c) as normas disciplinadoras de processos seletivos internos,para promoção na
carreira, e de concursos públicos para admissão de pessoal;
d) o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime
disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade e firmar acordos
trabalhistas; e
e) o regulamento de licitações;
IV - aprovar as políticas de aquisição de serviços de terceiros,de insumos de
produção e de ativos;
V - aprovar o planejamento estratégico da DATAPREV e suas revisões;
VI - deliberar e submeter ao Conselho de Administração:
a) as propostas de orçamento, os programas anuais e plurianuais e as operações
de empréstimo e financiamento;
b) as demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, a destinação do
resultado líquido, a de modificação e integralização do capital e a de absorção de
eventuais prejuízos com as reservas de lucro, relatório da administração e
processo de prestação de contas referentes a cada exercício;
c) proposta de criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, bem
assim a contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente; e
d) proposta de renúncia e a desistência de direitos de opção, assim como a
alienação ou oneração de bens imóveis;
VII - autorizar a aquisição de bens ou serviços, observadas as normas internas e a
legislação pertinente;
VIII - aprovar a abertura e o fechamento de dependências administrativas e
operacionais;
IX - autorizar a alienação e a baixa de bens móveis;
X - deliberar sobre os casos omissos, em seu âmbito de competência, e submeter
ao Conselho de Administração, com pronunciamento, os assuntos que dependam
daquela instância;
XI - colocar à disposição dos membros do Conselho Fiscal cópias das atas de
reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração, assim como cópias dos
balancetes e demais demonstrações financeiras; e
XII - apresentar ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto.

78

Dataprev - RG2015
Seção IV – Dos Diretores
Art. 20. São atribuições dos Diretores, no âmbito de sua área de competência:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas, bem
assim aprovar atos normativos;
II - cumprir e fazer cumprir as normas da DATAPREV e as decisões do Conselho
de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria-Executiva e do Presidente;
III - propor alterações no quadro de pessoal;
IV - indicar ocupantes de cargos e funções de confiança;
V - propor planos estratégicos e projetos especiais, justificando os seus objetivos e
metas;
VI - aprovar planos operacionais e projetos a serem desenvolvidos;
VII - propor orçamentos e programas anuais e plurianuais;
VIII - praticar os demais atos administrativos necessários ao desempenho de suas
atribuições; e
IX - encaminhar ao Presidente e à Diretoria-Executiva proposições que julgar de
interesse da DATAPREV.
b) FUNCIONAMENTO: O Artigo 14 do Estatuto Social trata do funcionamento da
Diretoria Executiva que se reunirá mensalmente, sob a forma de colegiado, e, ainda,
quando convocada pelo Presidente ou solicitada por um de seus membros; das
deliberações da Diretoria Executiva, as quais serão registradas em ata própria e do voto do
Presidente como membro da Diretoria Executiva, podendo exercer, quando couber, o voto
de qualidade.
Conselho de Administração.
a) PAPÉIS: O Estatuto Social da Dataprev, no Capitulo VII, Artigo 17, trata das
competências e atribuições atribuídas ao Conselho da Administração.
CAPÍTULO VII – DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES
Seção I – Do Conselho de Administração
Art. 17. Ao Conselho de Administração compete:
I - fixar a orientação geral dos negócios da DATAPREV;
II - fixar as diretrizes e políticas básicas, seus principais objetivos e metas globais;
III - deliberar sobre os atos de fixação do quadro geral de pessoal, do plano de
cargos e salários, de gratificações, direitos e vantagens, bem assim a contratação,
a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente;
IV - aprovar as propostas de orçamento e os programas anuais e plurianuais e
acompanhar sua execução;
V - fiscalizar a execução da política geral de negócios da DATAPREV, traçada de
acordo com os incisos I e II, para o que poderá requisitar informações sobre
livros, papéis, contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros
instrumentos ou atos;
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VI - manifestar-se acerca das demonstrações orçamentárias e financeiras, da
destinação do resultado líquido, da modificação ou integralização do capital, da
absorção de eventuais prejuízos com as reservas de lucro, do relatório da
administração e do processo de prestação de contas referentes a cada exercício;
VII - propor ao Ministro de Estado da Previdência Social o aumento do capital
social da DATAPREV, observado o disposto no parágrafo único do art. 4º do
Decreto nº 1.091, de 21 de março de 1994;
VIII - deliberar sobre propostas de empréstimos e financiamentos;
IX - ratificar previamente a justificativa da contratação de obras,aquisição de bens
ou serviços cujo valor global exceda quinze vezes o limite máximo fixado na
legislação pertinente para tomada de preços;
X - autorizar a renúncia e desistência de direito e opção, assim como alienação ou
oneração de bens imóveis;
XI - autorizar a contratação e a rescisão de auditores independentes;
XII - requisitar para apreciação, quando entender necessário, os relatórios de
auditoria interna e externa; e
XIII - aprovar e submeter ao Ministro de Estado da Previdência Social proposta
de alteração do Estatuto e resolver os casos omissos.
b) FUNCIONAMENTO: O Artigo 12 do referido Estatuto esclarece que o Conselho de
Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros.
Cabe informar que os § 1º e § 2º, do mesmo Artigo 12, tratam das deliberações do
Conselho de Administração, observada a presença de pelo menos quatro de seus
membros, que serão registradas em ata própria, e que o Presidente do Conselho, além
do voto comum, terá o de qualidade.
Conselho Fiscal.
a) PAPÉIS: No Estatuto Social da Dataprev, no Capitulo VII, Artigo 21 que trata das
competências e atribuições.
Seção V – Do Conselho Fiscal
Art. 21. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários;
II - examinar, mensalmente, os balancetes e as demais demonstrações financeiras
elaboradas pela DATAPREV;
III - opinar sobre as demonstrações financeiras e orçamentárias e o relatório anual
da administração, bem assim sobre os processos de prestação de contas, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias;
IV - acompanhar a execução financeira, fiscal e orçamentária, valendo-se do
exame de livros e documentos, assim como de informação que entender requisitar;
V - examinar a criação de fundos de reserva, provisões, reavaliação do ativo,
destinação de saldos positivos de balanço, planos de investimento ou orçamento
de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
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VI - examinar propostas de alienação ou oneração de bens imóveis; e
VII - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração relativas à
modificação do capital social e à distribuição de dividendos.
Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal utilizarse-á da auditoria interna da DATAPREV, podendo valer-se também da auditoria
independente, na forma da lei.
b) FUNCIONAMENTO: Conforme o Artigo 16 do Estatuto Social da Dataprev, o
Conselho Fiscal
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês para apreciar os
atos de gestão e,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da
maioria de seus membros. Quantos às deliberações do Conselho Fiscal, oo Artigo 15
do citado Estatuto destaca que, observada a presença de, no mínimo, dois de seus
membros, serão registradas em ata própria.

5.2.2 Quanto ao Processo de Escolha de Dirigentes e Exigências Relativas ao Perfil
Dirigentes
Conforme o Artigo 9º, inciso II, do Estatuto Social da Dataprev, a Diretoria Executiva é
formada pelo Presidente e quatro Diretores, constituindo-se, para fins deliberativos, em
Diretoria Colegiada. O § 3º deste mesmo artigo, trata, ainda, sobre o prazo de gestão dos
membros da Diretoria Executiva, o qual será de dois anos, permitidas reconduções,
podendo se estender até a investidura dos novos membros nomeados.
O Processo de escolha dos Dirigentes é realizado por seleção pela Casa Civil mediante
critérios preestabelecidos. Em consonância com o Estatuto Social da Dataprev em seu
Artigo 13, que ressalta dentre as exigências do perfil que o Presidente e os Diretores da
DATAPREV serão nomeados pelo Presidente da República, mediante indicação do
Ministro de Estado da Previdência Social, e demissíveis ad nutum.

81

Dataprev - RG2015
5.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
A atividade de auditoria interna é exercida por unidade própria, a Coordenação-Geral de Auditoria
Interna - CGAU, posicionada no 3º nível hierárquico da estrutura organizacional, contando com as
Coordenações de Auditoria Contábil – COAC, de Auditoria Operacional Administrativa – COAO e
de Auditoria de TI – COAS. A Auditoria Interna está vinculada ao Conselho de Administração e
subordinada administrativamente à Presidência da Dataprev, conforme estabelecido na Resolução
do Conselho de Administração - CADM nº 02, de 23/11/2011.
O relacionamento da unidade de auditoria interna com as demais instâncias de governança da
Dataprev encontra-se disciplinado no Estatuto Social (Decreto nº 7.151, de 9/04/2010), no Manual
de Atribuições da Empresa e no Regulamento de Auditoria publicado em 2011 e atualizado, em
16/02/2016, mediante N/AU/001/01.
A Auditoria Interna considera a independência e objetividade como princípios de auditoria
aplicados ao setor público, conforme estabelecem os padrões de auditoria adotados pela
International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI, bem como está alinhada com
o estabelecido o Art. 15 do Decreto 3.591/2000 (redação do Decreto nº 4.304/2002), que tratam da
sua vinculação ao Conselho de Administração e da nomeação, designação, exoneração ou dispensa
do titular da unidade de Auditoria Interna.
As diretrizes e procedimentos que regulam as atividades da Auditoria Interna se encontram
normatizadas no Regulamento de Auditoria (N/AU/001/01), no qual são definidos os princípios
orientadores da necessidade de preservar a independência, sendo vedado inclusive que a auditoria
interna exerça funções que caracterizem participação em atos de gestão.
Importa registrar, que a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular, atende ao
estabelecido na legislação e consta no Regulamento de Auditoria, que dispõe no item 5.1 que : A
designação e dispensa do titular da unidade de Auditoria Interna é da competência do Presidente da
DATAPREV, nos termos do parágrafo 5º, Art. 15º, do Decreto nº 3.591/2000, alterado pelo Decreto
nº 4.304, de 16/07/2002, sendo encaminhado previamente à aprovação do Conselho de
Administração, e à aprovação da Controladoria - Geral da União – CGU.
Auditoria Interna tem demonstrado de forma inequívoca os elementos que caracterizam a sua
independência que atende as premissas definidas pelo TCU, com destaque para: 1) O propósito, a
autoridade, o mandato e a responsabilidade da auditoria interna estão formalmente estabelecidos, 2)
Os normativos estabelecem a posição da função de auditoria interna na organização, autorizam o
acesso aos recursos organizacionais (p. ex. informações, acesso a sistemas) relevantes à realização
do trabalho de auditoria e define o escopo de suas atividades, 3) A auditoria interna produz
relatórios destinados às instâncias internas de governança, 4) A auditoria interna se reporta
funcionalmente a mais alta instância interna de governança e administrativamente à alta
administração, 5) As Diretrizes para o tratamento de conflitos de interesse (p. ex. não participação
em atos de gestão) na função de auditoria interna estão definidas, 6) As competências necessárias ao
desempenho das responsabilidades da auditoria interna estão identificadas e 7) Condições são
providas para que os auditores internos possuam, coletivamente, as competências necessárias ao
desempenho das atribuições da função de auditoria interna.
Sobre o Regulamento da Auditoria, consideramos oportuno salientar que o OCI, por meio do
Relatório nº 201211524 de 07/10/2013, avaliou a gestão da Auditoria Interna de 2012 e destacou os
seguintes aspectos:
“A Auditoria Interna está formalmente vinculada ao Conselho de Administração da Dataprev e
subordinada administrativamente à Presidência da Empresa, conforme item 1 – Resolução do Conselho
de Administração - CADM/002, de 23/09/11, e parágrafo 2º, do item 5.1, do Regulamento de Auditoria
Interna, instituído pela Norma - N/AU/001/00, de 10/10/11).
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Que a Unidade de Auditoria Interna possua autorização para acesso irrestrito a registros, pessoal,
informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas auditorias: Consta dos
parágrafos 3º, do Item 5.3, e 4º do item 5.7 do supracitado Regulamento.
Que os departamentos da organização devam apresentar, tempestiva e
informações solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna: O Regulamento
relacionamento da Auditoria Interna com a área auditada é efetuada por
(parágrafo 3º - item 5.4), e nas solicitações de documentos e informações às
negociado o prazo de atendimento (letra c, do item 5.5).

obrigatoriamente,
estabelece que o
interface indicado
áreas auditadas é

Que a Unidade de Auditoria Interna tenha a possibilidade de obter apoio necessário dos servidores das
unidades submetidas a auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de fora da
organização, quando considerado necessário: Consta do parágrafo 6º, do Item 5.1, do supracitado
Regulamento.
A vedação da participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar
participação na gestão e, por isso, prejudicar a independência dos trabalhos de auditoria: Consta do item
5.6.1 do supracitado Regulamento.”

No tocante à estratégia de atuação adotada pela Auditoria Interna, com relação à unidade central e
as unidades descentralizadas, importa registrar que, em que pese a DATAPREV dispor de unidades
em todos os Estados Brasileiros, os processos administrativos são geridos de forma sistêmica e na
grande maioria são gerenciados de modo centralizado, com apoio do sistema integrado de gestão
empresarial (ERP - Enterprise Resource Planning), que permeia todas as camadas dos processos da
área meio. As atividades finalísticas de desenvolvimento de software, gestão de projetos e gestão de
serviços de TI, entre outras, também são suportadas por uma ampla plataforma de ferramentas de
automação. Este conjunto de soluções que centraliza as operações da Empresa facilita e racionaliza
a execução dos trabalhos da Auditoria Interna, cujo escopo e planejamento consideram o exame das
atividades e processos que atendem as unidades descentralizadas.
Em cumprimento ao estabelecido pela CGU, a execução das atividades de auditoria são orientadas
por um Plano Anual de Atividades e Auditoria – PAINT, submetido, em outubro do ano que
antecede a sua execução, a aprovação do Conselho de Administração e da Controladoria geral da
União -CGU.
Os produtos dos trabalhos de auditoria são regularmente encaminhados às Diretorias Executivas da
Empresa por intermédio dos representantes institucionais de cada Diretoria, que tem como
atribuição coordenar, monitorar e gerir o cumprimento das ações recomendadas pelos Órgãos de
Controle. Os achados, as recomendações e o prazo para implementar as ações requeridas são
apresentados para apreciação e validação dos gestores. Em seguida é formalizado um plano de ação
que é registrado e acompanhado pelo sistema automatizado de follow up.
Os gestores da Organização têm acatado de modo construtivo as recomendações da Auditoria
Interna, CGU, e TCU, sendo que todas as recomendações e determinações recebidas pela Alta
Administração foram tratadas para o adequado atendimento. Além disso, a governança considera a
oportunidade de melhoria apresentada pelos Órgãos de Controle como insumo para subsidiar a
elaboração dos resultados do Plano de Ação, cujos mecanismos de monitoramento do Plano tem se
mostrado apropriados para gerenciar e mitigar os riscos de suas atividades críticas.
A Coordenação Geral de Auditoria Interna apresentou no exercício de 2015, trimestralmente, para
apreciação da Alta Administração e do Conselho de Administração e Fiscal, Relatório de Auditoria
com a posição das providências adotadas pela Empresa para atendimento às
recomendações/determinações dos Órgãos de Controle, nos quais constaram a categorização do
risco (alto, médio e baixo) das recomendações e a indicação das ações que estão em curso na
Organização para o cumprimento do estabelecido.
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Em função da publicação da IN CGU 24/2015, o Conselho de Administração passou a receber
também o sumário dos Relatórios de Auditoria Interna, bem como, mensalmente, o
acompanhamento sobre as recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna, ampliando o
monitoramento sobre as providências adotadas pela gestão para atender as ações recomendadas
pelos órgãos de controle.
No fechamento do exercício, a Auditoria Interna apresenta à Alta Administração o Relatório Anual
de Atividades de Auditoria - RAINT que demonstra a execução das atividades ao longo do exercício
confrontando-as com as atividades previstas no Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT,
que após aprovação do Conselho de Administração é encaminhado para a CGU - Controladoria
Geral da União. Este relatório também é encaminhado ao Conselho Fiscal, a exemplo dos produtos
de cada trabalho executado, conforme estabelecido no referido Plano (PAINT).
Ainda em relação ao processo de acompanhamento das recomendações/determinações dos órgãos
de controle, a Auditoria Interna efetua o acompanhamento a partir de sistema informatizado, que
também é disponibilizado para acesso das áreas gestoras da Organização, onde são acompanhadas
todas as recomendações dos órgãos de controle interno e as determinações do órgão de controle
externo para uma efetiva gestão do processo e apoio à tomada de decisão.
Com base nestas informações é estratificado um indicador organizacional de Fortalecimento do
Controle Interno – FCI, demonstrando o atendimento das áreas gestoras às recomendações emitidas
e integra o conteúdo do Relatório de Gestão da Dataprev.
No exercício de 2015, mediante a publicação da Resolução PR/3385/2015, foi extinta da estrutura
da Auditoria Interna, a Coordenação de Auditoria de Gestão Interna – COGI. O redesenho
organizacional visou à adequação da capacidade organizacional da Presidência em relação à
estrutura da Empresa. Contudo, a gestão da Auditoria Interna preservou o funcionamento do
processo de trabalho relativo às atividades e atribuições exercidas pela extinta área de gestão
interna.
5.4 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
A DATAPREV possui uma norma consolidada - Norma-Sindicância-Cod.N/JU/001/05 - que
estabelece as diretrizes e procedimentos para apuração de supostas irregularidades. Tais diretrizes e
procedimentos são observados pelas Comissões de Sindicâncias, instauradas no âmbito da Empresa,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
As Comissões tratam das informações apuradas emitindo as
independentemente da efetiva elucidação do fato ou da sua autoria.

conclusões

alcançadas,

No decorrer do exercício houve aprimoramento nos processos de trabalho e na condução destes,
sendo parte integrante deste aprimoramento devido à capacitação oferecida pela Controladoria
Geral da União-CGU aos empregados da Empresa, visando à formação de membros de comissão.
A Dataprev não dispõe de uma área específica de correição em sua estrutura organizacional. Conta
com a Coordenação Jurídica de Administração Interna e de Direito Financeiro, Tributário e
Disciplinar– COJF, localizada no Distrito Federal, subordinada à Consultoria Jurídica – CJUR, a
qual tem por objetivo gerir e executar as atividades de orientação jurídica no ramo do Direito
Financeiro, Tributário e Disciplinar.
No âmbito da Secretaria Executiva da Presidência-SECE/PR são processadas as questões de cunho
administrativo. A DATAPREV possui uma norma consolidada
- Norma-SindicânciaCod.N/JU/001/05 - que estabelece as diretrizes e procedimentos para apuração de supostas
irregularidades. Tais diretrizes e procedimentos são observados pelas Comissões de Sindicâncias
instauradas no âmbito da Empresa.
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Houve aprimoramento nos processos de trabalho e na condução destes, sendo parte integrante deste
aprimoramento devido à capacitação oferecida pela Controladoria Geral da União-CGU aos
empregados da Empresa, visando à formação de membros de comissão.
Incluídos no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD os dados do coordenador,
do administrador e usuários cadastradores representantes da Dataprev. Está em curso o
cadastramento dos processos de sindicância relativos aos exercícios anteriores. Os processos em
2016 serão incluídos imediatamente à instauração.
Em 2015 foram instaurados 05(cinco) processos de sindicância e 01(um) processo foi reaberto no
âmbito da Dataprev. Relato sucinto de cada fato encontra-se na seção sobre relatórios, pareceres e
declarações depositada no e-contas.

5.5 Gestão de Riscos e Controles Internos
A Dataprev vem, ao longo dos últimos anos, institucionalizando as ações relativas à gestão de
riscos, ampliando a visão dos controles internos tradicionais, com ações desde o processo de
planejamento (vide item 4.2.1 – sobre monitoramento na execução dos planos de ação, estratégico e
PDTI), passando por avaliações anuais do nível de maturidade de TI, em cujo escopo se insere a
gestão de riscos, realizadas com apoio de consultoria externa do Gartner.
Neste relatório, também são citadas ações sobre está temática nos itens:
➢ 3.1 – Monitoramento dos riscos de mercado.
➢ 4.1.2 – Monitoramento dos riscos inerentes às informações nas soluções desenvolvidas pela
Empresa.
➢ 4.2.2 – Monitoramento dos riscos na perspectiva dos processos internos.
➢ 5.1, 5.3 e 9.1 – Monitoramento dos riscos na perspectiva do negócio (Governança e Controle
Interno).
➢ 8.1.3 – Mitigação de riscos relacionados a pessoal.
➢ 8.1.11 – Política de Investimentos da PREVDATA – riscos conjunturais da economia.
➢ 8.3.1.f – Mitigação de riscos às operações dos serviços.
Complementarmente, registramos que, em atendimento ao recomendado pela CGU (Relatório de
Avaliação da Gestão da Dataprev/2013), a Empresa sistematizou o gerenciamento dos riscos,
associada ao Plano de Ação, promoveu melhorias na gestão proativa para resolução das dificuldades
enfrentadas durante a execução do Plano e reduziu as incertezas e os impactos decorrentes dos
riscos identificados. Como resultado, percebeu-se significativa melhora na qualidade das
informações para apoio ao processo de decisão, em relação ao Plano de Ação 2014, tendo em vista
que o gerenciamento dos riscos introduziu no processo de monitoramento, a reflexão estruturada
para análise e levantamento de alternativas de soluções, contribuindo positivamente com a
governança corporativa. Cabe ressaltar que o gerenciamento dos riscos é um processo contínuo,
com aprendizagem organizacional crescente, que tem como objetivo principal o sucesso no alcance
dos resultados planejados.
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A CGU ao analisar as ações implementadas pela Dataprev, conforme consignado no Plano de
Providências Permanente - PPP, considerou a recomendação como atendida, conforme segue:
“A empresa apresentou como evidências do atendimento da recomendação o Guia de
Identificação e Análise de Riscos Aplicados às Ações Estratégicas da Dataprev e o
Relatório de Monitoramento dos Resultados do Plano de Ação 2015. No Guia, foi
apresentada a metodologia para identificar, analisar, tratar, monitorar e documentar os
eventos de riscos que possam afetar os resultados do Plano de Ação, enquanto que no
Relatório de Monitoramento foram apresentados os Registros do Gerenciamento de Riscos
do Plano de Ação, com informações sobre a descrição do risco, sua probabilidade, impacto,
classificação e observações, que se referem a algumas das ações necessárias para mitigar
e/ou eliminar os riscos descritos".
"De acordo com as evidências encaminhadas pela unidade, a Dataprev sistematizou o
gerenciamento de riscos associado ao seu Plano de Ação 2015 de forma a evitar/mitigar os
riscos identificados, dessa forma a recomendação foi atendida.”
5.6 Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados
5.6.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
5.6.1.1 Base Normativa da Remuneração
A política de remuneração paga aos administradores em 2015, segue o Estatuto da Dataprev nos
artigos:
•

Art. 31 – “A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além do
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da
função, será de dez por cento da remuneração mensal média dos Diretores” e

•

Art. 33 – “A remuneração, os direitos e as vantagens dos membros da Diretoria serão
estabelecidos em ato do Ministro da Previdência Social, ouvido o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e observada a legislação pertinente”.

A portaria nº 138, de 29 de abril de 2008 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (publicada
no DOU – Seção 01 – Nº 82, quarta-feira, 30 de abril de 2008) regulamenta o Artigo 33 do Estatuto
da Dataprev no que se refere à parte fixa da remuneração do Presidente e dos demais Diretores da
Dataprev da seguinte forma:
“O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a competência que lhe foi cometida pelo art. 33 do Decreto nº
3.457, de 12 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Estabelecer que, a partir de 1º de abril de 2008, a remuneração dos Diretores
da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, inclusive
a do Presidente, será em valor equivalente:
I - ao da remuneração que recebe no cargo ou emprego na entidade de
origem; ou
II - a maior remuneração paga pela DATAPREV a qualquer de seus
empregados.
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Parágrafo único. Optando o dirigente pela remuneração prevista no inciso I
será esta acrescida de gratificação de sessenta por cento ou sendo a opção
pela remuneração prevista no inciso II, a gratificação será de vinte por
cento, ambas incidentes sobre a maior remuneração paga pela DATAPREV
a qualquer de seus empregados.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revoga-se
Portaria nº 148, de 18 de maio de 2006, publicada no DOU de 26 de maio de 2006,
Seção 1, pág. 59.
LUIZ MARINHO”

A portaria nº 417, de 18 de dezembro de 2008 do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(publicada no DOU – Seção 01 – Nº 247, sexta-feira, 19 de dezembro de 2008) regulamenta o
Artigo 33 do Estatuto da Dataprev no que se refere à parte variável da remuneração do Presidente e
dos demais Diretores da Dataprev da seguinte forma:
“O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei Nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e no
art. 33 do anexo ao Decreto Nº 3.457, de 12 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Assegurar, ao Presidente e aos demais Diretores da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - DATAPREV, a participação nos lucros e
resultados na forma definida pela Empresa para os seus trabalhadores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL”

No que diz respeito à aplicação de reajuste à remuneração, foi publicada a Portaria 245, de 21 de
dezembro de 2015, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o seguinte texto, que
logo em seguida sofreu retificação:
“O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista a competência que lhe foi cometida pelo art. 33 do
anexo ao Decreto no 7.151, de 09 de abril de 2010, resolve:
Art. 1o Estabelecer que a remuneração para os dirigentes da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - DATAPREV seja reajustada em 8,71% (oito
inteiros e setenta e um centésimos por cento), em conformidade com a aprovação do
Conselho de Administração da DATAPREV e do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - DEST.
Art. 2o Fica assegurada a participação nos lucros e resultados aos dirigentes da
DATAPREV, na forma proposta pelo Conselho de Administração e aprovada pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social e pelo DEST.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em
relação ao art. 1o, a partir de 1o de novembro de 2015.
Art. 4o Revoga-se a Portaria MPS/GM/no 031, de 16 de janeiro de 2015, ficando sem
efeito, a partir de 1o de novembro de 2015.
MIGUEL ROSSETTO”
“RETIFICAÇÕES
Na Portaria MTPS/GM nº 245 de 21 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial
da União de 22 de dezembro de 2015, seção 1, página 315, que estabelece a
remuneração dos dirigentes da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social - Dataprev, onde se lê: "seja reajustada em 8,71% (oito inteiros e setenta e um

centésimos por cento)", leia-se: "seja reajustada em 8,17%(oito inteiros e
dezessete centésimos por cento).”
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5.6.1.2 Objetivos da política ou prática de remuneração
O objetivo da prática remuneratória dos dirigentes e conselheiros, é estar alinhado às regras
estabelecidas pelo Estado assegurando o pagamento de recompensa financeira pelo exercício de
suas funções de forma eficiente e eficaz.
5.6.1.3 Composição e proporção da remuneração dos administradores e membros dos
colegiados
TABELA 9: Composição e proporção de cada elemento da remuneração na renumeração total
dos administradores e membros dos conselhos
Composição da Remuneração
Membros
Diretoria e
Conselhos

Dirigentes

Salário ou
Benefícios diretos e
pró-labore indiretos (Alimentação*,
Remuneração
(Honorário Auxílio Escolar e Auxílio
Fixo)
Moradia)

100,00%

92,50%

7,50%

Remuneração Variável Anual de
Dirigentes - RVA
Em 2015:
– 60% de 3 remunerações
correspondentes ao RVA do
exercício 2014; (**)
– 20% de 3 remunerações
correspontes ao RVA do exercício de
2013; e
– 10% de 2 remunerações
correspondentes ao RVA do
exercício de 2012.
Até a presente data não houve
pagamento referente ao exercício de
2015

Conselho de
Administração
e Conselho
Fiscal

–

10% da
Remuneraçã
o Média
mensal
máxima dos
membros da
Diretoria
Executiva,
excluídos os
valores
realtivos ao
adicional de
férias e
benefícios.

–

–

Fonte: Departamento de Pessoal - DEPE
(*)
(**)

O valor correspondente ao auxílio alimentação é creditado em cartão alimentação/refeição.
O valor correspondente ao RVA de 2014 foi creditado em fevereiro de 2016.
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Metodologia de cálculo e reajuste de cada elemento da remuneração
TABELA 10: Reajuste dos elementos da remuneração em 2015
Elemento de Remuneração

Reajuste Aplicado

a. Honorário fixo

Reajuste de 8,17%.

b. Gratificação natalina

1 honorário

c. Gratificação de Férias

1/3 do honorário

d. Auxílio Moradia

R$ 1.800,00

e. Auxílio Escolar

Reajuste de 8,17%

f. Auxílio-Alimentação

Reajuste de 8,17%

Fonte: Departamento de Pessoal - DEPE

A Dataprev encaminha para exame e pronunciamento do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - DEST, propostas de reajustes das remunerações dos
Administradores da empresa.
O pronunciamento do DEST é necessário devido ao disposto na Lei nº 6404/76, artigo 152, o
Decreto 89.039/84, artigo 4º, inciso ´I´, alínea ‘a’ , o Decreto-Lei 2.355/87, artigo3º, e o Decreto
8.189/14, Anexo I, artigo 8º, inciso IV, parágrafo único, que delegam competência ao DEST para
aprovar previamente a remuneração dos Diretores e conselheiros das estatais federais.
A composição da remuneração se justifica através do objetivo de atender a base normativa, motivar
para o cumprimento dos desafios da organização, bem como a retenção dos dirigentes.

5.6.1.4 Principais indicadores de desempenho considerados na determinação de cada elemento
da remuneração
Resposta a este item encontra-se no item 10.

5.6.1.5 Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Resposta a este item encontra-se no item 10.

5.6.1.6 Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da unidade
Resposta a este item encontra-se no item 10.
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5.6.1.7 Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
Não se aplica ao caso da Dataprev, pois não temos subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos.

5.6.1.8 Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da
companhia
Não se aplica ao caso da Dataprev.

5.6.1.9 Caso exista plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho
de administração baseado em ações, descrever
Não se aplica ao caso da Dataprev, pois não há na empresa plano de remuneração dos membros da
diretoria estatutária e do conselho de administração baseado em ações.

5.6.1.10

Remuneração variável

➢ Mecanismos de remuneração variável – A Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA
é fixada Em consonância com regras emanadas pelo DEST, anualmente a Dataprev aprova
um conjunto de indicadores e condicionantes para o pagamento de um máximo de 3
remunerações ao dirigentes.
➢ Os indicadores/métricas de desempenho usados no programa de remuneração variável - Para
o execício de 2015 os indicadores do RVA foram: "Rentabilidade do Patrimônio Líquido RPL", "Execução de Investimentos/ Fluxo de Caixa Operacional" - PUF; "Acordo de Nível
de Serviços"- ANS ; "Índice de Realização Contratual" - IRC; Índice Consolidado de
Resultados" - ICR e "Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração".
➢ os níveis de premiação-alvo (pagos em caso de cumprimento de 100% das metas) - O
programa RVA prevê uma premiação equivalente a 2 (dois) honorários para o atingimento de
100% das metas estabelecidas .
➢ a descrição dos benefícios oferecidos - Caso as metas estabelecidas no programa RVA sejam
extrapoladas, e dependendo do nível dessa extrapolação, os dirigentes podem receber até 50
de bonificação. A Dataprev segue a tabela estipulada pelo DEST na verificação dessa
eventual extrapolação.
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5.6.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
QUADRO 6: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL – TOTAL MENSAL
Em R$ 1,00
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Carlos Eduardo Gabas (T)

13.01.2011

26.01.2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cinara Wagner Fredo (S)

24.06.2011

–

–

3.558

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

7.407

Elisete Berchiol da Silva
Iwai

18.10.2014

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

Francisco José Pontes
Ibiapina (T)

27.04.2015

–

–

–

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

32.604

Genildo Lins de
Albuquerque Neto (T)

09.07.2015

–

–

–

–

–

–

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

21.930

Jaime Mariz de Faria
Junior (T)

18.01.2011

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

José Aurélio Lima (S)

12.03.2004

25.09.2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lindolfo Neto de Oliveira
Sales (T)

23.10.2012

02.01.2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Marcelo de Siqueira
Freitas (T)

15.01.2015

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

Mauro Luciano Hauschild
(T)

13.01.2011

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

–

–

–

–

–

–

21.348

23.10.2012

Miriam Barbuda
30.06.2011
–
3.558
Fernandes Chaves (T)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;
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(Continuação) QUADRO: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL – TOTAL MENSAL
Em R$ 1,00
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Nilton Fraiberg Machado
(T)

19.09.2013

–

3.558

3.558

3.558

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.674

Paulo Roberto dos Santos
Pinto (T)

16.04.2010

14.06.2012

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Roberta Simões
Nascimento (S)

16.07.2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

Rodrigo Ortiz D'Avila
30.12.2008
–
3.558
Assumpção (T)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente

(Continuação) QUADRO: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL – TOTAL MENSAL
Em R$ 1,00
Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Alessandro Antônio
Stefanutto (T)

24.06.2011

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

Antônio Bacelar Ferreira
(S)

13.09.2005

19.03.2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Joseilton Gonçalves dos
Santos (T)

11.10.2012

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

Mauro Iunes Okamoto
(T)

10.05.2012

–

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.558

3.849

3.849

43.278

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.558

Tatiana Mesquita Nuces
19.03.2013
–
3.558
Sachs (S)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;
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5.6.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
QUADRO 7: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – POR
RUBRICA DE REMUNERAÇÃO
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2015

2014

2013

5

5

5

1.959.775

1.501.807

1.502.363

1.799.775

1.501.807

1.502.363

160.000

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

150.030

486.101

119.262

e) bônus

–

–

–

f) participação nos resultados

–

338.998

–

g) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

h) comissões

–

–

–

150.030

147.103

119.262

2.109.805

1.987.908

1.621.625

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos (Alimentação,
Auxílio Escolar e Auxílio Moradia)

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2015, contas Códigos: 4X11)
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(Continuação) QUADRO: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES –
POR RUBRICA DE REMUNERAÇÃO
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Conselho de Administração
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2015

2014

2013

9

9

9

267.075

222.767

206.878

267.075

222.767

206.878

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

–

–

–

a) bonus

–

–

–

b) participação nos resultados

–

–

–

c) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

d) comissões

–

–

–

e) outros

–

–

–

267.075

222.767

206.878

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2015, contas Códigos: 4X11)
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(Continuação) QUADRO: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES –
POR RUBRICA DE REMUNERAÇÃO
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Conselho Fiscal
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2015

2014

2013

4

4

4

133.392

128.186

117.818

a) salário ou pró-labore

–

–

–

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

–

–

–

a) bonus

–

–

–

b) participação nos resultados

–

–

–

c) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

d) comissões

–

–

–

e) outros

–

–

–

133.392

128.186

117.818

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2015, contas Códigos: 4X11)
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5.6.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
QUADRO 8: DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS
ADMINISTRADORES
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão*
Órgão: Diretoria Estatutária
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados

EXERCÍCIO
2015

2014

2013

–

–

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração

–

–

b) valor máximo previsto no plano de remuneração

–

–

–

–

–

–

1.354.211,32

338.998

119.262

I – Bônus (a+b+c+d)

c)

valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

d) valor efetivamente reconhecido no resultado
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)
e)

valor mínimo previsto no plano de remuneração

–

–

–

f)

valor máximo previsto no plano de remuneração

492.733,14

–

–

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

328.488,76

–

–

h) valor efetivamente reconhecido no resultado**

532.989,42

338.998

119.262

III – Total (I + II)
1.354.211,32
338.998
119.262
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2015, contas Códigos: 4X11)

* Não houve ocorrência em 2015, 2014, 2013 e 2012 de remuneração variável para os membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal.
** Plano em fase de aprovação.
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5.7 Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada

Sistemática de contratação:
•

O contrato nº 01.018685.2014 foi decorrente do Pregão Eletrônico nº 302/2014 com a
Maciel Auditores S/S - EPP cujo objeto se refere à prestação de serviços técnicos de
auditoria independente para exame das demonstrações contábeis, dos controles internos
e da DIPJ - exercícios de 2014 e 2015.

Dados da empresa:
•

Maciel Auditores S/S - EPP

•

Av. Bastian, 366 - Bairro Menino Deus - Porto Alegre/RS

•

CNPJ nº 13.098.174/0001-80

Remuneração pelo contrato:
•

A prestação dos serviços objeto do contrato por 2 anos tem o valor de R$45.000,00.

Serviços Contratados:
•

Relatório de Controle Interno Preliminar;

•

Exame do período complementar de 2014 e elaboração de parecer de auditoria com a
produção do Relatório/Parecer sobre as demonstrações contábeis;

•

Preparo de Minuta do Relatório de Controle Interno para discussão e emissão do
Relatório de Controle Interno Definitivo, bem como participação nas reuniões do
Conselho Fiscal e de Administração, se convocados, referentes à apreciação do Balanço
do exercício financeiro;

•

Revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.
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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
6.1 Canais de acesso ao cidadão
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC
A Lei de Acesso à Informação nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações
públicas. Ao regulamentar esse direito, a Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a
regra, e o sigilo é a exceção e estabelece procedimentos para que a Administração responda
a pedidos de informação do cidadão.
Na Dataprev, esse serviço está estruturado em uma unidade física existente, em local
identificado e de fácil acesso para atender ao cidadão que deseja solicitar o acesso à
informação pública, além de constar no site desta empresa o telefone de contato do Serviço
de Informações ao Cidadão.
A Dataprev recebeu, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, 926 pedidos de
informações registradas por cidadãos no e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de
informações ao Cidadão). Desse montante, 531 pedidos foram redirecionados para outros
órgãos por não tratarem de assuntos relacionados à Dataprev. Dos 395 pedidos respondidos
pela Dataprev, 355 foram relacionados à gestão de pessoas, 21 à finanças, contratos e
logística, e 19 a assuntos diversos.
Frente a uma média mensal de 33 pedidos no SIC, o mês de março registrou o maior
número, totalizando 91, que em sua maioria foi relacionado a esclarecimentos sobre o
concurso público realizado em 2014, cuja publicação do resultado final ocorreu em
13/03/2015. Esses esclarecimentos foram relacionados a convocações de candidatos,
número de vagas, questões salariais e alocação de empregados.
Mais informações e detalhamento dos dados estatísticos e gerenciais podem ser obtidos no
Anexo IV, intitulado Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2015.
Serviço de Ouvidoria
A Dataprev conta com a atividade de Ouvidoria sob gestão da Secretaria-Executiva – SECE
que recebe, por meio de sistema próprio, o Souweb, as manifestações do cidadão que foram
repassadas pela Ouvidoria-Geral da Previdência Social – OUGPS, a qual conta com quatro
canais para registro de manifestações pelo cidadão a saber: Auto-Atendimento (Via
Internet), Central de Atendimento 135 (Via Telefone), PREVCartas (Correspondências) e
Atendimento Presencial (na Ouvidoria-Geral da Previdência Social).
A partir do repasse das manifestações pela OUGPS, a Dataprev analisa cada caso, elabora a
resposta e então devolve a manifestação àquela Ouvidoria Geral, que por sua vez
providencia o envio da resposta ao cidadão.
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De um total de 604 manifestações recebidas pela Dataprev no ano de 2015, os dois assuntos
com maior quantidade de ocorrências foram relacionados a indisponibilidade do site do
Ministério da Previdência Social, com 438 manifestações, e a indisponibilidade do serviço
referente à Guia da Previdência Social – GPS no site do MPS, com 36. As demais 142
manifestações foram relacionadas a 20 assuntos diversos.
Dentre os Estados que mais registraram manifestações destacam-se: São Paulo, com 207
registros, seguido pelo Rio de Janeiro, com 75, e Minas Gerais com 59.
No decorrer do ano de 2015, foram implementadas algumas melhorias no processo de
atendimento das manifestações da Ouvidoria, dentre as quais destacam-se: o cadastramento
das manifestações em sistema próprio da Dataprev, que proporcionou mais rapidez ao
encaminhamento das manifestações para tratamento pela área técnica da Empresa,
reduzindo assim o tempo de atendimento; a adoção de mecanismo que permitiu o
monitoramento do atendimento das demandas por meio de indicadores de tempo médio de
resolução, status e responsável pelo atendimento, além de produzir informações estatísticas
quanto à quantidade de pedidos por Estado e por período, e classificação por assunto.
Mais informações e detalhamentos dos dados estatísticos e gerenciais podem ser obtidas:
Nos Anexos IV e V deste Relatório de Gestão 2015:
•

ANEXO IV – Relatório Gerencial Serviço de Informação ao Cidadão – 2015 e

•

ANEXO V – Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2015.

No sítio da Dataprev na internet, o cidadão pode formular qualquer pedido de informação nos
termos da lei:
–

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
7.1 Desempenho Financeiro no Exercício
A economia brasileira fechou 2015 em queda. A retração de 3,8% em relação a 2014 foi a maior da
série histórica atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 1996. Os
balanços das 297 empresas de capital aberto brasileiras acumularam um lucro líquido total de R$ 14
bilhões em 2015, segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica. O
resultado representa uma queda de 87,2% contra os ganhos de R$ 109,8 bilhões em 2014.
A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou queda real de 5,6% em 2015. No ano
passado, a arrecadação somou R$ 1,22 trilhão (valor nominal). Com a correção pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial, a arrecadação somou R$ 1,27
trilhão em 2015, de acordo com números oficiais. Foi o menor valor, para um ano fechado, desde
2010, ou seja, dos últimos cinco anos.
Este cenário econômico impactou fortemente o orçamento dos clientes estatais que representam
81% do faturamento. Este fato afetou de maneira significativa os recebimentos. Para mitigar os
efeitos desta restrição, foram realizadas várias ações de melhoria na gestão de caixa e despesas de
maneira a permitir que mesmo dentro deste contexto, os compromissos financeiros fossem mantidos
em dia, assim como os investimentos prioritários. Apesar das dificuldades, houve regularidade no
pagamento das obrigações. Maiores informações sobre as variações nos investimentos podem ser
obtidos no item 4.3 deste relatório, quando se aborda a questão do desempenho orçamentário.
A seguir, são apresentados diversas tabelas e quadros com dados de Faturamento, Pagamentos,
Recebimentos e Contas a Receber para averiguação da perspectiva financeira do Relatório de
Gestão 2015 da DATAPREV, com vistas a mostrar, não apenas os dados, mas alguns dos
mecanismos usados para gerir os recursos da empresa.
Observar que valores dos recebimentos no Fluxo de Caixa da Tabela11: Comparativo de situação
econômica e financeira (em R$ mil) não contemplam os tributos retidos na fonte e o float bancário*,
além disso, a Tabela11 considera todas as entradas do fluxo de caixa, inclusive aquelas que não
provêm de clientes.
* Palavra que designa prazo definido como a permanência de recursos transitórios dos clientes no banco.

TABELA11: Comparativo de situação econômica e financeira (em R$ mil)
Histórico

Saldo Inicial

Entradas

Saídas

Saldo Final

Faturas a
Receber

Contas a
Pagar

Faturamento

2014

68.648

1.178.880

1.180.313

67.215

606.625

148.164

1.256.641

2015

67.215

1.086.164

1.088.949

64.430

916.660

103.674

1.384.206

Variação %

2%

-6%

-9%

-6%

51%

-30%

10%

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa ) e Departamento de Gestão Contábil - DEGC (Balancete)
Observação: No saldo final de 2014 há R$20,5 milhões que foram captados na conta garantida para assegurar a folha
de pagamento, pois até a véspera a empresa não tinha recebido parte dos pagamentos dos clientes. Esse empréstimo foi
liquidado em 6 de janeiro de 2016, conforme notas explicativas às demonstrações financeiras.

De imediato, dois dados chamam bastante atenção: a grande variação em relação ao ano anterior das
Faturas a Receber e de Contas a Pagar. A primeira teve um acréscimo de mais de 50%, enquanto as
Contas a Pagar tiveram um decréscimo de pouco mais de 30%.
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TABELA 12: Faturamento (em R$ mil)
Períodos

2013

2014

2015

Janeiro

87.873

99.781

94.258

Fevereiro

88.728

102.533

110.836

Março

106.834

103.645

112.221

Abril

98.776

103.740

122.986

Maio

98.224

103.456

115.347

Junho

103.661

105.090

121.741

Julho

102.443

104.407

111.857

Agosto

99.723

105.349

122.747

Setembro

99.739

106.389

114.451

Outubro

100.313

106.594

118.454

Novembro

101.316

109.193

122.265

Dezembro

118.511

106.464

117.042

1.206.133
1.256.641
1.384.206
Totais
Fonte: Departamento de Gestão Contábil - DEGC (Balancete)

No ano de 2015, o faturamento da Dataprev cresceu 10,2% em relação a 2014, chegando a quase
1,4 bilhão. Mas, esse volume representou um decréscimo real de 0,5 pontos percentuais em relação
ao exercício anterior, se descontada a inflação de 10,7%, registrada pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, índice oficial do Governo Federal para medição das metas
inflacionárias.
O INSS participou com R$ 629.159 milhões (45,5%) para a realização das receitas operacionais;
entretanto seu faturamento reduziu 3,8% quando comparado ao exercício de 2014 (R$ 654.191
milhões). Apesar disso, sua participação global nas Receitas Operacionais da Dataprev continua
sendo preponderante, mantendo-se como o principal cliente da Empresa.
No gráfico a seguir, comparamos a receita por tipo: processamento, desenvolvimento e suporte
técnico, ao longo dos meses. Nas colunas atravessadas pela linha vermelha, nos pontos que
representam o recebimento bruto (em milhões) é possível observar a volatilidade no nível de
recebimentos, onde se registram pontos mínimos nos meses de fevereiro e março e os picos em
julho, outubro e novembro.
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Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Figura 21: Faturamento por Tipo X Recebimentos Bruto – TOTAL (em R$ milhões)

TABELA 13: Evolução do Faturamento por cliente (em R$ mil)
Cliente

2015

2014

2013

2015/2014

2015/2013

INSS

629.159

654.191

MTPS

14.578

SRFB
MTE

616.444

-4%

2%

6%

15.915

11.704

-8%

25%

36%

169.089

169.980

168.434

-1%

0%

1%

120.873

122.238

138.368

-1%

-19%

-18%

10.835

12.224

13.883

-11%

-22%

-12%

MPOG

5.296

3.189

2.922

66%

81%

9%

PGFN

38.094

38.385

31.018

-1%

23%

24%

993

957

119

4%

736%

707%

385.209

234.527

220.454

64%

75%

6%

10.080

5.035

2.787

100%

260%

80%

Total
1.384.206
1.256.641
1.206.133
Fonte: Departamento de Gestão Contábil - DEGC (Balancete)

10%

14%

3%

PREVIC

PR
CONSIGNADO
OUTROS*

* OUTROS: (FUNPRESP, IPREF, MDS, ANTT)
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TABELA 14: Faturado x Recebido (em R$ mil) - 2015
CLIENTE

RECEBIMENTOS
Vencidos
Vencidos
Total*
até 2014
em 2015
12.743
371.369
384.112

FATURAMENTO

% RECEBIDO / FATURADO
Vencidos
Vencidos
TOTAL
até 2014
em 2015
2%
59%
61%

INSS

629.161

SRFB

169.089

28.288

170.436

198.724

17%

101%

118%

MTE

120.873

7.400

89.403

96.803

6%

74%

80%

PGFN

38.094

12.393

30.405

42.798

33%

80%

112%

MTPS

14.579

-

-

14.921

0%

102%

102%

PREVIC

10.835

-

11.171

11.171

0%

103%

103%

OUTROS*

6.008

-

5.795

5.795

0%

96%

96%

MPOG

5.296

274

4.019

4.293

5%

76%

81%

993

-

830

830

0%

84%

84%

ESTATAIS

994.928

61.097

698.350

759.447

6%

70%

76%

CONSIGNADO

385.209

-

375.250

375.250

0%

97%

97%

4.069

18

4.014

4.032

0%

99%

99%

389.278

18

379.265

379.283

0%

97%

97%

61.115

1.077.615

1.138.730

4%

78%

82%

PR

OBITO
PRIVADO

Total
1.384.206
Fonte: Departamento Financeiro - DEFI

TABELA 15: Faturado x Recebido (em R$ mil) - 2014
RECEBIMENTOS
CLIENTE

FATURAMENTO

Vencidos até
2013

Vencidos
em 2014

% RECEBIDO / FATURADO
Total*

Vencidos
até 2013

Vencidos em
2014

Total

PGFN

38.389

15.144

24.652

39.796

39%

64%

104%

SRFB

169.980

60.341

140.236

200.577

35%

83%

118%

MTE

122.238

29.207

97.098

126.305

24%

79%

103%

12.224

2.777

11.046

13.823

23%

90%

113%

654.187

79.044

482.046

561.090

12%

74%

86%

3.189

290

2.566

2.856

9%

80%

90%

957

40

953

993

4%

100%

104%

15.922

927

15.303

16.231

6%

96%

102%

1.022

-

766

766

0%

75%

75%

23

-

23

23

0%

100%

100%

1.018.131

187.770

774.689

962.459

18%

76%

95%

3.983

36

3.710

3.745

1%

93%

94%

CONSIGNADO

234.527

-

235.307

235.307

0%

100%

100%

PRIVADO

238.510

36

239.017

239.053

0%

100%

100%

1.013.707 1.201.512

15%

81%

96,00%

PREVIC
INSS
MPOG
PR
MTPS
FUNPRESP
INCRA
ESTATAL
ÓBITO

Total Geral
1.256.641
Fonte: Departamento Financeiro - DEFI

187.805

Observação: O recebido versus faturado passou de 96% para 82%.
* Os valores de recebimento registrados na Tabela 14: Faturado x Recebido (em R$ mil) - 2015 e na Tabela 15:
Faturado x Recebido (em R$ mil) - 2014 consideram o valor bruto, ou seja, com o efeito dos tributos.
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TABELA 16: Variação Contas a Receber 2015/2014
INSS

MTE

SRFB

PGFN

59%

69%

-36,00%

-18%

MTPS PREVIC Consignados Óbitos Outros
34%

19%

56%

9%

83%

MPOG

PR

179%

202%

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI

Em 2015, observa-se aumento de faturas a receber. Por outro lado, os pagamentos em 2015
diminuíram 9,1% em relação a 2014, conforme demonstrado na Tabela 19: Saldos Finais de Caixa
(em R$ mil) mais à frente.

TABELA 17: Pagamentos Realizados (em R$ mil)
PAGAMENTOS

2015

2014

VARIAÇÃO 2015/ 2014

TRIBUTOS

238.173

252.629

-6%

OUTROS*

68.685

56.918

21%

FORNECEDORES DIVERSOS

73.499

65.196

13%

FORNECEDORES MÃO DE OBRA

16.985

14.991

13%

OBRIGAÇÕES

28.764

35.019

-18%

557.765

553.093

1%

EMPRÉSTIMOS E JUROS

20.591

–

100%

INVESTIMENTO

84.486

202.466

-58%

1.088.949

1.180.312

-8%

PESSOAL

TOTAL
Fonte: Departamento Financeiro - DEFI
* Outros: Circuito de dados e outros.

TABELA 18: Pagamentos mensais (em R$ mil)
░

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Nov

Dez

Total

2014 108.166 86.286 97.883 94.747 77.626 96.725 106.113 106.949 106.616 103.922

96.871

98.408

1.180.312

2015 104.754 65.540 64.035 99.944 78.397 93.139 103.879

104.940 116.342 1.088.948

86.746

Set

85.248

Out

85.984

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa)

Como se pode observar, os pagamentos de 2015 mantiveram-se bem abaixo ou no mesmo nível dos
apresentados nos mesmos meses de 2014; tendo nos dois últimos meses do ano de 2015 crescido
bastante.
Os saldos médios finais de caixa passaram de R$ 100.076 mil em 2014 para R$ 40.048 mil em
2015, como pode ser analisado no quadro a seguir.
Em relação à média mensal, tabela abaixo, observa-se expressiva redução na comparação entre
2015 e 2014.
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TABELA 19: Saldos Finais de Caixa (em R$ mil)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média

2014

149.313 130.839 111.759 70.496 94.931 122.591 127.142 109.461 95.659 85.569 35.939 67.215

100.076

2015

17.440

40.048

10.198

25.909 17.325 18.966 31.603

50.058

38.991 49.378 75.361 80.918 64.430

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa)

É possível observar, já em 2014, a redução dos saldos finais de caixa da empresa, apesar de uma
sensível melhora no último mês do ano. No início de 2015 os saldos finais estavam bem baixos e
assim permaneceram até o meio do ano, com uma leve recuperação na média do segundo semestre.
Na geração de caixa, tabela abaixo, foram recorrentes os meses em que a Empresa apresentou
números negativos.

TABELA 20: Geração de Caixa (em R$ mil)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

2014

80.665

-18.474 -19.080 -41.263

24.436 27.660

2015

-49.775

-7.242

1.640

15.711

-8.584

JUL
4.550

12.637 18.455

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

-17.680 -13.802 -10.091 -49.630

31.276

-11.067

-16.488

10.387

25.983

5.557

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa)

O gráfico abaixo apresenta a comparação entre as entradas de caixa, em azul, as saídas, em
vermelho e a geração total de caixa, onde ficaram negativos os meses de janeiro, fevereiro, abril,
agosto e dezembro.
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Fonte: Departamento Financeiro - DEFI

Figura 22: Fluxo de Caixa 2015

As informações apresentadas neste Relatório evidenciam que o exercício de 2015 foi bastante
desafiador sob o ponto de vista financeiro, com redução do volume de recebimento de faturas,
mesmo com o crescimento do faturamento global. O montante do Contas a Receber apresentou
crescimento significativo e o Prazo Médio de Recebimento de Vendas cresceu ainda mais,
posicionando-se num patamar bastante elevado. Com isso o ciclo financeiro da Empresa e a
necessidade de capital de giro foram ainda mais pressionados. Medidas de aperfeiçoamento e
intensificação de gestão de custos, racionalização de despesas e otimização de caixa, além da
crescente evolução de seu planejamento, permitiram a Empresa terminar o exercício com bons
resultados, mantendo a regularidade no pagamento dos compromissos com parceiros e
fornecedores, além das demais obrigações. Assim, a Empresa continuou seu processo de melhoria
constante da produtividade da Empresa. Embora procurando manter as demandas essenciais, uma
consequência negativa dos ajustes que se fizeram necessários em razão das dificuldades de caixa,
foi a redução do patamar de realização de Investimentos relativamente aos exercícios anteriores,
além da postergação de alguns Resultados do Plano de Ação.
Não obstante o grande desafio da gestão do fluxo de caixa, em termos econômicos, num ano em que
diversas importantes empresas apresentaram dificuldades para a melhora de seus resultados, a
Dataprev apresentou significativo crescimento de seu Resultado, com efetivo controle de suas
despesas, superávit primário e orçamentário. E o mais importante: avançando no atendimento e na
entrega das demandas dos clientes.
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7.2 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do
Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
Para a Dataprev, não se aplicam os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. A
escrituração e as demonstrações contábeis da Dataprev são elaboradas de acordo com os critérios
contábeis em conformidade com a Lei das S/A (Lei nº 6.404/1976), com a nova redação dada pelas
Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009 (art. 37 e 38).
7.3

Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade Prestadora de Conta

A área da Dataprev responsável pela apuração dos custos é a Divisão de Custos (DICT). Esta
divisão se subordina ao Departamento de Controladoria (DECO), órgão da Diretoria de Finanças e
Serviços Logísticos (DFS). Na Divisão de Orçamento (DIOR), órgão subordinado ao mesmo
departamento, todos estes custos, além das demais despesas da demonstração do resultado do
exercício, são convertidos para as devidas contas orçamentárias para atendimento ao DEST/MPOG.
São apurados os custos de todas as unidades organizacionais da UPC. A sistemática de apropriação
utiliza os dados da contabilidade, do plano de contas e se apoia na metodologia de custeio definida
no sistema integrado de informações administrativas. A forma de custeio utilizada pela
contabilidade da Dataprev é “por absorção” ou “integral”; o sistema de acumulação para apuração
dos custos de produção consolida todos os custos por centros de custos diretos e indiretos de
produção e ainda os centros de custos de estrutura. Todas as unidades da Dataprev possuem uma
sigla e um código de centro de custo correspondente.
Os Custos Diretos de Produção são os custos de alocação que participam da produção. Os Custos
Indiretos de Produção são os custos gerenciais ou necessários ao apoio da produção de cada
sistema, serviço e projeto e permite a visualização dos custos de suporte entre as áreas. Os Custos
de Estrutura são os de ordem administrativa, normalmente associados a órgãos de caráter
administrativo, de gerenciamento e de controle. Seus valores são transformados em percentual que
incide sobre o somatório dos Custos Diretos e Indiretos de Produção.
Mensalmente, são apropriadas as despesas nos diversos centros de custo da Empresa. Estas
despesas são apropriadas também às contas contábeis. Cada centro de custo está preparado para
receber lançamentos em qualquer das contas contábeis. O sistema integrado possui rotinas que
ligam as áreas financeira, de suprimentos, de gestão de contratos, de gestão de estoques, patrimônio,
comercial e de pessoas à contabilidade. Os mecanismos de rateios são recursos utilizados para
garantir adequada apropriação aos centros de custo.
Atualmente, os principais parâmetros que definem os preços dos contratos com os clientes da
Dataprev estão previstos em política de preços que tem resultado previsto no Plano de Ação e é
revisada anualmente.
No quadro abaixo, apresentamos de forma resumida, todos os custos por Diretoria, nas colunas, e
por Natureza, nas linhas.
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Tabela 21: Custos por Natureza e por Diretoria
Em R$ 1,00
Natureza

DIT

DRD

DFS

PR

DPE

Total Geral

Pessoal Próprio

148.676.426,66

282.904.788,37

114.718.856,14

29.487.655,94

30.006.880,71

605.794.607,82

Pessoal Externo

16.880.728,48

13.406.875,17

3.471.028,12

2.229.601,49

2.765.932,88

38.754.166,14

Serviços

90.186.967,72

12.292.498,90

8.630.137,83

1.100.387,73

713.468,38

112.923.460,56

556.937,21

16.036,14

266.079,55

17.891,45

5.832,25

862.776,60

Depreciação

65.723.265,59

9.905.571,89

6.652.618,47

2.035.194,42

213.962,29

84.530.612,66

Despesas Gerais

18.204.082,39

17.166.338,03

13.099.318,89

2.793.878,04

1.463.136,17

52.726.753,52

Total Geral

340.228.408,05

335.692.108,50

146.838.039,00

37.664.609,07

35.169.212,68

895.592.377,30

Materiais

Fonte: Divisão de Custos - DICT
Legenda:
DIT – Diretoria de Operações e Tecnologia
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Operações
DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
PR – Presidência
DPE – Diretoria de Pessoas

O gerenciamento dos custos, apoiado por ferramentas de extração, tratamento e apresentação dos
dados, permitiu produzir relatórios gerenciais periódicos e sob demanda, sobre o comportamento
das despesas.
No exercício de 2014, os custos somaram R$843,2 milhões, contra R$895,6 apresentados em 2015,
conforme Tabela 21: Custos por Natureza e por Diretoria. A variação de 6,2% observada entre 2014
e 2015 é inferior à variação dos principais índices que medem a inflação, em especial o IPCA, que
acumulou no ano 10,67%.
A composição dos custos por natureza, apresentada na tabela 13, mostra que a de maior volume é a
de Pessoal Próprio, com uma participação de 67,6% do total. As despesas dessa natureza são
sensíveis à oscilação da força de trabalho (item 8.1 deste relatório) e às negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho, com data-base em maio. Em 2015, o Acordo corrigiu as verbas salariais em
8,17%, ou seja, em percentual superior ao verificado na variação dos custos totais.

7.3.1 Informações Sobre Custos de Produtos e Serviços
É importante notar que, para comercialização, sobre os custos incide o Markup – termo utilizado
para designar a margem destinada a cobrir as despesas com tributos incidentes sobre o faturamento
(ISS, contribuição previdenciária, PIS, PASEP e COFINS) e o lucro (imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro), além das margens líquidas.
Boa parte dos produtos/serviços comercializados pela Dataprev tem crescimento vegetativo de
volume, em especial, os serviços de gestão de benefícios previdenciários oferecidos ao INSS, que
variam de acordo com o número de créditos gerados para pagamento de benefícios, cujo gráfico
evolutivo pode ser observado no Item 4.4 deste relatório, que trata de desempenho operacional
(indicadores de carga de trabalho) e o processamento das parcelas de empréstimo consignado,
oferecido aos bancos e instituições financeiras.
No quadro abaixo, apresentamos os custos dos principais produtos e serviços da Empresa.
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Tabela 22: Custos dos Principais Produtos Comercializados pela Dataprev
Em R$ 1,00
Produtos / Serviços

Custo Total

Cliente

SERVIÇO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

310.363.251,65

INSS

SERVIÇOS DO PORTAL CNIS

138.574.958,54

INSS

SERVIÇO DE GESTÃO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

91.950.590,95

SRFB

PROCESSAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS – RETIDAS DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

90.962.175,91

BANCOS

SISFPJ - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL PESSOA
FÍSICA E JURÍDICA

41.188.979,69

SRFB

SERVIÇO DE GESTÃO DA DIVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA

28.648.797,08

PGFN

SERVIÇO DE APOIO AO AGENDAMENTO DO ATENDIMENTO

25.531.353,80

INSS

IMO - INTERMEDIAÇÃO DA MÃO DE OBRA - TRANSACIONAL

25.131.888,32

MTE

SERVIÇO GESTÃO DE BPC - INVALIDEZ E DEFICIENTES - NACIONAL

14.213.578,67

INSS

SERVIÇO DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO

13.623.465,23

INSS

SERVIÇOS DO PORTAL SIRC

12.523.332,63

INSS

SERVIÇO GESTÃO DE BPC - IDADE E IDOSOS - NACIONAL

11.278.203,73

INSS

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

6.745.770,89

INSS

SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA

6.005.121,68

INSS

CADPREV

5.492.555,35

MTPS

REVBPC

5.483.518,35

INSS

SD - SEGURO DESEMPREGO - TRANSACIONAL

4.701.121,83

MTE

FAPREV

3.983.106,84

MTPS

MÉDICO PERICIAL

3.932.593,48

INSS

SERVIÇO DE GESTÃO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO
PROTOCOLO DO INSS

3.133.562,51

INSS

52.124.450,18

–

895.592.377,30

–

DEMAIS PRODUTOS
Total Geral
Fonte: Divisão de Custos - DICT

7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/1976 e Notas Explicativas
Vide ANEXO VI – Demonstrações Contábeis da Dataprev e Notas Explicativas
Vide link na internet: http://portal.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/contasanuais/demonstracoes_contabeis_final.pdf
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8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
8.1 Gestão de Pessoas
Os conteúdos relativos à gestão de pessoas apresentados no presente Relatório tomam por base os
conteúdos apresentados nos Relatórios de Gestão de 2010 a 2014. Os quadros apresentados neste
item contêm informações relativas à estrutura de pessoal da Empresa e foram adaptados às
exigências legais de acordo com as especificidades da Dataprev.
8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
QUADRO 9: FORÇA DE TRABALHO
Lotação
Autorizada***

Efetiva

Ingressos no
exercício

Egressos no
exercício

Celetistas* ( ∑ )

3.865

3.970

249

350

Empregados próprios**

3.865

3.797

124

190

Empregados Requisitados, com ônus

–

9

2

0

Empregados “Ad Nutum”

–

38

8

19

Jovens Aprendizes

–

75

75

69

Estagiários

–

46

40

72

Dirigentes não empregados
–
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

5

–

–

Tipologias dos Cargos

*
**

***

Celetistas: regime da força de trabalho dos empregados da Empresa.
Empregados próprios: foram considerados como empregados próprios, conforme estabelecidos nos plano de
cargos e salários em vigor, os ocupantes dos seguintes cargos:
•
Analista de Tecnologia da Informação
Analista de Processamento
•
•
Assistente de Tecnologia da Informação
•
Engenheiro de Segurança do Trabalho
•
Técnico de Segurança do Trabalho
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
•
•
Médico do Trabalho
Autorizada:

para as tipologias “Empregados Requisitados, com ônus e sem ônus”, e “Empregados Ad
Nutum” há limite financeiro e não de quantitativo estabelecido nos instrumentos normativos
internos da Empresa.

QUADRO 10: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

1.129

2.668

4

5

3. Ad Nutum

16

22

4. Estagiários

28

18

5. Jovens Aprendizes

66

9

3

2

1. Empregados de Carreira
2. Requisitados de outros Órgãos

6. Dirigentes

7. Total de Empregados (1+2+3+4+5+6)
1.246
2.724
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados cedidos)
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QUADRO 11: DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos no
exercício

–

528

384

317

1.1. Assessor – Nível Divisão*

–

15

14

6

1.2. Assessor de Diretoria*

–

9

8

4

1.3. Assessor Técnico Administrativo*

–

23

11

21

1.4. Consultor Jurídico*

–

1

–

–

1.5. Coordenador – Nível Divisão**

–

30

18

30

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento**

–

12

6

6

1.7. Gerente de Centro de Processamento

–

–

–

3

1.8. Gerente de Data Center**

–

2

2

–

1.9. Gerente de Contas – A**

–

5

6

1

1.10. Gerente de Contas – B**

–

1

3

2

1.11. Gerente de Departamento**

–

19

10

2

1.12. Gerente de Divisão**

–

99

69

34

1.13. Gerente de Serviço**

–

117

80

99

1.14. Gerente Unidade de Desenvolvimento**

–

5

–

1

1.15. Gerente de Unidade de Atendimento - A**

–

–

–

8

1.16. Gerente de Unidade de Atendimento - B**

–

–

–

14

1.17. Líder de Equipe – A**

–

53

45

21

1.18. Líder de Equipe – B**

–

127

107

61

1.19. Líder de Contas de Infraestrutura**

–

5

–

–

1.20. Superintendente de Atendimento

–

–

1

1

1.21. Superintendente

–

5

4

3

2. Dirigente não Empregado / Diretores***

–

5

–

–

3. Empregados “Ad Nutum” *

–

38

18

24

4. Requisitados

–

9

6

2

Total de Empregados: ∑ [(1) Em Função de
Confiança, (2) Dirigente Não Empregado, (3) Ad
Nutum e (4) Requisitados]

–

580

408

343

Tipologias dos cargos em comissão
1.

Função de Confiança

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
*
**
***

Funções de livre nomeação e Empregados extraquadro.
Provimento das Funções de acordo com a Estrutura Organizacional da Empresa.
Diretores, de acordo com o Estatuto da Empresa.
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8.1.1.1 Análise Crítica da Estrutura de Pessoal
Quanto às alterações na força de trabalho, conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que
os desligamentos de empregados, durante o ano de 2015, foram parcialmente repostos pela
utilização do cadastro reserva do concurso 2014, vigente durante o ano de 2015. Essas contratações
tinham como objetivo, substituir, com prontidão, os empregados desligados e/ou atender às novas
demandas, mitigando o risco de descontinuidade dos projetos em andamento, fato que poderia
acarretar prejuízo aos prazos pactuados com os clientes.
Durante o ano de 2015, a Dataprev deu continuidade aos ajustes necessários na estrutura
organizacional com consequente revisão dos processos, com objetivo de promover maior equilíbrio
na distribuição da força de trabalho entre a área meio e área-fim. Apesar dos esforços nesse sentido,
ainda pode-se considerar elevado o percentual de empregados na área-meio da empresa, o que
corresponde a mais de 30% do total da força de trabalho.
Importante destacar que, a portaria DEST nº 15 de 24 de julho de 2013, que estipulou o limite
máximo para o quadro de pessoal próprio da Dataprev de 4.100 empregados, foi revogada pela
portaria DEST nº 17, de 23 de dezembro de 2015, que estipulou 3.865 como sendo o novo limite
máximo para o quantitativo do quadro de pessoal próprio da Empresa.
Como medida imposta para diminuição do quadro de lotação, a empresa acelerou o processo interno
de redimensionamento da força de trabalho, que já havia iniciado nos anos anteriores, com objetivo
de evitar qualquer impacto nos compromissos assumidos pela organização.
Cabe ressaltar que a DATAPREV nos últimos anos têm feito gestão no sentido de incentivar os
desligamentos dos empregados aposentados em atividade, bem como promovendo desligamentos
pontuais. A partir dessas iniciativas tem priorizado contratações de novos empregados, através do
cadastro de reserva, para área-fim da organização.
Quanto aos impactos decorrentes da aposentadoria de empregados - aproximadamente 22% do
contingente total em atividade – é importante ressaltar que a empresa continua a realizar anualmente
o Programa de Desligamento Incentivado, voltado exclusivamente para o público de empregados
aposentados em atividade, prevendo o repasse de conhecimentos anterior a sua saída da empresa.
Conforme demonstrado no Tabela 23 abaixo, a empresa está otimizando o número de Função de
confiança, dando ênfase a uma estrutura mais horizontal, e como consequência uma redução do
número de funções.
Tabela 23: Percentual de Cargos em Comissão em Relação ao Quadro de Pessoal
Comparativo

2015

2014

2013

3.849

3.915

3.875

Quadro de Cargos em Comissão

580

579

717

Percentual: Cargos em Comissão x Quadro de Pessoal
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

15%

15%

18,5%

Quadro de Pessoal (*)

(*) Nas colunas do Quadro de Pessoal, foram excluídos os estagiários e jovens aprendizes.
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8.1.2 Demonstrativo da Despesas com Pessoal

QUADRO 12: DESPESAS DO PESSOAL
Em R$ 1,00

Quadro Próprio – Rubrica DEST*

2015

2014

2013

241100 - Salário Base

247.929.531

225.244.194

201.113.577

241600 - Encargos Sociais

129.043.851

110.216.956

99.092.323

241790 - Demais Contas do Grupo

45.084.530

40.684.111

36.367.813

241300 - Comissões Por Função

28.746.844

35.075.780

32.582.266

241400 - Outros Adicionais

58.088.460

51.313.639

41.863.271

241710 - Contribuições Patronais (Previdência Privada)

19.610.984

17.306.304

15.074.426

241720 - Contribuições Patronais (Assoc. Func. Assis. Méd.)

10.437.826

8.950.051

9.473.522

958.119

1.877.807

3.387.868

5.181.338

5.864.652

132.252

241200 - Horas Extras
241900 – Programa de Desligamento Incentivado
∑ R$

545.081.483

496.533.494

439.087.318

243210 – Auxílio-Alimentação

36.361.894

34.120.899

31.420.012

243230 - Auxílios Educação, Creche e Outros

15.496.047

14.771.914

13.555.943

243290 - Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio

12.530.655

19.114.394

25.008.550

820.525

1.010.632

1.608.887

65.209.121

69.017.839

71.593.392

3.797

3.857

3.810

243240 - Treinamento (∑ ctas do balanço 4x16-02 a 05)**
∑ R$
Quantitativo Pessoal Efetivo (a)
243900 - Demais Serviços De Terceiros***

6.629.661

Quantitativo Pessoal Requisitado mais Extra Quadro (b)
Total em R$: 241+243+2439000***
Quantitativo Pessoal: (a) + (b)

4.903.482

4.502.989

52

58

66

** Erro na
expressão **

** Erro na
expressão **

** Erro na
expressão **

3.849

** Erro na
expressão **

** Erro na
expressão **

Fonte: Departamento de Controladoria – DECO
*

Na estruturação desse quadro foi utilizada a nomenclatura prevista no Sistema SIEST – Sistema de Informações
das Empresas Estatais.
** Na área relativa à capacitação deste relatório (8.1.7), os valores consideram treinamentos de forma mais ampla,
inclusive com a visão dos gastos embutidos em contratações de bens e serviços de tecnologia.
*** O total apresentado na rubrica 243900 – Demais Serviços de Terceiros, contempla também informações com
pessoal requisitado de outros órgãos públicos.
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8.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal

Durante o ano de 2015 os riscos identificados na Gestão de Pessoas foram relacionados com a
admissão de empregados e a restrição financeira da empresa. O cadastro do Concurso Público da
Dataprev/2014, homologado em fevereiro de 2015, trouxe tranquilidade quanto à reposição de
empregados, porém houve restrição financeira decorrente do contingenciamento econômicofinanceiro de seus clientes governamentais, fato que influenciou na contratação e na oferta de
treinamento/desenvolvimento, bem como a ampliação de programas vinculados à área de Saúde e
Qualidade de Vida.
Quanto aos impactos para organização, a permanência da impossibilidade de reposição imediata de
pessoas no futuro pode acarretar dificuldades para atender as demandas; já o permanente
contingenciamento econômico-financeiro na oferta de treinamento/desenvolvimento deve ser
monitorado de forma a não impedir a execução do Plano de Estratégico de 2015, pois o foco e a
priorização das ações de desenvolvimento se deram para atender predominantemente as ações
relacionadas à área finalística da empresa.
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8.1.4 Contratação Pessoal Apoio e Estagiários
8.1.4.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
QUADRO 13: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante
Nome: DATAPREV
UG/Gestão: Código SIAFI 239001
Informações sobre os contratos

CNPJ: 42.422.253/0001-01

2012

Data
Final

Número Processo

Valor Atual

O 01.014336.2012 E NOBRE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

11.305.804/0001-15

44101000292201189

R$ 3.760.450,92

24/05/12 30/09/15

2015

O 01.020871.2015 A CEMAX ADM E SERVIÇOS LTDA

10.243.854/0001-52

44101000012201566 R$ 2.272.344,36

01/10/15 30/09/17

2010

O

39.420.336/0001-49

44101000315201074 R$ 4.658.354,77

23/01/11 31/03/16

08.972.386/0001-05

44106000009201179

R$

355.896,84

28/11/12 27/11/15

15.039.942/0001-50

44107000004201217 R$

310.629,16

22/08/12 21/08/16

09.019.150/0001-11

44108000007201321 R$

265.203,56

03/12/13 02/03/16

26.852.970/0001-09

44114000103201218

R$

159.335,82

20/05/13 19/05/16

08.909.391/0001-73

44110000008201165

R$

126.802,04

01/12/11 30/11/15

09.489.558/0001-57

44110000002201511

R$

115.500,00

01/12/15 30/11/17

09.231.574/0001-45

44111000036200958

R$

224.778,53

05/03/10 04/03/16

07.174.641/0001-01

44112000014201101

R$

218.383,07

01/12/11 30/11/15

05.483.831/0001-85

44112000011201592

R$

28.208,64

01/06/15 27/11/15

01.0485.2010

Fornecedor

Data
Início

CNPJ

2012

Nr. Contrato

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2015

E CONSERVADORA RIO LIMP LTDA

O 03.016867.2012 E DIEGO DE SOUZA ANDRADE
STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMO2012 O 04.014102.2012 A
VEIS LTDA
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA
2013 O 05.015440.2013 E
LTDA
SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 2013 O 06.014185.2013 A
EPP
2011 O 07.009823.2011 E NOVA SAFRA AGRONEGOCIO LTDA - EPP
ADSERVICON ADMINISTRACAO, SERVICOS E
2015 O 07.014719.2015 A
CONTABILIDADE LTDA. EPP
2010 O 08.0012.2010 E ULTRA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA.
MEGANORTE SERVICOS ESPECIALIZADOS
2011 O 09.010596.2011 E
LTDA. EPP
2015 E 09.014634.2015 E LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
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Nr. Contrato

2015

O

09.014720.2015 A BB ALMEIDA & SERVICOS LTDA - EPP

2010

O

2014

O

2010

O

2015

O

2014

O

2015

O

2014

O

2015

O

2014

O

2015

O

2010

O

2015

O

2012

O

2014

O

2015

O

2012

O

2014

O

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2015
Data
Final

Número Processo

09.028.981/0001-50

44112000014201526

R$

126.396,75

01/12/15 30/11/17

10.732.146/0001-85

44113000008201054

R$

226.280,24

17/01/11 16/01/16

05.912.971/0001-21

44115000145201311

R$

314.895,81

03/02/14 02/02/18

02.373.813/0001-52

44116000040200976

R$

275.982,70

20/10/10 04/07/15

17.666.582/0001-42

44116000009201401

R$

110.399,04

07/07/15 06/07/17

14.296.468/0001-80

44116000016201313

R$

62.996,16

22/09/14 20/10/15

19.234.161/0001-78

44116000007201594

R$

142.036,19

01/12/15 30/11/16

14.237.134/0001-35

44117000001201426

R$

186.902,88

01/12/14 17/07/15

19.408.769/0001-71

44117000001201426

R$

159.617,02

18/07/15 30/11/16

72.201.379/0001-09

44118000003201324

R$

29.334,92

01/07/14 24/07/15

05.427.994/0001-40

44118000041201549

R$

59.996,64

27/07/15 26/07/17

09.540.692/0001-35

44119000019201084

R$

230.333,81

01/11/10 31/10/15

10.547.708/0001-10

44119000015201519

R$

102.488,70

03/11/15 02/11/17

05.695.725/0001-65

44120000005201293

R$

119.811,48

11/06/12 10/06/16

07.931.724/0001-06

44121000010201377

R$

68.118,60

22/09/14 31/07/15

19.609.199/0001-88

44121000006201571

R$

163.411,84

01/08/15 31/07/17

11.446.367/0001-50

44122000015201128

R$

278.250,94

03/09/12 02/09/16

11.693.448/0001-54

44123000069201426

R$

368.997,84

19/12/14 30/10/15

2015 O 20.015031.2015 A AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA-EPP 07.809.721/0001-96
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

44123000069201426

R$

261.002,87

03/11/15 14/12/16

A RUELA E SOARES LTDA

11.014742.2014 A MUNDIAL SERVICOS LTDA - ME
12.0043.2010

E UNIVERSAL SERVICOS LTDA.
STILLO SERVICOS COMERCIO E CONSERVA12.014624.2015 E
CAO EIRELI-EPP
12.014466.2014 E C. DA SILVA SERVICOS E CONSERVACAO - ME
12.014694.2015 A OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
INFINITY SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA
13.014585.2014 E
LTDA-ME
EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS
13.014713.2015 A
LTDA -EPP
APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE
14.014651.2014 E
OBRA ESPECIALIZADA LTDA
14.014796.2015 A L G ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E
15.0040.2010 E
LIMPEZA LTDA
TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EI15.014958.2015 A
RELI-ME
16.013939.2012 A BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA
SISERV SISTEMA INTEG. DE SERVICOS DE LIM18.090923.2014 E
PEZA LTDA
GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PRE18.091059.2015 A
DIAL LTDA. - EPP
CONTRATUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS
19.014042.2012 A
LTDA
20.014853.2014 E W A ALMEIDA EIRELI ME
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Valor Atual

Data
Início

CNPJ

10.0013.2010

Fornecedor

Dataprev - RG2015

2014

O

Nr. Contrato

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2015
Fornecedor

CNPJ

21.014884.2014 A HANNER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
MS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 2014 O 22.014286.2014 A
ME
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E
2009 O 23.000183.2009 E
OBRAS LTDA
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E
2015 O 23.016231.2015 A
OBRAS LTDA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

Número Processo

Valor Atual

Data
Início

Data
Final

10.297.576/0001-16

44124000015201451 R$

704.561,27

22/09/14 21/09/16

09.334.777/0001-67

44125000008201287 R$

80.359,41

18/03/14 17/03/16

00.332.833/0001-50

44100000045200978 R$ 2.430.170,24

27/01/11 30/05/15

00.332.833/0008-26

44100000082201443 R$ 1.820.084,65

01/06/15 31/05/17

Legendas:
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
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Unidade Contratante
Nome: DATAPREV
UG/Gestão: Código SIAFI 239001
Informações sobre os contratos

CNPJ: 42.422.253/0001-01

2011 O
2012 O
2013 O
2015 O
2013 O
2012 O
2014 O
2015 O
2012 O
2011 O
2011 O
2015 O
2015 E
2015 O
2010 O
2014 O
2011 O

Nr. Contrato

Situação

Ano

Natureza

VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2015
Fornecedor

CNPJ

01.007692.2011 A ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
LEGITIMA SERV. DE PROTECAO SEG. E VIGI03.016869.2012 A
LANCIA PATRIMONIAL LTDA.
04.014415.2013 E RHEMA SEGURANCA UNIVERSAL LTDA
AGUIA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04.014794.2015 A
ME
04.014426.2013 A ATIVA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP
REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
06.014093.2012 A
EPP
07.014583.2014 E STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Número Processo

Valor Atual

Data
Início

Data
Final

03.372.304/0001-78

44101000324201065 R$ 16.668.885,83 28/08/11 27/08/16

07.030.464/0001-90

44106000002201238 R$

1.229.908,91 01/12/12 30/11/16

05.913.326/0001-23

44107000089201314 R$

286.318,61 20/12/13 23/10/15

11.315.121/0001-49

44107000089201314 R$

187.294,95 23/10/15 19/12/16

10.423.421/0001-89

44107000084201391 R$

797.267,17 01/12/13 30/11/16

04.923.655/0001-92

44114000077201210

R$

764.540,86 23/02/13 22/02/17

07.400.941/0001-61

44110000003201485

R$

108.662,84 01/01/15 29/06/15

07.014670.2015 A ACACIA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 11.687.943/0001-50
GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA
08.014170.2012 E
05.980.352/0001-74
LTDA.
09.006982.2011 A POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. 05.121.169/0001-13

44110000005201474

R$

441.299,04 01/07/15 30/06/17

44111000002201005

R$

694.082,05 18/06/12 25/03/16

44112000014201011

R$

859.976,24 25/08/11 24/08/16

44113000014201010

R$

524.792,23 10/02/11 09/02/15

10.0002.2011

E H. M. RODRIGUES DE QUEIROZ LUZ SILVA - ME 04.667.389/0001-84

10.014495.2015 E H. M. RODRIGUES DE QUEIROZ LUZ SILVA - ME 04.667.389/0001-84 44113000002201591 R$
91.286,52
10.014529.2015 E KONNTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 11.090.084/0001-18 44113000008201569
R$ 49.476,96
ME
10.014542.2015 A SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
00.332.087/0005-28 44113000005201525
R$ 374.786,88
12.0049.2010 A VIDICON SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
07.069.574/0001-65 44116000048200932 R$ 1.501.608,69

12/05/15 08/11/15
04/09/15 03/12/15

13.014540.2014 A MORIA EMPRESA DE SEGURANCA PRIVADA
LTDA- ME
15.008980.2011 A ACESSE SEGURANCA PRIVADA EIRELI - EPP

Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
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05/11/15 04/11/17
08/03/11 07/03/17

19.009.846/0001-10 44117000034201395

R$ 568.576,95

18/08/14 17/08/16

09.537.039/0001-17 44119000003201152

R$ 307.598,60

01/11/11 31/10/16

Dataprev - RG2015

2010

O

2015

O

2015

O

2010

Nr. Contrato
16.0016.2010

Situação

Ano

Natureza

VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2015
Fornecedor

CNPJ

E HAVAI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

Número Processo

Valor Atual

Data
Início

Data
Final

08.578.865/0001-41 44120000053201010

R$ 723.883,89

01/12/10 30/12/15

12.498.008/0001-09 44122000043201315

R$ 512.844,00

06/04/15 13/08/15

10.853.830/0001-15 44122000043201315

R$ 462.042,23

03/09/15 05/04/17

O

19.014664.2015 E CAMARGO & CONCEICAO SEGURANCA PRIVADA LTDA.
19.014786.2015 A ONDREPSB RS - SISTEMAS DE SEGURANCA
LTDA.
20.0046.2010 E MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

87.134.086/0002-04 44123000015201037

R$ 918.274,28

10/01/11 09/01/16

2012

O

21.014122.2012 A SKILL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

69.117.869/0001-17 44124000032201145

R$ 6.475.562,28

01/04/12 31/03/17

2014

O

23.015430.2014 A CITY SERVICE SEGURANCA LTDA

37.077.716/0001-05 44100000104201394

R$ 5.108.241,06

14/02/14 13/02/17

Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
Legendas »»»» Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Situação do Contrato:

(A) Ativo Normal;

(P) Ativo Prorrogado;

(E) Encerrado.

Com exceção do contrato de apoio administrativo, que exige escolaridade mínima para recepcionista (ensino médio), auxiliar de serviços gerais e
jardineiro (ensino fundamental para ambos), os demais contratos de serviços continuados (limpeza, vigilância e outros da mesma natureza) não trazem
exigência de escolaridade mínima.
8.1.4.2 Análise Crítica da Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
A Dataprev busca permanentemente atualizar-se e empenhar-se com relação à gestão e fiscalização plena de contratos. Neste sentido, vigora na
Empresa a Norma de Gestão de Contrato (N/SU/009/05), a qual estabelece diretrizes para a gestão dos contratos com fornecedores de materiais de
consumo, bens permanentes e serviços. Essas diretrizes servem de subsídios para o Departamento de Serviços Gerais – DESG no que diz respeito à
execução e contratação desses serviços nos estados.
Acerca da avaliação crítica dos contratos listados no Quadro 7.2.1 (objeto limpeza e vigilância), destaca-se que a Dataprev não teve problemas com
relação à execução dos contratos, razão pela qual o conceito é positivo da prestação desses serviços. Nessa linha, os fiscais têm uma rotina de
acompanhamento diário e mensal, com base nos formulários e relatórios já previstos nos Termos de Referência, proporcionando assim maior eficiência
na fiscalização.
Informações complementares sobre a contratação de empresas que prestam serviços de apoio vide o portal da Dataprev:
– http://portal.dataprev.gov.br/acesso-informacao/terceirizados
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8.1.4.3 Contratação Pessoal – Estagiários

QUADRO 14: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2015
Em R$ 1,00
Nível de escolaridade
1.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Despesa no
exercício

70

58

54

49

693.485

Nível superior

1.1

Área Fim

38

30

26

21

345.242

1.2

Área Meio

32

28

28

28

348.243

-

-

-

-

-

2.

Nível Médio

2.1

Área Fim

-

-

-

-

-

2.2

Área Meio

-

-

-

-

-

70

58

54

49

693.485

3. Total (1+2)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

QUADRO 15: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2013 e 2014
Em R$ 1,00
Nível de escolaridade

2013

2014

Despesa do exercício

1º Sem

2º Sem

1º Sem

2º Sem

2013

2014

1. Nível superior

378

372

325

198

2.249.688

1.602.163

1.1

Área Fim

103

107

182

102

629.074

867.960

1.2

Área Meio

275

265

143

96

1.620.614

734.203

2. Nível Médio

1

-

-

-

4.999

2.1

Área Fim

-

-

-

-

-

-

2.2

Área Meio

1

-

-

-

4.999

-

379

372

325

198

2.254.687

1.602.163

3. Total (1+2)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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8.1.4.4 Análise Crítica da Contratação de Pessoal – Estagiários
Durante o ano de 2015, os benefícios oferecidos pela Dataprev incluíram Bolsa de Complementação
Educacional no valor de R$865,14 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), para os
estudantes de nível superior, além de Auxílio-transporte de R$115,00 (cento e quinze reais) e Ticket
Refeição de R$426,12 (quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos).
De acordo com a política e norma vigente, para estarem aptos a participar do processo seletivo, os
estudantes devem estar regularmente matriculados e frequentando às aulas, além de cumprirem os
seguintes requisitos:
•

Ter concluído, pelo menos, o 3º (terceiro) período do curso ou número de créditos
equivalente e

•

Ter obtido Coeficiente de Rendimento – CR maior ou igual a 6,0 (seis) no semestre
anterior à contratação.

A empresa designa um de seus empregados, com formação compatível com a pretendida pelo
estudante, para seu acompanhamento e supervisão. O estagiário é avaliado semestralmente pelo
desempenho de suas atividades.
Comparativamente aos exercícios anteriores houve uma redução considerável do número de
estagiários. A redução desse contingente atendeu à política de redução de custos provocada pelo
contingenciamento financeiro do período, porém a Dataprev ao longo do exercício 2015, manteve
de forma efetiva a sua contribuição na formação de jovens estudantes de nível superior junto ao
mercado de trabalho, seguindo as diretrizes e normas internas da gestão da Empresa, bem como as
legislações específicas e as orientações de governo sobre a formação do cidadão para o primeiro
emprego.
Tal iniciativa fica evidenciada no quadro acima relativo à composição de estagiários – 2015, onde
consta o quantitativo durante o exercício em análise, tendo esse se mantido estável, com um
quantitativo médio de 58 estagiários. Ressaltamos que, no decorrer desse período, a execução dos
planos de estágios estabelecidos para cada estagiário foram aplicados na íntegra, bem como foram
proferidas palestras/oficinas de formação profissional.
8.1.5 Irregularidades na área de pessoal
Não houve registros de irregularidades relacionadas a pessoal no período.

8.1.5.1 Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos
Quando em processo admissional, o futuro empregado firma uma declaração consignando “não ter
ou exercer cargo, função ou emprego público”, de acordo com a disposição contida no Art. 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.

8.1.5.2 Terceirização irregular de cargos
Não houve, na Dataprev, ocorrência de terceirização para cargos relacionados com a atividade-fim,
em função da política admissional da empresa.
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8.1.6 Qualificação da Força de Trabalho
A força de trabalho da Dataprev, como se observa na Tabela 24 a seguir, concentra-se
principalmente nas unidades da federação operacionais onde há Data Center (RJ, SP e DF) e/ou
Unidades de Desenvolvimento (RJ, CE, SC, RN, PB).
Tabela 24: Faixa Etária da Força de Trabalho por Unidade da Federação
Faixa Etária por Unidade da Federação

Unidade da
Federação

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

Total

RJ

41

320

357

622

438

35

1

1.814

DF

20

135

101

106

42

3

407

SP

9

49

34

119

64

2

277

CE

13

86

57

56

35

1

248

PB

5

124

43

20

10

202

SC

5

77

53

49

17

201

RN

9

94

22

17

7

149

MG

4

2

2

58

34

PE

4

4

37

34

RS

7

1

39

24

BA

4

3

40

22

69

MA

2

3

26

13

44

PR

2

3

23

14

42

PI

1

3

19

12

ES

2

1

16

12

34

SE

2

2

19

11

34

AL

2

1

22

8

33

PA

2

1

16

11

30

GO

1

13

10

24

MS

1

4

14

2

23

MT

1

1

12

4

18

AM

3

8

4

15

TO

4

1

5

1

1

3

3

2

AP

1

RR

1

1

AC
RO

2

1

79
2

1

73

36

1

3

2

2

2

Total Geral
137
894
704
1.356
831
46
2
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO
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2
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A partir da Tabela 25 abaixo, em relação ao gênero, predominam pessoas do sexo masculino em
todas as faixas de tempo de serviço na Dataprev. Em relação ao tempo de casa, observa-se a
concentração em pessoas de até 4 anos de Empresa e na faixa entre 25 e 29 anos inclusive de
serviços prestados à Dataprev.
Tabela 25: Tempo de Serviço na Empresa por Gênero
Tempo de Serviço na Empresa
(por Ano)

Gênero

Total

F

M

0-4

273

929

1.202

5-9

150

464

614

10-14

38

109

147

15-19

16

28

44

20-24

4

14

18

25-29

595

769

1.364

30-34

91

115

206

35-40

148

227

375

Total Geral
1.315
2.655
3.970
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

Conforme a Tabela 26 a seguir, sob o ponto de vista da formação, 76,3% possuem pelo menos o
curso superior completo.
Tabela 26: Escolaridade Por Empregado
Escolaridade

Total

1º Grau Completo Fase-1

6

1º Grau Completo Fase-2

28

1º Grau Incompleto Fase-1

2

1º Grau Incompleto Fase-2

20

Doutorado Completo

5

Doutorado Incompleto

6

Mestrado Completo

226

Mestrado Incompleto
Pós-Graduação Completo
Pós-Graduação Incompleto
Segundo Grau Completo
Segundo Grau Incompleto
Superior Completo

14
1.015
33
656
93
1.730

Superior Incompleto

136

TOTAL GERAL
3.970
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE /
Departamento de Controladoria – DECO
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A Tabela 27 a seguir apresenta a distribuição da força de trabalho por tipologia do cargo e gênero. A
Tabela 29 mostra que mais de 70% dos empregados possuem superior completo ou pós-graduação
completo.
Tabela 27: Força de Trabalho, Tipo de Cargo e Gênero
Força De Trabalho

F

Dirigente

M

Total Geral

1

4

5

1.229

2.568

3.797

Estagiário

19

27

46

Extra Quadro

19

19

38

Jovem Aprendiz

43

32

75

4

5

9

Empregado

Requisitado

TOTAL GERAL
1.315
2.655
3.970
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

As tabelas a seguir demonstram a distribuição da força de trabalho por tipologia do cargo,
escolaridade, na perspectiva de tempo de serviço na empresa.
Tabela 28: Escolaridade por Tempo na Empresa – DIRIGENTE
Força de
Trabalho

Escolaridade
Mestrado Completo

Dirigente Pós-Graduação Completo
Superior Completo

Tempo de Serviço na Empresa (por Ano)
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

1
1

1
1

2

Dirigente – TOTAL
4
1
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO
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Tabela 29: Escolaridade por Tempo na Empresa – EMPREGADO
Força de
Trabalho

Escolaridade

Faixa Etária
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total

1º Grau Completo Fase-1

1

2

3

6

1º Grau Completo Fase-2

11

4

12

27

1º Grau Incompleto Fase-1

1

1

2

1º Grau Incompleto Fase-2

6

4

12

Doutorado Completo

2

1

Doutorado Incompleto

2

1

88

89

8

5

3

1

311

272

73

17

6

1

1

4

3

Empregado Mestrado Completo
Mestrado Incompleto
Pós-Graduação Completo
Pós-Graduação Incompleto
Segundo Grau Completo
Segundo Grau Incompleto
Superior Completo

1

1
6

1

58

2

1

28

2

6
1

16

9

4

223
14

251

28

35

995

6

1

1

32

417

61

159

649

16

3

7

27

15

5

567

92

128

1.709

1

1

52

10

24

90

Empregado – TOTAL GERAL
1.056 592
146
42
16
1.364
206
375
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

3.797

Superior Incompleto

214

5

5

1
630

2

2

Tabela 30: Escolaridade por Tempo na Empresa – ESTAGIÁRIO
Força de
Trabalho
Estagiário

Escolaridade

Tempo na Empresa
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total

Superior Completo

1

1

Superior Incompleto

45

45

Estagiário – TOTAL GERAL
46
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO
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Tabela 31: Escolaridade por Tempo na Empresa – EXTRA QUADRO
Força de
Trabalho

Escolaridade

Tempo na Empresa
0-4

Mestrado Completo

Extra
Quadro

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total

1

1

7

15

Pós-Graduação Completo

8

Pós-Graduação Incompleto

1

Segundo Grau Completo

3

3

6

Superior Completo

8

6

14

Superior Incompleto

1

1

1

Extra Quadro – TOTAL GERAL
21
17
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

38

Tabela 32: Escolaridade por Tempo na Empresa – JOVEM APRENDIZ
Força de
Trabalho
Jovem
Aprendiz

Escolaridade

Tempo na Empresa
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total

1º Grau Completo Fase-2

1

1

1º Grau Incompleto Fase-1

8

8

Segundo Grau Incompleto

66

66

Jovem Aprendiz – TOTAL GERAL
75
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

75

Tabela 33: Escolaridade por Tempo na Empresa – REQUISITADO
Força de
Trabalho

Requisitado

Escolaridade

Tempo na Empresa
0-4

Mestrado Completo

1

Pós-Graduação Completo

2

5-9

10-14

15-19

1

25-29

30-34

35-40

Total
1

1

Segundo Grau Completo
Superior Completo

20-24

1

1

3
1

1

1

4

Requisitado – TOTAL GERAL
4
1
2
2
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO
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A Tabela 34 mostra que cerca de mais de 50% da força de trabalho está concentrada nos dois
primeiros macroprocessos: “Sistemas” e “Suporte Técnico”, o primeiro, predominante na Diretoria
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações; o segundo, predominante na Diretoria de
Teconologia e Operações.
Tabela 34: Força de Trabalho por Macroprocesso e Faixa Etária
Faixa Etária

Macroprocesso

TOTAL

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

33

520

334

242

112

6

1

1.248

Suporte Técnico

4

25

501

284

5

1

820

Suporte Administrativo

2

15

304

191

13

525

105

127

85

45

3

365

67

62

44

11

1

185

27

22

13

8

3

173

21

13

34

24

2

94

1

32

56

5

94

49

24

6

1

10

7

20

38

37

16

7

1

63

13

10

8

12

43

5

11

16

10

1

43

12

7

9

6

1

35

8

5

7

7

6

6

11

4

5

8

4

Finanças

3

4

6

2

1

16

Desenvolvimento
Organizacional

2

3

3

5

1

14

Comunicação

1

5

2

8

Documentação

3

1

1

5

Sistemas

Suporte Tecnológico
Produção
Não Categorizado

100

Pessoas
Processamento
Sustentação Tecnológica

2

Processo Administrativo
Ambiente Produtivo

2

Logística
Suprimentos
Jurídico
Controladoria
Auditoria
Relacionamento
Cliente

Com

Auxiliar De Enfermagem
Do Trabalho
Engenharia De Segurança
Do Trabalho

1

82
2

27
1

2
1

Técnica De Segurança Do
Trabalho

1

24
21

1

1

77

1

2
2

Medicina Do Trabalho

1

1

Telefonia

1

1

TOTAL
137
894
704
1.356
831
46
2
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO
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8.1.7 Capacitação da Força de Trabalho
Em 2015 a execução do Plano de Capacitação teve seu foco na priorização das ações de
desenvolvimento alinhadas aos resultados do Plano Estratégico da organização, predominando as
ações relacionadas à área finalística da empresa.
Na área de desenvolvimento de soluções, destacaram-se as capacitações presenciais, derivadas, em
sua maioria, de contratos de aquisição de soluções, referentes as áreas de Gestão de Dados e
Informações (Datawarehouse, Qlikview, Data Quality, Mineração de Dados, Master Data
Mangement (MDM)), Gestão de Processos (BMP), Ferramentas de Gestão de Projetos (CA Clarity).
Na área de infraestrutura de TIC, as capacitações visaram preencher lacunas de conhecimento em
novas tecnologias, com destaque para as áreas de Banco de Dados (SQL Server 2012), Redes (Cisco
Networks, IPV6), Mainframe (VMAX), Gestão de Dados e Informações (Qlikview), Frameworks
de Desenvolvimento (Jabol) e Gestão de Processos (BMP).
Nas áreas meio (finanças, gestão e pessoas), o foco foi na execução das demandas de capacitação
regulares, relacionadas aos segmentos de gestão e governança, qualidade de vida e financeiro.
Alguns treinamentos embutidos em contratos de soluções implantadas na empresa também foram
executados, tais como: módulos do sistema de gestão integrada de pessoas e comunicação
unificada.
Adicionalmente, destacam-se as capacitações massivas utilizando metodologia de Educação a
Distância que foram disponibilizadas para todos os empregados da empresa na nova plataforma de
EaD da Dataprev. Neste segmento foram realizados cursos na área de Segurança da Informação
(Certificado Digital e Segurança da Informação: da Norma a Prática, Desenvolvimento Seguro ) e
Gestão Documental (e-DOC). Também foram realizados cursos em EaD utilizando a plataforma do
fornecedor: Processos (BPM), Jurídico (Novo Código de Processo Civil) e Qualidade de Vida
(Preparação para Aposentadoria).
Além das atividades citadas, foram realizados eventos internos de repasse de conhecimento. Dentre
os temas abordados, destacam-se: Dados Abertos, GERID, IBM IDA, Banco de Dados NOSQL,
Gestão de Projetos (Canvas), Gestão Centralizada de logs (SIEM), Projetos Ágeis, Painel de
Monitoramento (CA SOI), Arquitetura Corporativa, Gestão e Fiscalização de Contratos, Gestão de
Serviços de TI (Configuração, Disponibilidade e Capacidade).
O ano de 2015 teve como base várias ações de capacitação de demandas regulares, específicas das
áreas e de treinamentos embutidos em contratos de soluções implantadas na empresa.
Ao total foram 412 de ações capacitação envolvendo 10.781 participantes: 4.487 em cursos
presenciais (42%) e 6.294 em cursos de educação a distância (58%). Dos cursos presenciais, 130
ações (43%) de repasses de conhecimento envolveram 2.657 participantes e 175 ações (57%)
relacionadas a cursos externos envolveram 1.830 participantes.
Os gastos realizados em 2015 com capacitação totalizaram o valor de R$ 1.706.600,37 (um milhão,
setecentos e seis mil, seiscentos reais e 37 centavos), distribuídos da seguinte forma:
R$1.415.265,00 em treinamentos presenciais (83%), R$ 82.208,00 em Treinamentos EaD com
conteúdo de mercado (5%) e R$ 209.127,37 (12%) em treinamento de EaD interno. Vale ressaltar
que, do valor referente aos treinamentos presenciais, R$ 631.398,00 (45%) representam
capacitações embutidas em contrato de novas tecnologias, serviços e soluções adquiridas pela
empresa.
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Tabela 35: Totais Anuais de Capacitação
Tipo de Ações
Número de Ações
Ações Presenciais
305
Ações a Distância
107
Total
412
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Número de Horas
4.579,5
298,0
4.877,5

Número de treinandos
4.487
6.294
10.781

Tabela 36: Totais de Gastos
Tipo de Ações
Gasto
Ações Presenciais
R$ 1.415.265,00
Ações a Distância Externo
R$ 82.208,00
Ações a Distância Interno
R$ 209.127,37
Total
R$ 1.706.600,37
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Percentual
83%
5%
12%
100%

Tabela 37: Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria
Diretoria
Demandante

Total de Atividades

DRD
113
DPE
36
DIT
92
DFS
60
Demanda Comum
4
Total
305
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Total de Treinandos (*)
1.556
540
1.736
631
24
4.487

Carga Horária
1.644,0
425,0
1.604,5
794,0
112,0
4.579,5

(*) Os treinandos não são lotados exclusivamente na diretoria demandante.

Observa-se que, além das capacitações realizadas por fornecedores externos, foram realizados
vários eventos de atualização técnica (através de repasses de conhecimento internos) alcançando
1.863 participantes. Para ambos, as áreas de conhecimento abordadas tiveram escopo diversificado,
abrangendo todas as áreas da Dataprev: Desenvolvimento, Infraestrutura, Finanças, Gestão e
Pessoas.
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Tabela 38: Capacitação Presencial por Áreas de Conhecimento
Total de Atividades
de T&D

Total de Horas
de T&D

Total de Treinandos
de T&D

Gestão econômico financeira

13

95

102

Gestão de projetos

1

4

104

Qualidade de vida

2

2

108

Brigada de incêndio

12

220

124

Redes de telecomunicações

21

516

125

Banco de dados

10

265,5

127

Relacionamento com o cliente
(interno ou externo)

7

55

148

Gestão de contratos

6

48

157

Gestão de dados

17

259

164

17

186

214

55

800

632

86

860

1863

Outras (17 áreas)

58

1269

619

Total

305

4.579,5

4.487

Área de conhecimento

Desenvolvimento
comportamental
Sistemas corporativos e
ferramentas institucionais
Repasses de conhecimento atualização

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

No segmento da Educação a Distância (EaD), foi realizada a capacitação de 6.294 treinandos, em
107 ofertas de Cursos massivos.

Tabela 39: Histórico Anual de Ações à Distância
CURSO

TURMAS

TREINANDOS

Desenvolvimento Seguro

3

183

E-Doc: Cadastro e Trâmite de Documentos Avulsos

14

636

Noções Básicas de Certificação Digital

15

651

Política de Segurança da Informação e Comunicações

1

47

Preparação para Aposentadoria (ppa)

1

60

Programa de Formação em Gestão de Processos - Ead - (turma 1)

7

342

Segurança da Informação e Comunicação (sic)

1

46

Segurança da Informação: Da Norma à Prática

63

4303

Atuação do Preposto

2

26

107

6.294

Total
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT
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8.1.8 Plano de Capacitação
Como continuidade do trabalho iniciado nos anos anteriores, em 2015 a área responsável por
capacitação considerou prioridades de capacitação as informadas no levantamento realizado junto
às áreas da Dataprev e também as capacitações embutidas em contratos de aquisição de soluções.
Tendo como referência a adequação da força de trabalho aos resultados estratégicos do Plano de
Ação 2015, as restrições orçamentárias e a intensificação de uma política de capacitação alinhada
aos objetivos da organização o resultado foi um plano enxuto e adequado.
Podemos observar que o número de ações planejadas no Plano de Capacitação foi menor que o
efetivamente executado, tanto para os treinamentos presenciais como a distância. No primeiro caso,
o principal motivador foram os eventos de Repasse de Conhecimento (tratados como demandas
avulsas requisitadas pelas áreas usuárias) e os treinamentos embutidos em contrato que não estavam
previstos no início de 2015. No segundo caso, treinamentos a distância, o número de turmas
ofertadas para os cursos de Segurança da informação e o e-Doc foi bem maior que o planejado no
início do ano, além da oferta de 1 curso que não havia sido previsto no plano.

Tabela 40: Execução do Plano de Capacitação em 2015
Tipos de Ações

Total de Ações
Realizadas

Ações Previstas
no Plano de
Capacitação 2015

Ações Realizadas
no Plano de
Capacitação 2015

Ações Canceladas

% de Realização

Ações Presenciais

305

100

76

18

93%

Ações a Distância

107

63

56

–

89%

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

8.1.9 Programas de Desenvolvimento Profissional
No período de janeiro a dezembro/2015, 22 empregados contemplados nas edições anteriores do
Programa de Incentivo à Pós-Graduação finalizaram o incentivo financeiro, restando apenas 1
empregado vigente para o ano de 2016. Não houve publicação de edital para incentivo aos cursos de
Especialização, Mestrado ou Doutorado em 2015.
No programa de incentivo à Certificação Profissional foi concluído 1 processo, na área de Redes
(Infraestrutura de TIC).
Em 2015, os gastos em Pós-graduação e Certificação Profissional foram de R$ 137.954,31 e R$
2.594,31 respectivamente.
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Tabela 41: Áreas de Conhecimento Pós-Graduação
AREAS DE CONHECIMENTO

QUANTITATIVO

Administração Pública

1

Engenharia de Computação

1

Engenharia de Redes

1

Engenharia de Software

2

Gerência de Segurança

1

Gestão de Negócios

3

Gestão de Projetos

9

Gestão do Ambiente e Sustentabilidade

1

Gestão Estratégica de TI

1

Gestão Pública

1

Governança de TI

1

Mobilidade

1

Total
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

23

Tabela 42: Áreas de Conhecimento Certificações
AREAS DE CONHECIMENTO
Redes (CISCO CCDP)

QUANTITATIVO
1

Total
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC
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8.1.10

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

8.1.10.1

Gasto Médio no Desenvolvimento de Pessoas

Nome do Indicador
Gasto médio no desenvolvimento de pessoas

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de Medida

GMDP

DECR

Anual

R$

Diretriz Estratégica APRENDIZADO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL
Série Histórica

2015

2014

2013

R$ 479,90

R$ 379,13

R$ 551,11

Utilidade do Indicador
Medir o valor médio de gasto realizado no desenvolvimento dos empregados da Dataprev
Tipo de Indicador

Efetividade

Fórmula de Cálculo
IMDP = Σ ITD / QtE
Onde,
Σ ITD = Somatório dos gastos em T&D
QtE = Quantidade de empregados
Método de Aferição do Indicador
Total de gasto em capacitação em 2015 = R$ 1.847.148,99
Quantidade de empregados efetivos = 3849
Total Gasto em Capacitação (R$ 1.847.148,99) dividido pelo quadro de empregados em 31/12/2015 (3.846)
gasto médio no Desenvolvimento de Pessoas = R$ 479,90
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão de Carreira – DECR / Divisão de Gestão
de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Demonstrativo do Quadro de Lotação de Pessoal – QLP
Área Funcional

PR

DFS

DIT

DRD DPE

Σ empregados por área

152

742

940

1.755

260

Σ
3.849

Fonte: Quadro Lotação de Pessoal de dezembro de 2014 – Painel Estratégico de Pessoas – Departamento de
Administração de Pessoas – DEPE
* Não contam Estagiários e Jovens Aprendizes.
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2015
Apesar da restrição financeira referida, o indicador, que é aferido pelo somatório dos valores
utilizados nas contas de treinamento, demonstrou que a Dataprev teve um ligeiro aumento no gasto
médio em capacitação em comparação ao ano anterior.
Os gráficos abaixo demonstram as séries históricas de gastos em treinamento e desenvolvimento de
pessoas.

540,36

551,11

533,99

479,9
379,13

2011

2012

2013

2014

2015

Figura 23:Valor Médio de gastos em Desenvolvimento de Pessoas

R$ 2.135.538,00
R$ 1.909.107,92

R$ 1.939.976,00

R$ 1.847.148,99

R$ 1.484.291,00

2011

2012

2013

2014

Figura 24:Evolução dos gastos em T&D
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8.1.10.2

Remuneração Média do Empregado
Nome do Indicador

Remuneração média do empregado

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

RME

SGPe

Anual

R$

2015

2014

2013

7.281,21

7.199,71

6.407,30

Série Histórica
Utilidade do Indicador
Demonstrar a evolução, em série histórica, dos valores salariais e remuneração média pagos pela Dataprev aos
empregados do quadro efetivo. Para este indicador não são utilizadas verbas como função de confiança/gratificada
e participação nos lucros por não serem comuns ao conjunto total de empregados, bem como não serem verbas de
caráter permanente.
Tipo de Indicador

Efetividade

Fórmula de Cálculo
RMED = (TFSN + TATS + TAA + TFI +THEI) / QTE
Onde:
TFSN = Total da Folha de Salário Nominal
TATS = Total de Adicional por Tempo de Serviço
TAA = Total de Adicional de Atividade
TFI = Total de Funções Incorporadas
THEI = Total de Horas Extras Incorporadas
TGVR = Total Gratificação Variável por Resultado
QTE = Quantidade Total de Empregados
Método de Aferição do Indicador
Cálculo da fórmula
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2015
Esse indicador demonstra o valor da remuneração média paga aos empregados da Dataprev.
Em 2015, esse valor foi de R$ 7.281,21.
Ressalte-se que o principal fator que impactou o valor médio da remuneração foi o reajuste salarial
de 8,17%, acordado na data-base de maio de 2015.
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8.1.10.3

Situação de Empregados Afastados

Tabela 43: Empregados Afastados – 2015
Afastamentos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Aux Doença
Ac de Trabalho
Lic Gestante/Adoção
LicGestante/Adoção (prorrog.)
Licença Sem Vencimentos
Cedidos

50
4
8
3
6
31

52
4
8
5
6
32

46
4
8
4
4
32

51
4
7
3
4
31

54
3
6
3
4
31

58
4
8
1
5
31

68
9
7
2
5
30

67
7
6
3
5
29

62
5
4
2
5
30

68
5
3
3
5
28

67
5
2
1
5
28

63
7
4
3
6
29

Empregados Afastados

102

107

98

100

101

107

121

117

108

112

108

112

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Tabela 44: Afastamentos – Comparativo Dezembro 2014 x Dezembro 2015
Afastamentos
Aux Doença
Ac de Trabalho
Lic Gestante/Adoção
LicGestante/Adoção (prorrog.)
Licença Sem Vencimentos
Cedidos

Dez 2014
56
4
9
5
7
31

Empregados afastados
109
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Dez 2015

Evolução

63
7
4
3
6
29

12,5%
75,0%
-55,6%
-40,0%
-14,3%
-6,5%

112

2,8%

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2015
Na comparação entre Dezembro de 2014 e Dezembro de 2015 houve um aumento nos afastamentos
relacionados a auxílio doença e acidente de trabalho, porém constatamos uma redução nos demais
tipos de afastamento. O aumento de 2,8% nos afastamento foi administrado e absorvido pelo
organização não trazendo grandes impactos nos compromissos assumidos.
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8.1.10.4

Turn Over

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Turn Over

Turn Over

SGPe

Mensal

Qtde de
Empregados

Série Histórica

2015

2014

2013

-4,4

3,6

15,8

Utilidade do Indicador
Demonstrar Média Mensal da diferença entre os Ingressos e Egressos durante o ano na DATAPREV
Tipo de Indicador

Efetividade

Fórmula de Cálculo
Turn Over = Somatório [(TAD + TRT)-(TDG)] / 12
Onde:
TAD = Total de Admissões
TRT = Total de Reintegrações
TDG = Total de Desligamentos
Método de Aferição do Indicador
Cálculo da fórmula
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Tabela 45: Turn Over em 2015
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez

Média 12 Meses

TURN OVER

Admissão
Empregado
Extra Quadro
Requisitado
Reintegração
Empregado
Extra Quadro
Requisitado
Desligamento
Empregado
Extra Quadro
Requisitado

7

-9

-21

-19

-17

19

13

-15

0

-4

-5

-5

12

2

1

4

9

38

30

9

10

9

3

2

12
0
0

0
2
0

0
1
0

3
1
0

8
0
1

37
0
1

29
1
0

9
0
0

8
2
0

8
1
0

3
0
0

2
0
0

1

0

1

0

1

2

0

0

2

1

2

0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

1
0
0

2
0
0

0
0
0

6

11

23

23

27

21

17

24

12

14

7

7

6
0
0

10
1
0

22
1
0

20
3
0

27
0
0

18
3
0

16
1
0

22
2
0

12
0
0

14
0
0

7
0
0

5
2
0

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2015
O Turn Over, médio dos últimos 12 meses, foi de -4,4 pessoas:
Médias que compuseram o valor acima:
Admissões +10,8
Reintegrações +0,8
Desligamentos -16,0
Os números de saídas de empregados nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto,
tiveram um incremento pelo fato da efetivação dos desligamentos dos empregados que aderiram ao
Programa de Desligamento Incentivado em 2014, voltado exclusivamente para o público de
empregados aposentados em atividade.
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8.1.10.5

Gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Gasto médio em saúde e qualidade de
vida

GMSQV

CGQV,
COQV, DIOR
e DIBE*

Anual

Anual

R$

Série Histórica

2015

2014

2013

R$ 3.239,46

R$ 2.640.16

R$ 2.797,77

Utilidade do Indicador
Monitorar o gasto feito na saúde e na qualidade de vida dos empregados
Tipo de Indicador

Efetividade

Fórmula de Cálculo
GMSQV = Σ GSQV / QtE
Onde:
Σ GSQV= somatório dos gastos em saúde e qualidade de vida
QtE = quantidade de empregados
Método de Aferição do Indicador
Os gastos aplicados em saúde e qualidade de vida são informados pela DIOR, DIBE e COQV. Calcula-se o total no
ano de gasto de cada um itens elencados.
Área Responsável pelo Cálculo

Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bemestar – CGQV

* Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - CGQV
Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - COQV
Divisão de Orçamento - DIOR
Divisão de Benefício de Pessoal – DIBE

Resultado do Indicador em 2015:
Os gastos em saúde e qualidade de vida no ano de 2015 totalizaram R$ 12.300.251,24 o que
corresponde ao gasto médio anual de R$ 3.239,46 por empregado (dezembro/2015: 3.797 pessoas
- fonte: DEPE).
Em relação aos números de 2014, quando o gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida - IMSQV
foi de R$ 2.695,90, houve um aumento de 20,16% . Esta variação deve-se sobretudo ao aumento
dos valores pagos à Fundação da Seguridade Social - GEAP relativa à contribuição patronal do
plano de saúde, que subiu em 17%. Cabe destacar que a contribuição patronal paga à GEAP
corresponde a 86% do gasto total em saúde e qualidade de vida. Se aplicarmos o cálculo do IMSQV
sem este item, o gasto médio anual por empregado vai para R$ 443,85.
Em 2015, houve aumento de 84,29% dos valores pagos para a realização do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, que totalizaram R$ 585.712,58. A principal explicação
para o acréscimo em relação aos valores de 2014 (R$ 317.826,21) é que, com a rescisão do contrato
de serviço de Medicina do Trabalho no Rio de Janeiro, a realização das avaliações clínicas foi
prorrogada até 31/03/2015. Tal fato teve como consequência o pagamento de parte dos exames
periódicos e exames complementares dos empregados lotados no Rio de Janeiro ter sido realizado
em 2015. Além disso, as faturas relativas ao PCMSO, devidas à GEAP, são pagas no ano seguinte a
realização dos exames e, em 2014, todos os empregados foram elegíveis para realização de
periódicos e exames complementares, sendo então o maior dos pagamentos feitos em 2015.
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As Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde e Qualidade de Vida foram
desenvolvidas sem custo para a empresa, tendo a GEAP – Fundação de Seguridade Social com
principal instituição parceira.
Em 2015, 646 empregados receberam o reembolso pelo pagamento da vacina contra a gripe
aplicada em clínicas escolhidas pelo empregado. O valor máximo para reembolso foi atualizado
para R$ 120,00, devido à elevação do preço da vacina no mercado. Apesar da redução do número de
empregados que receberam reembolso, o ajuste do valor do reembolso explica a elevação do gasto
em vacinação, que foi de 20,78%.
O gasto para a execução da Ginástica Laboral foi de R$ 473.343,02, superior ao de 2014 em 13,7%.
Tal elevação do custo é decorrente da ampliação do número de unidades com o serviço contratado e
reajustes para a manutenção da atividade Dataprev.
No ano de 2015, a média mensal de empregados que receberam o benefício Auxílio Tratamento
Especializado foi de 38,08 e o valor médio de reembolso por empregado foi de R$ R$ 638,92. O
gasto em 2015 totalizou R$ 291.987,37, representando uma elevação de 13,16% em relação ao ano
anterior.
Os valores pagos pelo Serviço de Área Protegida totalizaram R$ 48.945,82. A elevação em relação
ao ano anterior, quando o gasto foi de R$ 39.341,88, é explicada pelo aumento do número de
atendimentos.
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Tabela 46: Demonstrativo dos Gastos em Saúde e Qualidade de Vida
Gastos em Qualidade de Vida
Categorias

gasto

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

–

Programa de Vacinação Antigripal
Gastos com reembolso ao empregado por pagamento de vacina para a prevenção da gripe.

R$ 64.418,65

Programa de Ginástica Laboral
Gastos com a contratação de empresas de Ginástica Laboral para realização da atividade nos
diferentes estados

R$ 473.343,02

Tratamento Especializado
Gastos com tratamento médico especializado e medicamentos específicos, sob forma de
reembolso, concedido ao empregado e extensivo a seus dependentes, quando portador de
necessidades especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou mental) e doenças especificadas
na norma sobre o benefício

R$ 291.987,37

Serviço de Área Protegida
Gastos com atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo e Cosme Velho no Rio de
Janeiro

R$ 48.945,82

Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)
Gastos com contrato para prestação de serviço de aconselhamento breve e suporte psicossocial,
prestados por profissionais nas áreas de psicologia, serviço social e direito, entre outros

R$ 220.926,24

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Gastos com a realização do PCMSO, conforme legislação, que abrange exames admissionais,
demissionais, periódicos, retorno de beneficio e mudança de função, pagos a empresas
contratadas e à GEAP.

R$ 585.712,58

Plano de Saúde GEAP – Contribuição Patronal
Contribuição da empresa para o pagamento do plano de saúde dos empregados e seus
dependentes
Total:

R$ 10.614.917,56
R$ 12.300.251,24

IMSQV
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

R$ 3.239,46

Principais Resultados:
Os principais resultados das ações relacionadas à Qualidade de Vida em 2015 são representados
pelas seguintes iniciativas:
Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde
O calendário de 2015 foi revisto, sendo, porém, mantida a maioria das datas. O foco foi contribuir
no desenvolvimento de comportamentos saudáveis de modo a prevenir a manifestação e/ou
agravamento de doenças crônicas não transmissíveis. A elaboração
teve como principais
parâmetros as datas apontadas pelo Ministério da Saúde e pela ABQV.
Foi mantida a estratégia de campanhas de pesos 1 e 2. As de peso 2 são as campanhas mais
relevantes, que são coordenadas nacionalmente, e as peso 1 são aquelas que podem ser
desenvolvidas ou não, dependendo da capacidade operacional de cada unidade executora. Ambas
exigiram envio prévio de planejamento para a COQV, que manteve-se à disposição para orientações
a respeito de melhores práticas e ações.
As atividades foram desenvolvidas sem custo para a empresa, tendo a GEAP – Fundação de
Seguridade Social com principal instituição parceira.
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Tabela 47: Calendário 2015 das Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde
Mês

Data

Tema

Peso

Abril

06

Dia Mundial da Atividade Física

2

Abril

27

Dia Nacional de Combate à Hipertensão

2

Maio

–

Campanha de vacinação

2

Maio

28

Dia do Desafio

1

Junho

01

Dia Mundial sem Tabaco

1

Junho

26

Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo

1

Junho

27

Dia Nacional de Prevenção de Acinte de Trabalho

1

Agosto

03 a 07

Semana da Saúde

2

Setembro

30

Dia Mundial do Coração

1

Outubro

07

Campanha Outubro Rosa

1

Outubro

27

Dia Nacional de Combate à Obesidade

2

Novembro

13

Dia Mundial pelos Atos da Gentileza

1

Novembro

16

Dia Mundial de Controle do Diabetes

2

Novembro

25

Campanha Novembro Azul

1

Dezembro
01
Dia Mundial de Luta contra a AIDS
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

1

Vacinação contra a gripe
Em 2015, foi mantida a estratégia de reembolso ao empregado pelo pagamento da vacina aplicada
em clínica à sua escolha, com valor máximo atualizado para R$ 120,00. O benefício é estendido aos
jovens aprendizes e estagiários.
Com relação a 2014, houve redução de 10,3% na quantidade de empregados imunizados. Essa
redução acompanha a redução de aproximadamente 26% do número de empregados interessados
em se vacinar, evidenciado na pesquisa de interesse junto aos empregados, para saber a quantidade
aproximada de quantos desejavam se vacinar em 2015.
No total, 646 empregados receberam o reembolso. Em julho foi aplicada uma pesquisa em toda a
empresa para levantar a quantidade de empregados imunizada, independente da solicitação de
reembolso. Entre os respondentes, constatou-se que 202 pessoas se vacinaram na campanha do
governo (SUS) ou plano de saúde, perfazendo um total de 848 imunizados contra a gripe.

Tabela 48: Demonstrativo de Gasto em Vacinação Contra a Gripe
GASTO REALIZADO COM VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 64.418,65
R$ 5.368,22
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV
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Ginástica Laboral
No ano de 2015, 21 filiais disponibilizaram a atividade para seus empregados. Em dezembro de
2015, a atividade esteve disponível para aproximadamente 3.610 empregados, equivalendo a 92%
do corpo funcional da empresa, como também para os terceirizados, estagiários e jovens aprendizes
presentes nos momentos de realização dos exercícios.
A média anual de participação geral na atividade ficou em 63,67%, distribuída conforme quadro
abaixo:
Tabela 49: Frequência média de participação na Ginástica Laboral por
Unidade em 2015
UF

MÉDIA (%)

RJ

55,51

DF

65,19

SP

73,08

CE

83,76

SC

59,19

PB

43,32

RN

90,76

MG

78,27

PE

61,55

BA

86,77

RS

83,62

MA

91,40

PR

65,30

PI

70,59

AL

84,06

ES

79,47

PA

37,43

SE

46,86

GO

81,32

MT

80,78

AM

65,76

AC*

–

AP*

–

RO*

–

RR*

–

TO*

–

TOTAL
63,42
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e
Bem-estar – CGQV

* Não há programa de Ginástica Laboral – Não considerado
no cálculo da média total.
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No segundo trimestre, a Ginástica Laboral foi monitorada no rol de metas que influenciaram o
cálculo da Gratificação Variável por Resultados – GVR, com o desafio de elevar a participação no
trimestre para 70%.
Foram realizadas minipalestras e enviados comunicados através de meios diversos (ond@,
DTPNET, e-mail aos gestores etc).
Apesar do resultado das médias de participação na ginástica laboral no momento da atividade do
período de abril a junho ter sido 68,75%, portanto inferior à meta definida, na comparação dos
resultados relativos aos segundos semestres de 2015 e 2014, é evidente o reflexo da medida como
motivação orientadora ao resultado.
Tabela 50: Demonstrativo de Gasto em Ginástica Laboral
GASTO REALIZADO COM GINÁSTICA LABORAL
Gasto Total no Período

Gasto médio mensal

R$ 473.343,02
R$ 39.445,25
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

Programa de Apoio ao Empregado – PAED
Comparado ao ano anterior, o percentual de utilização do Programa saltou de 10,4% para 15,3%, o
que representa uma variação percentual de 49%. Este crescimento deve-se às estratégias de
divulgação do programa ao corpo funcional ocorridas no ano, com destaque especial para as
minipalestras realizadas nas áreas de trabalho, envio de carta e ímã de geladeira para a residência de
todos os empregados e matérias periódicas na intranet. Estas iniciativas elevaram o índice de
utilização do PAED no mês para uma marca nunca atingida anteriormente pelo Programa.
No que tange à qualidade dos serviços prestados, 262 empregados foram consultados, por meio de
avaliações trimestrais ao longo do ano, e 94,54% dos pesquisados revelaram satisfação com o
atendimento e as soluções oferecidas pelo Programa.
Tabela 51: Demonstrativos de Gasto no Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev
Em 1,00
GASTO REALIZADO NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGADO DA DATAPREV – PAED
Gasto Total no Período

Gasto médio mensal

R$ 220.926,24
R$ 18.410,52
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR e Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar –
COQV
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Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno à Empresa – Pró-Retorno
O Programa foi implantado com abrangência nacional em julho de 2013, tendo como público-alvo
os empregados afastados por auxílio-doença por período superior a noventa dias. Os empregados
são acompanhados pela equipe da área de Qualidade de Vida da empresa durante o afastamento e
em sua volta ao trabalho, até completar sessenta dias da data de retorno.
O Plano de Ação 2015, no eixo Pessoas, estabeleceu resultado prevendo reinserção laboral
ampliado e implantado. Dentre as mudanças propostas, estava a inclusão de novos grupos a serem
acompanhados pelo Programa, que passou a abranger a partir de março de 2015:
•

Empregado cuja aposentadoria por invalidez pelo INSS foi suspensa devido à sua nova
condição favorável de saúde;

•

Empregado readmitido/reintegrado por decisão judicial;

•

Empregados cedidos/liberados que retornam à Empresa.

•

Além da inclusão do novo público, foi realizada uma revisão dos procedimentos e o
aprimoramento das práticas que vinham sendo executadas ao público inicial do programa.

O acompanhamento constitui-se como um canal de comunicação para manter o vínculo do
empregado afastado com a empresa e apoiá-lo nos dois primeiros meses após a data de retorno, com
o objetivo de contribuir para a sua readaptação.
Em 2015, 100% de empregados elegíveis tiveram o acompanhamento do Pró-retorno. Foram
acompanhados 114 empregados, sendo 16 integrantes do novo público-alvo.

Tratamento Especializado
O auxílio tratamento especializado é o benefício concedido ao empregado, extensivo a seus
dependentes, que for portador de necessidades especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou
mental), doenças graves e incapacitantes. Trata-se do reembolso, sem natureza salarial, relativo às
despesas com tratamento médico especializado e medicamentos específicos. O valor limite de
reembolso mensal em 2015 foi de R$ 1.230,00.
No ano de 2015, a média mensal de empregados que receberam o benefício foi de 38 empregados e
o valor médio de reembolso por empregado foi R$ 638,92.
Tabela 52: Demonstrativos de Gasto no Auxílio Tratamento Especializado
Em 1,00
GASTO REALIZADO COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 291.987,37
R$ 24.332,28
Fonte: Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – COQV
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Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)
O serviço denominado “área protegida” é prestado por empresa especializada em dar pronto
atendimento médico pré-hospitalar, em casos de urgência ou emergência, por meio de equipes
especializadas, ambulâncias UTI móveis e todo equipamento e medicamento necessário para
atendimento no local da ocorrência. O serviço é prestado a todos que se encontrem dentro das
instalações da Dataprev no Rio de Janeiro (Botafogo e Cosme Velho), independente de serem ou
não empregados da Empresa.
Em 2015, no total foram atendidos 38 empregados e terceirizados, sendo 20 no prédio Waldir Pires
e 18 no José Neves.
No período, o público masculino, na faixa de 50 aos 59 anos foram os maiores usuários do serviço.
O sistema circulatório é a maior causa de mobilização.

Tabela 53: Demonstrativos de Gasto no Serviço de Área Protegida (UTI-Móvel)
Em 1,00
GASTO REALIZADO COM O SERVIÇO DE ÁREA PROTEGIDA – UTI MÓVEL
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 48.945,82
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

R$ 4.078,82

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é o conjunto de medidas adotadas pela
Empresa para a promoção e preservação da saúde do trabalhador, que abrange a realização de
exames médicos previstos na Norma Regulamentadora nº 7. São realizados através do convênio
com a GEAP ou clínicas de medicina do trabalho contratadas.
Em 2015, foram contabilizados 2.148 exames periódicos, considerando um público-alvo de 2.237
empregados elegíveis.
Todos os empregados acima de 45 anos (inclusive) e abaixo de 18 anos foram convocados a realizar
os exames periódicos. Os exames complementares disponibilizados compreendiam exames
laboratoriais (glicemia, lipidograma completo e creatinina) e exame oftalmológico. De um total de
2.237 empregados elegíveis, 1.792 realizaram pelo menos um dos exames complementares
disponibilizados, o que correspondeu a um percentual de 80%.
O exame de audiometria, disponibilizado pela primeira vez em 2014, porém apenas para os
empregados que utilizam headset fornecido pela Dataprev, foi realizado por 187 empregados.
Tabela 54: Demonstrativos de gasto no PCMSO
Em 1,00
GASTO REALIZADO COM O PCMSO
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 585.712,58
R$ 48.809,38
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR e Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – COQV
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8.1.11 Informações sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar Patrocinada
pela Dataprev

1. Nome: PREVDATA
2. Razão Social: Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata
3. CNPJ: 30.258.057/0001-56
4. Demonstrativo Anual:
1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 320.069.252,15
2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 6.354.702,77

•

Plano CV (Prevdata II) R$ 20.962.817,44

3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 6.354.702,77

•

Plano (CV) Prevdata II R$ 20.962.817,44

4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV): R$ 33.847.214,09

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 596.408,28 (Contribuições Extraordinárias)

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 54.906,54 (Contribuições autopatrocinados)

5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições;
Plano de Renda Vinculada (PRV)
Parcela de Empréstimos R$ 10.533.687,07
Plano CV (Prevdata II)
Parcela de Empréstimos e contribuições adicionais R$ 4.938.918,57
•

Plano de Renda vinculada (PRV) – Termo de Compromisso para fins de
equacionamento do deficit do plano e parcela de empréstimos, pagas pelos
participantes através de desconto em folha de pagamento.

•

Plano CV (Prevdata II) - Contribuições Extraordinárias e parcelas de empréstimos,
pagas pelos participantes, através de desconto em folha de pagamento.
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6) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal;

Tabela 55: Valor dos Investimentos do Plano de benefício definido PRV saldado

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

Tabela 56: Valor dos Investimentos do Plano CV Prevdata II

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

Tabela 57: Valor dos Investimentos do Plano de gestão administrativa PGA

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata
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7) Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência
complementar, evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a
Resolução 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional;
POLITICA DE INVESTIMENTOS
Demonstrativo de Investimentos 2015: Planos CV – Prevdata II e PRV Saldado
Plano CV Prevdata II
A Prevdata cumpriu os limites de enquadramentos previstos na legislação e na Política de
Investimentos da Entidade. No segmento de renda fixa, em 2015, a Prevdata prosseguiu com sua
estratégia de aumentar as alocações em Notas do Tesouro Nacional da série B – NTN-B,
investimento que possui boa correlação com a meta atuarial da Entidade e considerado como livre
de risco de crédito. Ao final do exercício, o Plano CV - Prevdata II continha 33,86% de seus
recursos alocados nestes títulos. Outro destaque foi a redução do risco de crédito privado, que, em
2014, era de 25,32% do patrimônio e, ao final de 2015, 10,39%.
Em relação ao segmento de renda variável, o Plano CV - Prevdata II permanecerá com seu objetivo
de manter um percentual do patrimônio alocado, correspondente a aproximadamente 20%, com
vista ao potencial de valorização no médio/longo prazos que este segmento possui. Sendo assim,
todo capital investido em ações está voltado aos ganhos de médio/longo prazos que a Prevdata
almeja.
Nos Fundos Estruturados, a Prevdata manteve o nível de alocação patrimonial, evitando o
crescimento do percentual de alocação nesta modalidade, mais exposta aos riscos conjunturais da
economia. O objetivo principal foi não aumentar a volatilidade das cotas do plano, em um ano em
que todos os segmentos, inclusive o de renda fixa, foi bastante volátil.
No segmento de empréstimos, a Prevdata vinculou a taxa cobrada à variação de sua meta atuarial,
reduzindo a exposição futura desta carteira. O montante alocado cresceu, mas o percentual de
alocação manteve-se estável em relação ao ano anterior.
A Prevdata não conseguiu atingir a meta atuarial nos exercícios 2014 e 2015. A rentabilidade da
carteira de ativos do Plano CV - Prevdata II foi inferior à variação da meta atuarial, inclusive o
segmento de renda fixa, diferente do ano anterior.
Merece destaque a precificação dos títulos públicos federais.
O aumento da taxa de juros no Brasil gera elevada volatilidade ao segmento de renda fixa,
aumentando as dificuldades do cumprimento da meta, a que pese os títulos públicos federais terem
sido adquiridos a taxas superiores à variação da meta atuarial. No Plano CV - Prevdata II, a
Prevdata precifica seus ativos de acordo com o último negócio realizado, não se apropriando da
rentabilidade a ser auferida no vencimento do título.
Outro segmento que influenciou negativamente a rentabilidade global foi o de renda variável. O ano
foi ruim para renda variável no Brasil. Devido ao perfil deste plano, a Prevdata mantém alocação
estratégica em busca de se apropriar, no médio/longo prazos, de rentabilidade acima do que os
demais segmentos obtiveram no mesmo período.
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O segmento de empréstimos, por possuir vínculo com a meta atuarial, conseguiu superar a variação
da meta de rentabilidade nos dois anos em epígrafe.
O mesmo não ocorreu com os investimentos estruturados, mais exposto à variação da economia real
e ao risco conjuntural da economia, que sofreu significativo impacto na rentabilidade do segmento.
Gestão de Risco - A Prevdata possui contrato junto a seu agente custodiante do serviço de análise e
acompanhamento de enquadramento legal dos ativos e cálculo do Value at Risk – VaR realizado por
empresa de consultoria contratada para esta finalidade. Conforme disposto na Política de
Investimentos, a Prevdata avalia o risco de suas carteiras próprias, fundos exclusivos e sobre o
patrimônio global pelo método do VaR.
Plano PRV Saldado
Como estratégia, no segmento de renda fixa no Plano PRV, em 2015, a Prevdata continuou
aumentando os investimentos feitos em títulos públicos federais, que, ao final do ano,
representavam 66,11% do patrimônio total do plano PRV Saldado. Para isso, aumentou as compras
de Notas do Tesouro Nacional da série B – NTN-B, investimento que possui boa correlação com a
meta atuarial da Entidade e é considerado como livre de risco de inadimplência.
Em relação ao segmento de renda variável, a Prevdata permanece com seu intuito de reduzir a
concentração de patrimônio neste segmento, reduzindo de 20,57% (em 31/12/2014) para 2,59% a
concentração em 2015.
Outro segmento que teve sua participação reduzida foram os Investimentos Estruturados. Em 2015
a Prevdata resgatou os recursos alocados em fundos multimercados e direcionou para compra de
Notas do Tesouro Nacional da série B – NTN-B.
No segmento de empréstimos o percentual de alocação foi reduzido em face da adoção de normas
mais rígidas no momento da renovação, reduzindo a exposição futura desta carteira..
No segmento de imóveis, a Prevdata possui duas unidades que são utilizadas para uso próprio da
Entidade. De pouca representatividade em relação ao patrimônio total gerido, ao final de 2015
representava 0,82% do Plano PRV Saldado.
Em 2014 e 2015 a rentabilidade total da carteira de ativos do Plano PRV Saldado foi inferior à
variação da meta atuarial. Isto se deveu, principalmente, à variação do segmento de renda variável.
O segmento também não conseguiu superar a variação do índice IBrX (parâmetro referencial para
este segmento). Objetivando reduzir a exposição da Entidade a ativos de maior risco e aproveitando
a oportunidade que o mercado de títulos públicos federal apresentou em 2015, a Prevdata reduziu a
alocação em renda variável de 20,57%, em 2014, para 2,59%, em 2015. Com isso a Entidade visa o
cumprimento da meta atuarial nos próximos anos.
Gestão de Risco - A Prevdata possui contrato junto a seu agente custodiante do serviço de análise e
acompanhamento de enquadramento legal dos ativos e cálculo do Value at Risk – VaR, realizado
por empresa de consultoria contratada para esta finalidade. Conforme disposto na Política de
Investimentos, a Prevdata avalia o risco de suas carteiras próprias, fundos exclusivos e sobre o
patrimônio global pelo método do VaR.
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5. Conclusões contidas no relatório da auditoria independente

Relatório dos auditores independentes
Aos:
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadoras da
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata
Rio de Janeiro – RJ
Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev
– Prevdata (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo
somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de
consolidado, por definição da Resolução CNPC 8) em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e
as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo
líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e também que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter uma segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Sociedade de
Previdência Complementar da Dataprev – Prevadata e individual por plano de benefício em 31 de
dezembro de 2015 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2016.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ
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6. Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de
gestão e nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais
resultados deficitários
Tabela 58: Situação Financeira Atuarial do Plano de Renda Vinculada (PRV)
2015

2014

2013

Patrimônio de Cobertura (A)

662.147.342,31

581.866.550,38

542.623.082,59

Exigível Atuarial (B)

637.924.644,64

621.654.268,36

553.673.136,57

Provisões Matemáticas

637.924.644,64

621.654.268,36

553.673.136,57

Benefícios Concedidos

467.891.542,11

416.259.743,01

373.203.195,12

Benefícios a Conceder

376.963.449,83

390.850.756,78

376.781.845,77

(-) A Constituir Termo de Compromisso

173.232.442,03

185.456.231,43

196.311.904,32

(-) A Constituir Extraordinária

33.697.905,27

0,00

0,00

Superávit Acumulado (A)-(B)

24.222.697,67

0,00

0,00

Deficit (A)-(B)

–

39.787.717,98

11.050.053,98

Reserva de Contingência (Até 25% de B)

–

–

–

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

A taxa de 5,80% aa, definida na Política de Investimentos da Prevdata, representa a expectativa do
retorno médio dos investimentos do Plano PRV, considerando o Fluxo Atuarial.
A taxa está dentro do corredor de taxa máxima e mínima [5,86;3,83], conforme processamento do
fluxo de contribuições e de pagamentos de benefícios usados na apuração do duration do passivo,
através da Planilha Duração do Passivo e de acordo com a tabela anexa à Portaria Previc nº 197, de
14/04/2015.
Tabela 59: Situação Financeira Atuarial do Plano de Contribuição Variável - CV Prevadata II
2015

2014

2013

Patrimônio de Cobertura

233.160.401,21

180.878.171,49

134.773.058,32

Exigível Atuarial

233.160.401,21

180.878.171,49

134.773.058,32

Provisões Matemáticas

233.160.401,21

180.878.171,49

134.773.058,32

Benefícios Concedidos

9.695.872,45

6.841.798,67

2.784.737,10

Benefícios a Conceder

223.464.528,76

174.036.372,82

131.439.259,70

Superávit/Déficit

–

–

–

Reserva de Contingência

–

–

–

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

A variação de R$ 52.282.229,72, que resultou em um crescimento de 28,90% do Patrimônio, teve
como principais fatores os aportes das contribuições mensais e a rentabilidade alcançada pelos
Ativos do Plano, representada pela variação mensal da Cota.
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7. Conclusões do último estudo atuarial
Plano PRV Saldado
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiroatuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano de Renda Vinculado – PRV com
Saldamento, que está fechado a novas adesões.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2015, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados e
devidos acertos, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
Os resultados envolvem projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios
internacionalmente aceitos, e identificam os Custos e as Provisões Matemáticas do Plano de
Benefícios, atendendo a Resolução MTPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006, que estabelece os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de
previdência complementar.
Iniciamos os estudos avaliando a taxa de juros real anual que correspondesse ao valor esperado da
rentabilidade futura dos investimentos do plano.
A taxa adotada para Política de Investimentos de 5,80% ficou dentro dos limites identificados no
cálculo da duration, aferida através da planilha divulgada pela Previc, de acordo com a Portaria
Previc nº 197, de 14/04/2015.
As novidades instituídas pela Previc em 2015, através da Resolução nº 22 do Conselho Nacional de
Previdência Complementar – CNPC – estabeleceram novos parâmetros diferenciados para
distribuição de superávit e equacionamento de déficit vinculados à realidade e características dos
planos de benefícios.
Apesar da Resolução nº 22 permitir a revisão dos resultados apresentados no encerramento de
exercício de 2014, a gestão da Prevdata manteve o programa de equacionamento aprovado no
mesmo exercício.
Outra novidade foi a Portaria Previc nº 708, de 22/12/2015, alterada pela Portaria Previc nº 30, de
20/01/2016, que dispõe sobre a forma e prazo de envio das informações para apuração da duração
do passivo referida na Resolução nº 18, de 28/03/2006 e do ajuste de precificação referido na
Resolução nº 26, de 29/09/2008, ambas do CNPC, bem como referidos na Instrução Previc nº 19, de
04/02/2015, relativamente à avaliação atuarial decorrente de fato relevante.
Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Resolução CNPC nº 16,
de 19/11/2014, que permiti utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos títulos
públicos federais – NTN-B, atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos
até o vencimento e o mesmo título calculado considerando a taxa de juros real utilizada nas
provisões, apurando-se à precificação dos títulos públicos federais, o montante encontrado foi de
R$26.381.948,14.
Portanto, diante do resultado apresentado de superávit técnico no valor de R$ 24.222.697,67 e
considerando, ainda, os títulos públicos federais de NTN-B´s que totalizaram R$ 26.381.948,14,
podemos afirmar que plano se encontra em condições de mitigar eventuais déficits futuros de R$
50.491.761,73, mantendo-se ainda em equilíbrio técnico.
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Ressaltamos que, conforme a decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou a contribuição
extraordinária para ter início a partir de jul/2015, com a finalidade de mitigar o agravamento do
déficit técnico apurado em 2014, o valor atual dessas contribuições totaliza R$ 33.697.905,67 e
garante a estabilidade do plano de acordo com o fluxo de pagamento de benefício.
As contribuições extraordinárias obedecerão aos percentuais conforme tabela a seguir:
Tabela 60: Contribuição Extraordinária (Percentual)
Patrocinadora

Participante

Assistido

Aplicação

0,2

0,2

0,4

A partir de julho de 2015

0,4

0,4

0,8

A partir de julho de 2016

0,6

0,6

1,2

A partir de julho de 2017

0,8

0,8

1,6

A partir de julho de 2018

1,00

1,00

2,00

A partir de julho de 2019

1,41
1,41
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

2,82

A partir de julho de 2020

O plano apresenta também uma economia originada pela postergação de solicitação de benefício
saldado, que garante o equacionamento do déficit técnico referenciado em 2014.
Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das
hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos. Assim, modificações futuras nas experiências
observadas poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.
Plano CV Prevdata II
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiroatuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano CV – Prevdata II.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2015, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados,
considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
O plano está estruturado na modalidade de Contribuição Variável, no regime financeiro de
Capitalização, pelo método de Capitalização Financeira.
A situação atuarial do Plano, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de
financiamento e hipóteses atuariais, apresentou em 31/12/2015 resultado de Equilíbrio Técnico.
Por se tratar de plano estruturado na modalidade Contribuição Variável, tanto na fase de
capitalização quanto na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus
participantes limita-se ao saldo de conta individual (forma financeira), conforme formulação
constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.
Concluímos que a situação atuarial do Plano encontra-se em Equilíbrio Técnico.
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8.2 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
Além dos quadros comuns a esta área do Relatório de Gestão, em 2015 foram apresentadas as
seguintes informações de acordo com as orientação publicadas no e-contas:
a) Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade prestadora de
conta
A gestão dos imóveis da DATAPREV é realizada por equipes administrativas locais,
instituídas oficialmente pela Estrutura Organizacional da Empresa. Essas equipes possuem
atribuições de coordenar as atividades de apoio logístico, executar, controlar, coordenar as
ações relativas à gestão predial, manutenção das instalações, gestão patrimonial, gestão de
contratos, segurança física, logística, suprimentos, responsabilidade socioambiental,
treinamento e comunicação social.
b) Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de
Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet
O Controle sobre a situação cadastral e funcional de seus prédios é informatizado, com uso
o Sistema ERP Protheus, da TOTVS, atualmente em fase de atualização de versão (Protheus
12). Essas áreas subordinam-se a um departamento de administração central e contam com o
suporte técnico das áreas de segurança física, patrimonial, engenharia e manutenção predial,
tendo suas demandas e investimentos previstos no Plano de Ação da Empresa. Os imóveis
próprios da Dataprev não estão registrados no SPIUnet.
c) Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos
imóveis
Os imóveis usados pela Dataprev no desenvolvimento de suas atividades estão registrados
nos grupos de: “Terrenos”, “Edifícios” e “Instalações” e estão em conformidade com
critérios contábeis obedecendo às diretrizes emanadas pelos órgãos reguladores.
Os gastos realizados com manutenção predial são normalmente registrados em contas
próprias de resultado (despesa). Já os referentes as reformas ou grandes reparos, por
demandar algum tempo e agregar valor significativo ao bem, são registrados em “Obras em
andamento”, acumulando todos os gastos relacionados aos projetos que são acompanhados
pelo Departamento de Engenharia, desde sua concepção.
Ao término do projeto e com laudo conclusivo, esses gastos são transferidos para as contas
correspondentes (Edifícios ou Instalações), no módulo patrimonial e contábil, momento em
que se inicia a depreciação econômica e fiscal.
Nas notas explicativas do balanço patrimonial (NOTA 11 – IMOBILIZADO) encontram-se
a descrição das contas mencionadas e suas respectivas taxas anual de depreciação, estando
portanto a qualidade dos registros contábeis em conformidade com os dispositivos legais,
sendo o balanço patrimonial auditado disponibilizado no:
‒

http://portal.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/contasanuais/demonstracoes_contabeis_final.pdf
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d) Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los;
A DATAPREV possui uma estrutura de serviços e processos que asseguram uma gestão
eficiente de seus imóveis. Para manter a integridade, segurança e funcionamento das
edificações, a Dataprev conta com Vigilância Física Patrimonial 24h, Bombeiros
Profissionais Civis 24h, Seguro de Imóveis, Plano de Evacuação Predial, Manutenção
Predial e Manutenção dos Elevadores, Extintores de Combate a Incêndios, Brigadistas
Voluntários, Sistema de Alarme contra Incêndios, Sistema de Detecção de Fumaça,
Monitoramento por CFTV e Sistema de Controle de Acesso Físico.
Os conteúdos relativos à gestão do patrimônio imobiliário presentes no Relatório repetem as
estruturas e os conteúdos apresentados nos Relatórios de Gestão de 2010 a 2014, com o objetivo de
demonstrar de forma mais efetiva aos órgãos de controle como a Dataprev gerencia os imóveis sob
a sua responsabilidade, principalmente os de propriedade da União, de acordo com as suas
especificidades.
8.2.1 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial

QUADRO 16: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO
Quantidade de Imóveis de Propriedade da União de
Responsabilidade da Dataprev *

Localização Geográfica

Brasil

2015

2014

2013

ACRE - UAAC (Rio Branco)

1

1

1

ALAGOAS - UAAL (Maceió)

1

2

2

AMAZONAS - UAAM (Manaus)

1

1

1

AMAPÁ - UAAP (Macapá)

1

1

1

BAHIA - UABA (Salvador)

1

1

1

BRASÍLIA - UADF (Distrito
Federal)

2

2

2

MINAS GERAIS – UAMG
(Belo Horizonte) - Depósito

–

1

1

MATO GROSSO - UAMT
(Cuiabá)

–

1

1

RIO GRANDE DO NORTE UARN (Natal)

1

1

1

RONDÔNIA - UARO (Porto
Velho)

1

2

1

TOCANTINS - UATO (Palmas)

1

1

1

10

14

13

Total
Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP

* Com exceção dos imóveis de Brasília, os demais imóveis pertencem ao INSS.

157

Dataprev - RG2015
8.2.2 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, exceto imóvel funcional

QUADRO 17: IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA
UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL
Em R$ 1,00
UG

Estado de
Regime
Conservação

Valor do Imóvel
Valor
Histórico

Despesa no exercício

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com reformas

Com
manutenção

{1}

–

–

–

UAAC (*)

7

4

458.975,97

335001
UAAL (*)

6

2

462.272,61 Abr/2012

462.272,61
(1)

–

4.474,00

335002
UAAM

7

4

1.174.954,93 Abr/2012

2.264.495,00
(2)

–

2.312,17

UAAP (*)

7

4

–

–

335003
UABA (*)

7

4

776.550,00 Mai/2012

1.070.000,00
(1)

29.626,50

2.226,01

335005
UADF

7

2

18.600.000,00 Abr/2013

31.500.000,00
(2)

11.427.004,51

14.603,59

UADF

7

(**)

335018
UARN (*)

6

4

UARO (*)

7

2

335023
UATO (*)

7

3

10.454,06

{1}

–
787.341,92
–

{1}

–

Jul/2015

3.720.000,00
(2)

{1}

–

205.670,64 Mar/2012

400.000,00
(2)

Total

–

–

–

199.990,00

–

–

–

–
17.368.261,51

4.480,70
1.514.111,58

Fonte: Divisão de Obras e Projetos – DIOP (Laudos CEF – 2012/2015)
Observações (*) - Imóveis ocupados parcialmente; (**) - Terreno; {1} – Não foi realizada avaliação pela CEF.
Valor Reavaliado do Imóvel:
(1) - Valor de Reedição - Descontada a depreciação
(2) - Valor de Reprodução - Considerando a depreciação
Legendas:
UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel.
Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se encontra o processo de
regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte codificação:
(...) 6 – Cessão Onerosa; 7 – Comodato (…)

13 – Entrega – administração federal direta (…)

Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação:
(...)

2 – Muito Bom

3 – Bom;

4 – Regular;
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8.2.2.1 Análise Crítica dos Itens 8.2.1 e 8.2.2
A Dataprev é sediada no Distrito Federal e representada em todas as Unidades da Federação em 30
imóveis, dentre eles imóveis próprios, alugados e cedidos pelo INSS, totalizando a área de 85,0 mil
metros quadrados.
A Datapreve promove ações contínuas de modernização dos ambientes de trabalho e instalações.
Essa diretriz visa o estabelecimento de padrões de modernidade e de alta disponibilidade nos
ambientes computacionais (data centers), segurança física e patrimonial, conforto, ergonomia,
acessibilidade e sustentabilidade.
Nesse contexto, as diretrizes da Empresa se consolidam no Plano de Ação 2015 – Eixo
Infraestrutura e Logística, com os seguintes resultados: Resultado 12: Instalações da Dataprev com
ambientes padronizados, atualizados e com processo de gestão definido/ Resultado 13: Novo
sistema de acesso físico implantado em todas as instalações, com informações gerenciadas/
Resultado 15: 80% da reforma da fachada da Álvaro Rodrigues concluída/ Resultado 16 a 18:
Reforma e modernização dos prédios da Álvaro Rodrigues, Cosme Velho e São Paulo contratados/ /
Resultado 19: 85% da reforma do prédio da Paraíba concluída e / Resultado 20: Programa de
eficientização do consumo energético para todas as instalações da Dataprev definido e parcialmente
implantado.
Naturalmente, parte desses resultados são transferidos para os exercícios seguintes, observados os
critérios de prioridade, necessidade e oportunidade como, por exemplo, por força da necessidade de
ajustes orçamentários, ou em decorrência de processos de contratação/execução que não cumprem
os prazos inicialmente previstos, como é o caso dos resultados 15, 16, 17 e 18 e 20.
Além das obras de reforma, a Dataprev mantém o Plano de Gestão e Manutenção Predial, projeto
que é focado na melhoria da gestão e informatização do processo, uma vez que a realização da
manutenção predial com qualidade, de forma organizada e permanente, prolonga a vida útil dos
equipamentos e o funcionamento dos sistemas prediais.

8.2.3 Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União
QUADRO – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO
Não houve ocorrência no período – A Dataprev não cede espaço físico em imóvel da União
Fonte:Divisão de Obras e Projetos – DIOP

8.2.4

Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ
QUADRO – DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB
RESPONSABILIDADE DA UJ

Não houve ocorrência no período – A Dataprev não utiliza imóveis funcionais da União
Fonte:Divisão de Obras e Projetos – DIOP
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8.2.5 Bens Imóveis Locados de Terceiros
QUADRO 18: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
LOCADOS DE TERCEIROS
Localização Geográfica

Brasil

Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros pela Dataprev
2015

2014

2013

CEARÁ - URCE (Fortaleza)

1(1)

1(1)

1(1)

ESPÍRITO SANTO - URES (Vitória)

1(2)

1(2)

1(2)

MINAS GERAIS – URMG (Belo
Horizonte)

1(3)

1(3)

1(3)

MATO GROSSO DO SUL - URMS
(Campo Grande)

1(4)

2(4)

2(4)

MATO GROSSO - URMT (Cuiabá)

1(5)

1(5)

–

PARÁIBA – URPB (João Pessoa)

1(6)

1(6)

–

PERNAMBUCO - URPE (Recife)

1(7)

1(7)

1(7)

PARANÁ - URPR (Curitiba)

1(8)

1(8)

1(8)

–

1(9)

1(9)

RORAIMA - URRR (Boa Vista)

1(10)

1(10)

1(10)

SANTA CATARINA - URSC
(Florianópolis)

1(11)

1(11)

1(11)

BRASÍLIA - UADF (Distrito
Federal)

–

1(12)

1(12)

10

13

11

RIO DE JANEIRO - DESG/DADP
(Rio de Janeiro - Almoxarifado)

Total
Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP

(1) - Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º andares; 4º andar/sala 408
e parte do 8º andar.
(2) - Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 623.
(3) - Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.
(4) - Rua Euclides da Cunha, 229, 1° andar.
(5) - Av. Getúlio Vargas, 1372 - 2ºandar, parte SS
(6) - Av. Presidente Epitácio Pessoa, 494, Torre.
(7) - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 – 4º, 5º e 9º pavimentos.
(8) - Rua Mariano Torres, 729 – 12º pavimento.
(9) - Rua Teixeira de Castro, 250 - DEVOLVIDO
(10) - Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.
(11) - Rua Padre Roma, 409 / 419.
(12) - SCS, Quadra 9, Torre B, 1º e 2º andares. Parque da Cidade Corporate Brasília/DF - DEVOLVIDO
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8.2.5.1 Análise Crítica do item 8.2.5

Assim como os imóveis próprios, os imóveis alugados são necessários para o estabelecimento físico
da Empresa em todos os estados da Federação.
A definição da aquisição ou da locação desses imóveis varia de caso a caso, de acordo com questões
estratégicas, econômicas e disponibilidade do mercado local, cuja documentação consta de seus
respectivos processos.
O dimensionamento dessas áreas é calculado pelas áreas técnicas competentes, na ordem da
proporção de 10 m2 por empregado para as áreas de escritório, em média, além das áreas comuns e
ambientes especiais, tais como salas de reuniões, videoconferências, laboratórios, salas de aula,
salas de equipamentos, dentre outras.
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8.3 Gestão de Tecnologia da Informação
8.3.1 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação PETI e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor do TI (PDTI),
apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional
Na Dataprev não usamos o conceito PETI (Plano Estratégico da Tecnologia de Informação). Somos
uma Empresa cuja atividade fim é tecnologia da informação e o PEI (Plano Estratégico
Institucional) abrange as questões tecnológicas direcionadas aos nossos clientes. As diretrizes
tecnológicas para uso exclusivo da Dataprev são tratadas no PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da
informação), no tema Gestão de TIC interna.
O processo de planejamento da DATAPREV está estruturado em três níveis, considerando os
aspectos estratégico, tático e operacional. O aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico
Institucional - PEI - que define a visão estratégica da Empresa. O Plano Diretor de TIC (PDTI),
com horizonte temporal de três anos, se situa no nível tático. O aspecto operacional é tratado no
Plano de Ação, que operacionaliza a execução anual da estratégia.
O PEI estabelece os objetivos, estratégias e políticas da Empresa. A DATAPREV, sendo uma
empresa cuja atividade fim é TI, consolida no PEI a sua visão estratégica de TI, sendo portanto, os
aspectos do PETI tratados no PEI.
As estratégias de negócio da DATAPREV são explicitadas no PEI, que representa um instrumento
de planejamento de toda a Empresa, abrangendo todas as suas áreas de atuação. O PEI é um
documento, que situado no nível estratégico, delimita os domínios de atuação da Empresa,
descrevendo o ambiente interno e a forma com que a Empresa responde ao ambiente externo. O PEI
determina o propósito organizacional em termos de missão, objetivos, estratégias, metas, ações e
valores, de forma a ordenar a alocação dos recursos.
O PDTI, por sua vez, se situa no nível tático do planejamento. O PDTI é um documento que traduz
os objetivos gerais e as estratégias da alta administração em temas e iniciativas específicas. O
principal desafio do PDTI é promover um contato eficiente entre o planejamento de nível
estratégico e o planejamento de nível operacional da Empresa, nas questões relacionadas a
Tecnologia da Informação.
O PDTI deriva do planejamento estratégico, é o resultado do detalhamento do planejamento
estratégico, dos seus objetivos, estratégias e políticas. Assim, o PDTI propicia à Empresa guias
gerais para suas iniciativas de TIC.
No PDTI, aprovado pela Resolução 3438, de 18 de agosto 2015, para o triênio 2015-2017, consta o
contexto de negócio da Empresa e são definidos os temas específicos de tecnologia e as iniciativas
que deverão ser executadas no período para atingir os objetivos estratégicos definidos no PEI.
Para favorecer a realização das estratégias de negócio e atender os clientes, foram definidos 22
temas. Para cada tema foi caracterizado um estado futuro desejado, foi realizada uma análise do
estado atual do tema na Empresa, e discutidas as iniciativas necessárias para o preenchimento da
lacuna entre o estado atual e futuro. Os Temas identificados pelo Comitê de Tecnologia e validados
pela Diretoria são os seguintes:
1. Segurança da informação e continuidade do negócio;
2. Metodologia e padrões de desenvolvimento de sistemas;
3. Gestão de Testes de Software;
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4. Gestão de processos alinhada à estratégia;
5. Gestão de portfólio de projetos;
6. Gestão do ambiente de TIC;
7. Gestão de Serviços de TIC;
8. Gestão de pessoas de TI;
9. Gestão de TI interna;
10. Arquitetura Corporativa;
11. Integração de dados;
12. Dados abertos;
13. Gestão de documentos;
14. Arquitetura de tecnologia;
15. Arquitetura de sistemas;
16. Ambientes dos Centros de Processamento;
17. Infraestrutura de redes;
18. Computação em nuvem;
19. Mobilidade;
20. Geoprocessamento
21. Serviço de Analytics; e
22. Soluções de Atendimento.
Para cada tema foram desenvolvidas as iniciativas relacionadas, os investimentos necessários, a
especialização desejável e um cronograma com a previsão de conclusão das respectivas iniciativas.
Com o objetivo de contribuir com a gestão e integração das ações de TI, destacamos as principais
iniciativas do PDTI:
1. Alinhamento da segurança da informação com os princípios de tecnologia da informação
presentes no Plano Estratégico da Empresa;
2. Aumentar a produtividade das equipes (de desenvolvimento de software) e a qualidade dos
produtos gerados, utilizando uma abordagem orientada a produto com a introdução de
metodologias ágeis;
3. Melhorar a qualidade e a confiabilidade dos produtos de software da DATAPREV a partir
do aumento da eficiência das equipes e da efetividade dos testes de software;
4. Aprimorar a gestão dos processos de negócio com alinhamento das metas estratégicas da
organização;
5. Gerenciamento centralizado agrupamentos de projetos para alcançar os objetivos
estratégicos da organização;
6. Administrar a infraestrutura de TIC, promovendo alta sinergia entre as equipes de
Desenvolvimento e Operações de Infraestrutura, com incremento dos acordos de níveis de
serviços (ANS) e controles de indicadores, entregando serviços cada vez mais ágeis e
estáveis aos clientes;
7. Planejar a entrega de serviços de TIC de modo a fortalecer a gestão e o cumprimento dos
níveis de serviço acordados com os clientes;
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8. Alinhamento dos processos de captação, qualificação e evolução funcional de pessoas com
as demandas atuais do segmento de TIC e com as especificidades do ciclo produtivo da
DATAPREV;
9. Evolução na gestão e na produtividade do ambiente da TIC interna a partir de novas
soluções em sistemas e infraestrutura de gestão dos serviços;
10. Integração dos serviços disponibilizados ao cidadão por meio de acesso a dados para a
área social do governo
11. Disseminação de informações alinhada aos padrões da Infraestrutura Nacional de Dados
Abertos (INDA)
12. Modernização contínua do parque tecnológico, com padronização e ampliação dos centros
de processamentos aos padrões reconhecidos internacionalmente - certificação TIER III; e
13. Ambiente Analítico estruturado para prover aos clientes soluções de inteligência de
negócio mais tempestivas e onde o próprio cliente poderá realizar suas análises para
tomada de decisões baseadas em dados.
Os temas e as iniciativas tratados no PDTI resultam da indicação dos responsáveis nomeados para
compor o Comitê e foram validados pela Diretoria Executiva da Dataprev.
As iniciativas contidas no PDTI, por sua vez, são insumo para a confecção do Plano de Ação anual
da DATAPREV. Assim, o PDTI está integrado ao Plano de Ação e ao PEI, consolidando o ciclo de
planejamento da Empresa.
O Plano de Ação anual, por sua vez, trata dos aspectos operacionais. O Plano de Ação permite a
execução das ações de acordo com as iniciativas propostas no PDTI.
O PDTI é um documento revisado anualmente no sentido de aprimorar o planejamento e adequá-lo
a um contexto tecnológico em rápida transformação. O ciclo anual de revisão em sincronia com o
ciclo anual do Plano de Ação tem se constituído em um instrumento de gestão efetivo para a
consecução dos objetivos estratégicos da DATAPREV.
As iniciativas contidas no PDTI, por sua vez, são insumo para a confecção do Plano de Ação anual
da Dataprev. É um documento revisado anualmente visando aprimorar o planejamento e adequá-lo a
um contexto tecnológico em rápida transformação, conforme demosntrado na Figura 25 a seguir:

Figura 25: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação
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b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI especificando sua composição, quantas
reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas
O Comitê de Tecnologia da Informação foi criado pela RS 3147/2012, revisada pela RS 3313/2014,
com a atribuição de rever anualmente o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Dataprev –
PDTI.
A mesma RS 3313/2014 estabelece a composição do Comitê de Tecnologia da Informação: 01 (um)
coordenador e 8 (oito) representantes dos segmentos descritos a seguir, cujas indicações devem ser
realizadas pela Diretoria Executiva e as nomeações procedidas, por meio de CS, pelo Presidente da
Empresa:
•

3 (três) da Diretoria de Infraestrutura de TIC – DIT;

•

3 (três) da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações – DRD;

•

1 (um) da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS;

•

1 (um) da Diretoria de Pessoas – DPE;

•

1 (um) da Presidência - PR.

A RS 3313/2014 também estabelece que a coordenação dos trabalhos deve ser realizada,
alternadamente, pelo titular da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações –
DRD e da Diretoria de Infraestrutura de TIC – DIT. A alternância na coordenação deve ocorrer a
cada 12 (doze) meses, a partir de 1º de julho.
A composição do Comitê de Tecnologia foi estabelecida por meio da CS PR 007/2015. Os
indicados a representantes de suas áreas possuem cargo de assessoria ou coordenação-geral ou ainda
gerência de departamento.
Para elaboração do PDTI 2015-2017, foi considerado que, nos últimos anos, além do MPS e do
INSS, a DATAPREV vem consolidando a prestação de serviços, destacadamente nas áreas
previdenciária, trabalhista, social e de registro civil, a clientes como a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRFB), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério do Desenvolvimento
Social e de Combate à Fome (MDS), a Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP), instituições financeiras e entidades de
previdência privada.
As soluçoes de tecnologia da informaçao e de comunicaçao envolvem a entrega de produtos e
serviços estáveis, nos prazos acordados e que atendam às expectativas dos clientes. Sendo assim, o
principal desafio da DATAPREV, tratado nesse PDTI, foi a reestruturação e a consolidação dos
processos do seu ciclo produtivo, permitindo maior capacidade de gestão e viabilizando novos
ciclos de crescimento e mudança.
Mereceu destaque nesse PDTI, a modernização e transformação tecnológica executada pela
Empresa, com a migração das principais soluções para plataforma aberta, para a criação de cinco
unidades de desenvolvimento de software e para a modernização dos seus centros de processamento
que permitiu a ampliação da sua carteira de clientes.
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Também foram tratados no PDTI a capacidade de desenvolvimento e a segurança no
armazenamento e na operação de grandes volumes de dados, que aparecem hoje, no contexto
governamental, como diferenciais que propiciam novas oportunidades de crescimento, ampliando a
capacidade da DATAPREV para cumprimento da sua missão institucional.
Por outro lado, de forma propositiva, a DATAPREV vem envidando esforços na evolução dos seus
processos e tecnologias de inteligência de negócio, provendo novos serviços para a área social e
informações para a gestão das políticas sociais do governo, de modo a disponibilizar para seus
clientes soluções analíticas. O PDTI destacou a iniciativa de migração definitiva da plataforma
mainframe para plataforma e a convergência tecnológica de soluções e de infraestrutura que vem
contribuindo para reduzir a complexidade do ambiente tecnológico atual. Recentes esforços têm
sido verificados de forma a obter maior produtividade no desenvolvimento de novos sistemas e
diminuição das limitações do suporte.
Em síntese, em 2015 foram realizadas 12 reuniões para elaboração do PDTI, com início em março.
Foram pautas das reuniões, além de todos os acima citados, a definição do horizonte e abrangência
dos temas, seus respectivos responsáveis e apresentação da Gap Analysis.
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c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC
Tabela 61: Informações Gerais sobre os Principais Sistemas da Dataprev
Fornecedor

CA
Programas de
Computador
Participações
e Serviços
LTDA

EWAVE do
Brasil
Informática
Ltda

Borland Latin
America Ltda

SGPe –
Sistema de
Gestão de
Pessoas
Totvs

SAS Institute
Brasil Ltda

Nº do
Contrato

Valor do
Contrato

Vigência
Contrato

01.015947.2013

R$168.615,00

29/02/2016

01.015963.2013

R$387.423,90

20/02/2016

01.016173.2013

R$168.615,00

31/03/2016

01.017431.2013

R$747.194,40

25/12/2016

01.018552.2014

R$1.807.930,98

26/01/2019

01.020353.2015

R$420.418,20

25/05/2018

01.020081.2015

R$1.712.890,99

26/01/2019

01.021080.2015

R$743742,11

30/09/2018

01.016664.2013

R$588.477,39

03/09/2016

01.016665.2013

R$2.600.581,47

03/09/2016

01.017537.2013

R$2.613.176,73

20/01/2017

-

-

-

01.021551.2015

01.016832.2013

R$16.489.952,17

R$793.278,31

Manutenção

Funcionalidades

Responsáve
l Técnico

Responsável
Negócio

William
Veronese – Marisa Pelosi
Gerenciamento
Marques –
Gerente de
Do fornecedor
de Portifólio e
Departame Coordenadora
do sistema
Projetos
Geral – CGIM
nto –
DESC

Alta

Khaue
Rezende
Marisa Pelosi
Rodrigues
Marques –
Modelagem de
–
Coordenadora
Dados
Coordenad
Geral – CGIM
or –
COGD

Alta

Claudia
Botti
Marisa Pelosi
Ferramentas de Scharader
Marques –
Do fornecedor
Desenvolvimen
–
Coordenadora
do sistema
to
Coordenad
Geral – CGIM
ora Geral –
CGDE

Alta

Do fornecedor
do sistema

Ferramenta de
gestão de
pessoas

Evaldo
Marcos
Mitsui

Glinaldo
Martins
Oliveira

Alta

29/12/2020

Ferramenta de
integração de
Do fornecedor
processos
do sistema
administrativos

Carlos
Eduardo
Carraro
Correa

Marcos da
Cruz Cupolillo

Alta

18/07/2016

Simone
Marisa Pelosi
Hauch –
Marques –
Qualificação de
Do fornecedor
Coordenad
Dados / MDM
Coordenadora
do sistema
ora Geral –
Geral – CGIM
CGII

Própria

Simone
Marisa Pelosi
Hauch –
SAS Institute
Do fornecedor
Marques –
Coordenad
Brasil Ltda
do sistema
Coordenadora
01.021101.2015
R$1.087.597,70
08/09/20
ora Geral
Geral – CGIM
– CGII
Fonte: Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM e Departamento de Controladoria - DECO
01.019001.2014

R$2.541.171,50

Criticidade

01/10/2019

Estatística e
Mineração de
Dados

Média

Média

A suíte de Gestão de TIC é um sistema estratégico para a operação da infraestrutura de TIC da
Dataprev. Possui por objetivo centralizar os processos de gestão de TIC, tornando sua operação
eficiente e eficaz. Este sistema encontra-se sobre responsabilidade da Diretoria de Tecnologia e
Operações (DIT) sendo um sistema altamente crítico para a operação da infraestrutura de TIC da
Dataprev.
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Fonte: Coordenação Geral de Integração e Monitoramento - CGIM:

Figura 26: Representação dos Módulos da Solução de Gestão de TI

A solução possui três grandes áreas de atuação que são críticas para gestão de TI: Automação,
Gestão de Serviços, e Monitoramento. Além disso, conta com uma área de apoio, descrita na figura
como Ferramentas de Apoio da Solução. A suíte contribui para ampliar a disponibilidade e a
qualidade dos serviços, para reduzir o tempo de reparo e retrabalho das aplicações.
Podemos citar, além dos benefícios anteriormente relacionados, as capacidades de:
•

Monitorar as aplicações, a infraestrutura de TIC e os serviços prestados ao cliente, de forma
integrada e com respostas mais eficientes;

•

Promover a modernização e a integração dos processos de gestão de infraestrutura de TIC;

•

Qualificar as entregas aos clientes, aprimorar contratos e acordos de nível de serviços
(SLA);

•

Implementar um modelo integrado de atendimento;

•

Promover a atualização dos itens de inventário da Base de Dados de Gerenciamento de
Configuração – BDGC e prover o gerenciamento de configuração;
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d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI
Vide itens 8.1.6 ; 8.1.7 e 8.18.
e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho de TI
QUADRO 19: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

1.129

2.668

4

5

3. Ad Nutum

16

22

4. Estagiários

28

18

5. Jovens Aprendizes

66

9

3

2

1. Empregados de Carreira
2. Requisitados de outros Órgãos

6. Dirigentes

7. Total de Empregados (1+2+3+4+5+6)
1.246
2.724
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados
cedidos)

Tabela 62: Empregados com atividades de área fim lotados na área Lotação
Efetiva
Empregados com atividades de área fim lotados na área Lotação Efetiva
Nº de empregados lotados na área fim com atividade de
área meio (executando atividades administrativas)
Nº de empregados lotados na área meio com atividade de
área fim (executando atividades técnicas)

*

42

**

194

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

* Empregados executando tarefas de suporte e apoio.
** Conforme distribuição abaixo:
•

•
•
•
•
•

20 empregados na coordenação dos processos relacionados ao planejamento empresarial e à
gestão do portfólio de programas e projetos, da performance empresarial e dos processos de
negócio.
37 empregados na coordenação das atividades de governança, gestão e planejamento de
Seguranção da Informação e Comunicação - SIC.
78 empregados empregados provendo e mantendo soluções relacionadas à tecnologia da
informação e de comunicações para uso interno
com abrangência nos sistemas, na infraestrutura de equipamentos, nos recursos de rede e de
comunicação.
41 empregados na gestão de TIC para uso interno distribuídos nos estados da federação.
18 empregados exercendo função de gestor.

Observação: A Dataprev tem como sua atividade-fim a prestação de serviços de TIC. A prestação
destes serviços leva a empresa a uma gestão voltada à integração das equipes e dos processos em
estruturas matriciais.
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f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na UPC
A Dataprev utiliza-se de processos de gerenciamento de serviços de TI, baseados em padrões de
referência consagrados mundialmente em grandes organizações. Quanto à infraestrutura, o
gerenciamento de serviços de TI é fortemente baseado na biblioteca ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), tendo como principais os seguintes processos:
1. Gerenciamento de Eventos: Instrumentalização, utilizando a suíte CA, de monitoramento
dos serviços em diversas camadas possibilitando a rápida detecção de eventos na
infraestrutura.
2. Gerenciamento de Configuração: Definição de um modelo de base de dados robusto com
o suporte da ferramenta CA-CMDB acoplada à plataforma de service desk, possibilitando
uma melhor documentação da configuração da infraestrutura e seus relacionamentos.
3. Gerenciamento de Mudanças e Liberação: Definição de um processo robusto que objetiva
mitigar riscos da operação dos serviços, contemplando uma análise técnica, administrativa e
de liberação para a execução coordenada das mudanças. Atualmente o processo é todo
suportado pela ferramenta CA-SDM, a qual foi parametrizada para refletir as necessidades
da organização e respeitar os fluxos de autorização e planejamento.
4. Gerenciamento de Incidentes: Processo estabelecido com critérios de classificação,
priorização e análise dos impactos, estabelecendo a celeridade no restabelecimento do
serviço afetado. Este processo também se encontra suportado pela ferramenta CA-SDM.
5. Gerenciamento de Problemas: Processo suportado pela ferramenta CA-SDM, baseado na
busca de causas raízes de incidentes recorrentes, definindo tarefas a serem executadas e
classificando adequadamente o tratamento.
6. Gerenciamento do Conhecimento: Uma base de conhecimento com diversos documentos
relativos ao desenho, operação e suporte dos serviços, classificados e catalogados de forma a
acelerar o acesso a eles.
7. Gerenciamento de Requisição: Um conjunto de requisições que podem ser solicitadas à
equipe técnica e que possuem um fluxo já estabelecido e uma autorização preestabelecida,
acelerando a entrega de atividades técnicas.
8. Gerenciamento de Capacidade: Um processo que objetiva garantir que haja a capacidade e
desempenho, atual e futura, dos serviços de TI de forma a suportar as necessidades de
negócio de nossos clientes.
9. Gerenciamento de Disponibilidade: Processo que tem como objetivo garantir que o nível
de disponibilidade dos serviços entregues estejam de acordo com as necessidades atuais do
negócio.
g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período
A abordagem adotada pela Dataprev para a Gestão de Portfólio, Programas e Projetos, está
alinhada aos principais frameworks de mercado, com destaque às boas práticas preconizadas pelo
PMI (Project Management Institute), COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology) e ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
Com a institucionalização de boas práticas referentes à Gestão de Portfólio, Programas e Projetos, a
Dataprev passou a ter um maior controle sobre os projetos e serviços que presta aos clientes,
garantindo que as áreas de TIC estão provendo o devido suporte no atendimento aos objetivos
estratégicos de negócio tanto para os clientes internos quanto para os externos.
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O modelo de governança desenvolvido e praticado pela Dataprev favorece a maximização dos
benefícios, possibilitando o alinhamento estratégico entre TIC e Negócio; a entrega de valor na
percepção dos clientes; a gestão eficiente dos recursos; a mensuração de desempenho; e o
gerenciamento dos riscos.
No que diz respeito à visão de negócios, a gestão dos projetos da Dataprev tem predominância nos
projetos do tipo "Desenvolvimento de Software" e "Manutenção", corroborando com a
concentração de esforços e recursos para a entrega de valor aos seus clientes e parceiros.
Dos projetos de "Desenvolvimento de Software", iniciativas são observadas para os vários clientes
da empresa, no entanto, há uma maior e natural alocação de esforços e recursos para o cliente INSS,
convergindo com as políticas sociais de tornar a previdência social brasileira mais presente, ágil e
acessível aos cidadãos.
No PDTI, são definidos os temas específicos de tecnologia e as iniciativas que deverão ser
executadas no triênio para atingir os objetivos estratégicos definidos no PEI. Entre os temas
identificados e validados pela Diretoria encontra-se o tema 5: Gestão de portfólio de projetos.
O gerenciamento de portfólios de projetos na Dataprev tem o objetivo de assegurar o provimento de
um processo racional e concreto que propicie o dimensionamento de valor dos projetos, a garantia
de alinhamento as estratégias de negócio, a avaliação detalhada de projetos e programas, a
maximização do uso eficiente dos recursos, além da aplicação de indicadores de desempenho como
elementos de apoio a tomada de decisão.
Com a institucionalização de boas práticas referentes à Gestão de Portfólio, programas e projetos, a
Dataprev passou a ter um maior controle sobre os projetos e serviços que presta aos clientes,
garantindo que as áreas de TIC estão, de forma efetiva, provendo o devido suporte no atendimento
aos objetivos estratégicos, mais especificamente, com vinculação ao objetivo.
Na prática, no Termo de Abertura dos projetos no campo Alinhamento ao plano de ação, os projetos
são alinhados a estratégia da Empresa.O RG/DTP/2015 no Anexo VII - Projetos de Tecnologia da
Informação (TI) - 2015, descreve os projetos de TI desenvolvidos no exercício, que se encontram
alinhados com o Planejamento Estratégico da Empresa. Cabe salientar que os projetos de TI estão
vinculados ao Objetivo Estratégico: “Prover soluções em ambiente Tecnológico Integrado, Seguro e
de Alto Desempenho” e ao PDTI por meio do tema 5, "Gestão de portfólio de projetos".
Tabela 63: Custos dos Principais Projetos de TI
Em R$ 1,00
Projetos de TI – Custo Realizado

Custo Realizado

BIG DATA PILOTO II - Seguro Desemprego (Conluio) (DTP.1616)

31.591,51

MINER-FORMAL - Mineração de Dados - Trabalhador Formal (DTP.1429)

14.204,84

PN-DATAPREV - INSTITUCIONALIZAÇÃO (DTP.1309)
MINER-AUDIT - Mineração de Dados - Auditoria Interna INSS (DTP.1994)
MM-PREV-CRED - Modelo Matemático p/ Previsão Créditos na Folha de Benef. do
INSS (DTP.1995)
COBRANÇA-ADMINISTRATIVA-V2 - Cobrança Administrativa - Parcelamento
(DTP.1883)

482.921,22
9.215,04
10.213,33
1.751.512,33

CV3-DÉBITO-TÉCNICO-FOLHA - Desativação CV3 - Débito Técnico Folha
(DTP.2138)

348.921,77

CV3-FOLHA V5 - Desativação CV3 - Frente Desenvolvimento V5 (DTP.2131)

499.049,43

CV3-VALIDAÇÃO - Desativação CV3 - Validação (DTP.2139)

561.708,89
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Projetos de TI – Custo Realizado
e-DOC V1 - Novo Sistema de Tramitação e Gestão Eletrônica de Documentos
(DTP.0382)
e-DOC V2 - Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos - Versão 2 (DTP.1334)

Custo Realizado
175.104,64
1.829.383,31

GEPAT - Gestão do Portal de Atendimento do INSS (DTP.1439)

71.212,21

GERID-PREVIC - Migração para GERID-PREVIC (DTP.2119)

292.496,21

GET - Gerenciador de Tarefas (DTP.2148)

409.773,90

PARCWEB-PGFN - Sistema de Parcelamento Previdenciário (DTP.0493)

17.801,97

PARCWEB-PGFN V2 - Sistema de Parcelamento Previdenciário - PGFN (DTP.1828)

700.152,78

PARCWEB V3 - Sistema de Parcelamento Previdenciário - Manutenção (DTP.2098)

518.072,92

SAG - AGU - Sistema de Agendamento - Agenda Única (DTP.2147)

357.106,76

SAG GESTÃO - Sistema de Gestão de Agendamento (DTP.1932)
SAG - Sistema de Agendamento - Portal do Atendimento (DTP.1451)
SCAI V2 - Sistema de Controle de Autos de Infração - Melhorias PREVIC (DTP.0673)

1.313.039,50
795.663,71
2.207,79

SIBE - AGENDAMENTO 3 - Agendamento Técnico de BPC/LOAS (DTP.1477)

119.106,50

SIBE-AVALIAÇÕES-Perícia Médica e Avaliação Social de BPC/LOAS (DTP.1476)

274.181,21

SIBE II-CÁLCULO - Cálculo das Rubricas da Nova Folha de Pagamento (DTP.1289)

759.347,52

SIBE II - EXTRAÇÃO - Extração de Dados para a Folha (DTP.1610)

822.454,52

SIBE II – GERCRED V2 – Gerenciador de Créditos V2 (DTP.1453)
SIBE II - INTEGRADOR - Integrador Técnico (DTP.0445)
SIBE-PERÍCIAS-MÉDICAS - Perícias Médicas de Benefício por Incapacidade
(DTP.1977)

1.246.478,27
837.440,97
1.589.796,73

SIBE-REVINTEGRA - Revisão do processo de integração e mudança do portal SIBE
(DTP.1572)

236.842,21

SOUWEB V3 - Sistema de Ouvidoria do MTPS (DTP.1380)

530.313,44

BGMTEWEB - Base de Gestão do MTE para Consultas na Internet (DTP.2181)

149.453,59

BGPROGER-v2 - Base de Gestão do PROGER - Versão 2 (DTP.1638)
BG-PROGER-V3 - Base de Gestão do PROGER - Versão 3 (DTP.2198)
BGSD-V3 - Base de Gestão do Seguro-Desemprego Versão 3 (DTP.0929)
BGSD-V4 - Base de Gestão do Seguro-Desemprego - Versão 4 (DTP.1641)

1.058.706,42
52.431,91
135.231,68
1.004.833,41

BG-SIBE Agendamento - Base de Gestão SIBE Agendamento (DTP.1298)

647.131,54

BG-SIBE Agendamento v2 - Base de Gestão do SIBE Agendamento Versão 2
(DTP.2081)

291.916,88

BG-SIBE Perícia - Base de Gestão SIBE Perícia (DTP.1295)

11.910,43

CAGEDv5 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – versao 5 (DTP.2019)

272.752,59

CAGED V6 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Versão 6 (DTP.2186)

71.139,29

CBO V4 - Classificação Brasileira de Ocupação - Versão 4 (DTP.1454)

192.744,43

CEMPRE - Comissões de Emprego (DTP.1854)

720.928,19

CNIS INTEGRADOR C5 - CNIS Integrador Técnico (DTP.1464)

361.715,55

CNISNET - CNIS Internet (DTP.1869)

1.473.120,93
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Projetos de TI – Custo Realizado

Custo Realizado

CNIS VRCE C6 - CNIS Vìnculos, Remunerações e Eventos Previdenciários - Ciclo 6
(DTP.1885)

699.172,85

CNIS VRCE C7 - CNIS Vínculos, Remunerações e Eventos Previdenciários Ciclo 7
(DTP.2149)

492.740,00

CNIS VRCE - Usabilidade - CNIS VRCE - Melhoria de Usabilidade e Processo
(DTP.1463)

190.232,09

CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (DTP.2175)

722.854,56

IMO V5 - Intermediação de Mão de Obra - Versão 5 (DTP.1455)

1.608.054,06

MTE ALTA DISP - Replicação de Sessão no MTE (DTP.1517)

2.490.924,75

PORTAL FAT - Portal de Fundo de Amparo ao Trabalhador (DTP.2068)

266.504,32

PROGERv3 - Programa de geração de emprego e renda versão 3 (DTP.1575)

330.828,62

SDv4 - Seguro-Desemprego versão 4 (DTP.1596)

2.490.047,19

SD V5 - Seguro-Desemprego Versão 5 (DTP.2111)

937.540,90

SIGEPE-AD-V3 - SIGEPE Avaliação de Desempenho - Versão 3 (DTP.2070)

702.426,73

SIGEPE-GT - Sistema de Gestão de Pessoas - Grupo de Trabalho (DTP.1560)

699.022,06

SINPAT V2 - Sistema Nacional de Patrimônio - Versão 2 (DTP.2071)

857.153,15

CNIS CI V2-CNIS Contribuições Individuais Versão 2 (DTP.1467)

240.171,33

CNIS-RAIS-AGREGADOS - Carga de Agregados da RAIS (DTP.2104)

323.550,72

CNIS-RAIS-ATU - CNIS RAIS - Carga e Atualização (DTP.1613)

973.157,98

CNIS-SIBE-Desempenho-CNIS-SIBE-Testes de Desempenho (DTP.1466)

233.142,11

COLDAD - Coletor de Dados (DTP.2103)

238.333,47

CV3-SDC - Desativação CV3 - SDC (DTP.2129)

342.261,62

DIGITALIZA-v2 - Sistema Padrão para Digitalização de Documentos - Versão 2
(DTP.1614)

3.151.075,80

eAPS - MOBILE INTERNET - Agência Eletrônica da Previdência (DTP.1428)

252.409,81

GESCON–RPPS - Gestão de Consultas – RPPS (DTP.2199)

149.620,43

RGP-CNIS-SE - Carga e Atual.Base de Registro Geral de Pesca no CNIS-Seg.Especial
(DTP.2082)

501.975,59

SDC - Evolução do Portfólio do SDC (DTP.1585)

683.510,42

SIBE-SS - SIBE - Serviço Social (DTP.1992)

34.177,86

CADPREV-DRAA - Módulo de Demonstr. de Resultados Avaliação Atuarial do
CADPREV (DTP.1531)

697.474,26

CADPREV-DRAA-V2 - Módulo de Análise Demonstr. Result. Aval. Atuarial do
CADPREV (DTP.1863)

880.304,98

CADPREVIC - 1a. Etapa Reescrita Funcionalidades e Serv. do Sistema CADPREVIC
(DTP.2089)

520.683,03

GDEP v3 - SIGEPE - Gestão do desenvolvimento de pessoas - Módulo 3 (DTP.1576)

277.833,87

GDEP V4 - SIGEPE - Gestão de Desenvolvimento de Pessoas - Módulo 4 (DTP.1882)

210.341,41

SICADIR - Reescrita do Subconjunto de Funcionalidades do SICADI (DTP.1615)
SICADIR V2 - Reescrita de Subconjunto Func. Sist. Captação Investimento - Fase 2
(DTP.2132)
SIGAP - V3 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos - Módulo 3 (DTP.1438)
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Projetos de TI – Custo Realizado

Custo Realizado

SIGAP V4 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos - Módulo 4 (DTP.1843)

824.367,15

SIGAP V5 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos – Módulo 5 (DTP.2166)

256.079,54

SIGEPE-BGP - Subsistema Boletim de Gestão de Pessoas (DTP.1577)

500.565,37

SIGEPE-BGP V2 - Subsistema de Boletim de Gestão de Pessoas (DTP.2080)

310.775,28

SIGEPE-GERID V2 - Sistema de Gestão de Identidades (DTP.1824)

1.392.315,54

SIGEPE-GERID V3 - Sistema de Gestão de Identidades (DTP.2136)

318.491,07

SIGEPE-Seleção - Subsistema de Seleção de Pessoas do SIGEPE (DTP.1864)

840.597,66

ECO II - Empréstimo Consignado On-line II (DTP.1604)

2.254.121,70

ECO III - Empréstimo Consignado On-line - Versão III (DTP.2163)

321.671,26

e-REQ V2 - e-Requerimento - Versão 2 (DTP.1842)

106.483,77

FAPREV V4 - Fator Acidentário de Prevenção - versão 4 (DTP.1908)

949.064,49

GERID5 - Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso - Versão 5 -Unificada
(DTP.2087)

687.357,89

SAT - Sistema de Atendimento (DTP.1369)

416.981,95

SAT V2 - Sistema de Atendimento - Versão 2 (DTP.1884)

543.554,96

SAT V3 - Sistema de Atendimento – Versão 3 (DTP.2162)

400.400,01

SIACI V5 - Sistema de Intercâmbio de Dados para Acordos Internacionais (DTP.1475)

755.335,46

SIBE II-EMISSÃO - Emissão de Créditos (DTP.1053)

790.291,37

SIBE-PU-BI-Requerimento Inicial - SIBE-Proc. Único-Ben. Incap. - Requer. Inicial
(DTP.1979)

1.604.420,83

SIRC V5 - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - versão 5 (DTP.1608)

345.924,82

SISGDAPMP - Sist. de Gratif. de Desemp. da Ativ. de Perito Médico Previdenciário
(DTP.1897)

749.413,95

SISPAGBENEF-III - Gestão da folha de pagamento de benefícios do INSS (DTP.1574)
SISPAGBENEF IV - Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios do INSS (DTP.2110)
Custo Total Realizado
Fonte: Coordenação Geral de Governança de TIC - CGGT

Vide ANEXO VII – Projetos de Tecnologia da Informação (TI) – 2015.
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Em complemento à visão dos projetos de TI relativos ao desenvolvimento de soluções para clientes,
cujos custos básicos estão acima representados, informamos a posição dos principais investimentos
realizados em 2015, conforme Tabela 64 abaixo:
Tabela 64: Principais Investimentos em TI
Nome do Projeto de Investimento (TI)

Custo Estimado (R$)

Certificado TIER III em execução no CPSP e CPRJ

14.374.659,90

Serviço de proteção de dados implantado nos 3 Centros de Processamento

33.008.096,47

Migração tecnológica do ambiente mainframe Unisys para plataforma baixa

1.000.000,00

Ferramentas de desenvolvimento em pleno uso nas Unidades de Desenvolvimento

9.100.000,00

Serviço de Analytics disponível

3.096.009,60

Solução de Descoberta de Dados

1.087.597,70
Custo Total Estimado

61.666.363,67

Fonte: Questionário “Perfil Gov TI – 2016”

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI
A Dataprev desenvolve a grande maioria das soluções tecnológicas utilizadas na prestação de
serviços aos seus clientes e não faz uso de mão de obra terceirizada na geração destes produtos.
Além disso, na aquisição de produtos ou de serviços de TI, que geralmente permitem antecipar o
tempo de entrega (time-to-market) das soluções, tem a preocupação constante de garantir a
transferência/apropriação de conhecimento pelo seu corpo técnico e, sempre que possível, busca a
adoção de padrões abertos ou consolidados pela indústria, que possam facilitar uma eventual
migração tecnológica ou substituição de fornecedor.
8.3.2 Principais Sistemas de Informações
Vide 8.3.1, letra c.
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8.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade

a) Visão Ambiental e Sustentabilidade
A Dataprev se posiciona como empresa pública, social e ambientalmente responsável, operando
como instrumento da materialização das políticas públicas socioambientais do Governo Federal.
A Coordenação de Responsabilidade Socioambiental – CORS, subordinada a Coordenação Geral de
Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental – CGTS, é responsável por definir e
operar a política de responsabilidade socioambiental da Dataprev, possuindo uma equipe qualificada
e totalmente voltada para este fim.
Nos estados são nomeadas Comissões Locais de Coleta Seletiva Solidária e Responsabilidade
Socioambiental, que possuem como objetivos, promover ações relacionadas a separação dos
resíduos recicláveis descartados pela Empresa e a sua destinação às associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, de acordo com o Decreto nº 5940, de 25 de outubro de 2006 e
executar e acompanhar as atividades relativas aos programas e projetos desenvolvidos pelo órgão
responsável pela Responsabilidade Socioambiental.
A comunicação das ações da área e as campanhas, são realizadas através de Comunidade na rede
social corporativa (Onda) e na intranet (DTPnet).
Estão implantados na empresa os seguintes programas:
–

Programa Jovem Aprendiz
Quanto ao aspecto social o programa capacita o jovem aprendiz além da simples formação
profissional, determinada por lei, lhe possibilitando melhor empregabilidade e garantindo uma
formação ampla com uma visão cidadã. O ciclo de palestras a qual os jovens são submetidos,
lhes fornecem informações e conhecimentos para sua vida profissional, pessoal e familiar.
O programa atingiu sua plena maturidade, pois pratica a igualdade de gênero e a cota racial,
além da admissão de jovens com deficiência e de jovens egressos do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI).

–

Programa de Coleta Seletiva Solidária
A empresa possuí um mapeamento de todos os resíduos gerados em cada regional e monitora
através da área de responsabilidade socioambiental a pesagem destes resíduos, uma planilha
mensal de quanto cada filial gerou por tipo de resíduo, permitindo a adoção de políticas que
visem a reduzir a quantidade de resíduos gerada.

–

Programa de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Os diversos programas relacionados a este eixo, garantem o estímulo e o bem-estar físico e
social dos empregados e empregadas, atendendo a maioria dos quesitos colocados pela Agenda
Ambiental da Administração Pública (A3P) para este eixo.

–

Programa de Doações de Bens Patrimoniais
Quanto aos bens patrimoniais que foram alienados, a empresa realizou doações para
instituições e órgãos públicos com projetos sociais relevantes, resultando em 100% da
alienação na modalidade doação. A empresa busca preservar o investimento público,
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colocando os bens patrimoniais novamente a serviço da sociedade, seja por intermédio de
órgão público ou de organização não governamental
–

Programa de Racionamento de Recursos Naturais
O consumo de água, energia elétrica e papel, são monitorados, visando medir o resultado das
ações de redução de consumo. Alcançamos redução do consumo de água em 2015, onde
obtivemos sucessivas retrações ao longo dos meses, que culminaram com a redução de 9,96 %
no consumo anual.
Estamos em plena implantação da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P e da
elaboração de um Plano de Logística Sustentável (PLS).

b) Participação na Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)
A Dataprev aderiu a Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P, tendo assinado o
termo de adesão em 11 de fevereiro de 2016.O Extrato de Adesão foi publicado no Diário
Oficial de 15 de fevereiro de 2016, Nº 29 - Seção 3 - Página 101.
c) Separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e
cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006;
Em todas as filiais e na sede da empresa já foram implantadas Coleta Seletiva Solidária,
conforme determina o citado decreto. Existe uma Comissão Nacional de Coleta Seletiva
Solidária e Comissões Locais de Coleta Seletiva Solidária em cada uma das citadas estruturas
organizacionais.
d) Se as contratações realizadas pela unidade prestadora de conta observam os parâmetros
estabelecidos no Decreto 7.7746 / 2012 ou norma equivalente.
Observando as determinações do citado decreto, observamos que várias delas são contempladas
pelas ações da Dataprev, no que tange as compras e instalações, segue relato:
A Dataprev participou através da área de compras do Fórum de Gestores Públicos de Órgãos
Federais do Rio de Janeiro (GesRio).
•

Primeira compra compartilhada da Dataprev foi realizada em julho/2012, sendo esta a
segunda compra do Fórum.

•

Segunda compra, a Fiocruz foi indicada como responsável para coordenar a compra do
grupo, e nesta aquisição se economizou R$ 421.400,00 (Quatrocentos e vinte e um mil e
quatrocentos Reais) na compra de papel A4 reciclado e R$ 198.000,00 (Cento e noventa e
oito mil Reais) em etiquetas adesivas, também de material reciclado. Totalizando uma
economia de R$ 855.600,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos Reais) nos 22
(vinte e dois) itens da ata.

•

Terceira compra, ocorreu no início de 2013, a Dataprev realizou um novo processo de
compras em parceria com outros órgãos de governo. Conforme o departamento de compras,
a Dataprev realizou pregões por registro de preços compartilhados com o Comando do
Exército, o Comando da Marinha, o Instituto Federal da Paraíba e o Instituto Federal de
Pernambuco.

O projeto para capacitação na legislação estendida a todas as Unidades Regionais, já capacitou
pessoal nas regionais do Rio de Janeiro e São Paulo, onde foram explicados detalhes do Decreto nº
7746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional
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sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.
A Dataprev veem reformando e modernizando suas instalações, objetivando adequá-las para obter
redução e otimização do consumo de materiais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação
do ambiente natural e melhoria da qualidade dos ambientes.
Tabela 65: Obras Executadas ou em Fase de Execução
Escopo da Obra

UF

Ano

Sistema de aquecimento de água por placas solares: forma limpa e renovável de
descentralizar a produção de energia. Proporciona economia significativa de energia
elétrica

PB

2016

Sistema de Reaproveitamento de Águas Pluviais: captação de água da chuva para
reaproveitamento na descarga dos vasos sanitários e torneiras da área de paisagismo

PR*
DF

2013
2014

Torneiras com sensor de automação: diminui o desperdício de água pelo acionamento
automático eletrônico por sensor, que libera apenas o volume de água necessária a cada
uso. Garante economia de até 85% de água

PR*
DF
PB

2013
2014
2016

Válvula de descarga com restritor de fluxo: O restritor de fluxo, que independentemente
do tempo de pressão na válvula, limita o fluxo em 6 litros. Evita o desperdício e significa
menos agressão ao meio ambiente

PR*
DF
PB

2013
2014
2016

Reuso do esgoto cinza: captação e recircularidade da água proveniente do esgoto dos
lavatórios e chuveiros, que após tratamento adequado é utilizado para abastecimento dos
vasos sanitários e mictórios

PR*

2013

Bicicletário: Incentiva o uso de bicicletas e com isso contribui para a mobilidade urbana
sustentável de forma econômica e eficiente

DF
RJ
PB

2014
2015
2016

Mictórios Ecológicos: não utilizam água para descarte da urina, contribuindo para redução
do consumo de água potável

DF
PB

2014
2016

Iluminação com LEDs: Ao considerar a sustentabilidade dos LEDs o primeiro aspecto
sustentável é o baixo consumo de energia, mas há outros, incluindo a redução de resíduos,
reciclagem, o uso de materiais e recursos verdes e os efeitos sobre a construção e o design

DF
RS
PB

2014
2015
2016

Luminárias – Sensor de Luminosidade: aproveitamento da luz natural para iluminação
dos ambientes, por meio de sensores de luminosidade que controlam as luminárias
próximas às janelas, contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica

PR*
DF

2013
2014

Película no vidro da fachada: a aplicação de película no vidro aumenta o conforto
térmico no ambiente com o máximo de luminosidade, diminuindo custos de energia e
reduzindo a nocividade do sol sobre mobiliário e revestimentos

PR*
DF
PB

2013
2014
2016

Persiana tela solar: permitem a visibilidade externa e ao mesmo tempo protegem o
ambiente da entrada excessiva do calor. Reduzem o consumo de energia pelo melhor
aproveitamento da luz e ventilação, protegem contra raios ultravioletas e promovem
conforto térmico, acústico e visual. Também se utiliza de materiais reciclados e de menor
impacto ambiental

DF
PB

2014
2016

Forro de fibra mineral: as matérias-primas do forro utilizado contribuem para a
sustentabilidade do produto, por meio de suas especificações e ciclos de vida. Além disso,
são projetados de forma a proteger o ambiente, garantindo conforto térmico e acústico

DF
PB

2014
2016
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Escopo da Obra

UF

Ano

Revestimento em basalto na fachada: O revestimento exterior da fachada fixada em
perfis metálicos criando um bolsão de ar tem contribuição significativa para a eficiência
energética com característica de isolamento térmico

DF

2014

Sistema de ar-condicionado tipo VRF: desenvolvido para reduzir o consumo de energia
elétrica em função da carga térmica dos pavimentos. Utiliza líquido refrigerante com baixo
impacto para a camada de ozônio e as evaporadoras são divididas em zonas de
climatização com controle individual de temperatura

PR*
DF
PB

2013
2014
2016

Ecotelhado / deck na cobertura: Ampla área verde na cobertura, que reduz a temperatura
interna do ambiente e contribui para diminuição do efeito térmico chamado ilhas de calor

PR
DF

*

Áreas verdes: Parede verde e jardins, com a adoção de espécies vegetais nativas ou PR*
adaptadas que promovem a biodiversidade
DF

2013
2014
2013
2016

* O edifício ocupado pela filial Curitiba – PR, Mariano Torres 729 Corporate, recebeu a Certificação LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) que atesta os empreendimentos que possuem boa
performance ambiental. Estes edifícios são os chamados Green Buildings ou edifícios verdes. A avaliação
analisa e reconhece as soluções e tecnologias sustentáveis adotadas no projeto e no desenvolvimento da obra
para reduzir os impactos ambientais da edificação. Assim, todas as áreas comuns e as fachadas do
empreendimento foram avaliadas sob o aspecto de espaço sustentável, uso racional de água, energia e
atmosfera, materiais e recursos e qualidade do ambiente interno. A Certificação LEED é um “selo verde”
voltado a edificações que seguem os padrões internacionais de sustentabilidade e é emitido pela Green
Building Council, ONG que visa fomentar a indústria de construção sustentável no Brasil.
Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental – CGTS

e) Plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012;
Encontra-se em fase de elaboração com previsão de implementação em 2016.
f) Análise crítica da atuação da UPC
A empresa tem atuado de forma firme para ser vista como uma empresa social e ambientalmente
responsável.
•

Pratica equidade de gênero no Programa Jovem Aprendiz;

•

Contrata Pessoas com Deficiência (PCD) como aprendizes e como terceirizados,
além é claro da contratação, via concurso público, de PCD;

•

Coleta Seletiva Solidária implantada em todas as suas filiais;

•

Direciona seus bens patrimoniais em desuso para instituições com projetos sociais
relevantes;

•

Promove campanhas de doação de sangue, entre seus empregados e colaboradores,
além de outras ações.

No entanto identifica-se a necessidade de se intensificar as ações de inclusão digital e ampliar as
ações de equidade de gênero e raça.
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9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
No exercício de 2015, a Dataprev recebeu quatro determinações/recomendações do TCU, sendo
uma recomendação e uma determinação contidas no Acórdão nº 743/2015, uma recomendação
objeto do Acórdão TCU nº 2318/2015 – Plenário e uma recomendação objeto do Acórdão TCU nº
2319/2015 - Plenário. A Empresa implementou as providências requeridas para três das quatro
ações recebidas no exercício, restando atender uma recomendação do Acórdão 743/2015, que
trata de alterações no Sistema de Acompanhamento de Benefícios por Incapacidade - SABI, cujos
ajustes e correções estabelecidos pelo Tribunal necessitam de formalização do INSS, visto que a
Dataprev na condição de empresa prestadora de serviço de TIC, não pode modificar, por conta
própria, as regras de negócio dos sistemas dos seus clientes.
No tocante aos acórdãos decorrentes de julgamento de contas anuais de exercícios anteriores,
informamos que por intermédio do Ofício 007/2016-TCU/Sefti, de 01/02/2016, a Dataprev foi
comunicada sobre duas deliberações constantes no Acórdão TCU nº 052/2016, decorrentes do
julgamento das contas do exercício de 2013, no qual foi recomendando que a Dataprev
implemente um processo de gestão de riscos de TI e que observe os princípios e diretrizes
previstos na norma ABNT NBR/ISO 31.000:2009, ao implementar mecanismos de gestão de
riscos capazes de impactar os resultados previstos em seu planejamento operacional.
Em consonância com a recomendação apresentada pela CGU (registrar de forma sistemática as
ações necessárias para mitigar/eliminar os riscos identificados), decorrente do trabalho de
avaliação da gestão da Dataprev de 2013 (Relatório CGU/SFC nº 2014.05746), a Empresa, a
partir do Plano de Ação de 2014, sistematizou o processo de gerenciamento dos riscos associados
ao Plano, promoveu melhorias na gestão proativa para resolução das dificuldades enfrentadas
durante a sua execução e reduziu as incertezas e os impactos decorrentes dos riscos identificados.
Como resultado das referidas implementações, ocorreu uma expressiva melhoria na qualidade das
informações voltadas ao apoio do processo de decisão em relação ao Plano de Ação Empresarial,
visto que o gerenciamento dos riscos implementado por meio do processo de monitoramento
permitiu uma reflexão estruturada para a análise e levantamento de alternativas de soluções,
contribuindo positivamente para a governança corporativa. Cabe ressaltar que a sistematização do
gerenciamento dos riscos realizado a partir de 2014 tem apoiado significativamente o processo
contínuo de aprendizagem organizacional, oferecendo elementos objetivos para a gestão do
alcance dos resultados planejados.
Neste contexo, a Dataprev encaminhou, em 31/03/2016, para apreciação da CGU, o Plano de
Providências Permanente (PPP), com as evidências de atendimento ao recomendado no referido
item do Relatório CGU/SFC nº 2014.05746 (registrar e sistematizar as ações para
eliminar/mitigar riscos), demonstrando que a prática do gerenciamento dos riscos associados ao
Plano de Ação está plenamente sistematizada e adiciona valor ao processo de governança da
Organização.
O acompanhamento das deliberações do Tribunal é realizado pela Auditoria Interna por
intermédio de sistema informatizado, no qual é registrado o teor da deliberação, o Órgão de
Controle, a área responsável pelo atendimento e o prazo estabelecido para a implementação das
providências requeridas. O monitoramento do estágio das providências adotadas pelos gestores,
voltadas ao atendimento das recomendações, os resultados alcançados e as dificuldades
encontradas pelos gestores para atendê-las são objeto dos Relatórios de Auditoria encaminhados
à Alta Administração e ao Conselho Fiscal.
Adicionalmente, são realizadas reuniões periódicas entre a Auditoria Interna e os representantes
das Diretorias Executivas, na busca de soluções ágeis e objetivas no tratamento das questões
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identificadas, de modo a permitir a atualização e a análise das ações em curso, bem como
subsidiar o aperfeiçoamento do processo de trabalho da Auditoria Interna.
Desse modo, os resultados apresentados pela Dataprev, no tocante a implementar as providências
originadas dos órgãos de controle, são considerados adequados às necessidades organizacionais e
tratados como oportunidade para o fortalecimento da gestão corporativa, conforme pode ser
observado em detalhes no tópico específico do RAINT/2015 (3.9 Monitoramento das
recomendações do exercício), parte integrante do Processo de Contas da Empresa.
9.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
No exercício de 2015 a Dataprev não recebeu recomendações do órgão de controle interno (OCI).
Conforme disposto na DN TCU 140/2014, a Dataprev não foi relacionada para ter as Contas de
2014 julgadas pelo Tribunal e, consequentemente, a SFC/CGU não realizou trabalho de avaliação
da gestão do exercício de 2014.
As contas da Dataprev referentes ao exercício de 2013 foram analisadas pela Controladoria Geral
da União (CGU), resultando no Relatório CGU/SFC nº 2014.05746, recebido a partir do Ofício
nº 25.741/DPPAS/DP/SFC/CGU de 02/10/2014, contendo 11 recomendações, das quais sete já
foram implementadas durante o exercício de 2015 e formalmente consideradas como atendidas
pelo Órgão de Controle Interno. Em relação às quatro recomendações restantes, no Plano de
Providências Permanente (PPP) encaminhado à CGU pelo OFICIO/SECE/110/2016, de
31/03/2016, a Dataprev informou que considera as quatro recomendações do referido relatório
como atendidas e aguarda manifestação do OCI sobre a conformidade das providências
efetivadas pela Empresa.
As contas da Dataprev referentes ao exercício de 2010 foram analisadas pela Controladoria Geral
da União (CGU), resultando no Relatório CGU/SFC nº 2011.09993, recebido a partir do Ofício
30976/2011/NAC4/CGU-Reginal/RJ/CGU-PR de 17/10/2011, contendo sete recomendações, das
quais seis (6 seis) já foram plenamente atendidas em exercícios anteriores, faltando uma, que
trata do Plano de Recuperação de Negócios, cujas ações necessárias para o seu atendimento
constam no Plano de Ação de 2016 (Eixo Segurança de TIC – Macroação 11.4 – Implantar
infraestruturas de continuidade de negócios para planos contratados), com previsão de
conclusão para 31/12/2016. Cabe informar que o Acórdão Nº 3762/2013 – TCU – 1ª Câmara,
decorrente do julgamento das Contas da Dataprev relativas ao exercício de 2010, alertou sobre a
necessidade da Empresa dispor de Plano de Recuperação de Negócios (PRN).
O acompanhamento das recomendações do OCI seguem as mesmas características descritas no
item Tratamento de determinações e recomendações do TCU do presente relatório.
9.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário.
No ano de 2015, a Dataprev não necessitou acionar a Comissão de Tomada de Contas Especial
Permanente. Os integrantes desta Comissão possuem experiência em processos de sindicância e
conhecimento estratégico da Empresa e dos seus processos. Ademais, integrantes da aludida
Comissão compõem o corpo jurídico da Empresa, sendo estes também responsáveis, dadas suas
funções organizacionais, pela análise da regularidade formal e meritória de Sindicâncias. Fato este
que facilita o controle da identificação de eventuais procedimentos que possam vir a culminar na
abertura de Tomadas de Contas Especiais internas.
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9.4 Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o
Art. 5º da Lei 8.666/1993
É observado o cronograma de pagamento das obrigações, conforme contratos. Não há protestos em
cartórios e atendemos a ordem cronológica das medições dos contratos, cujos controles são
automatizados por sistema integrado administrativo, onde são cadastrados todos os documentos
utilizados desde a solicitação da compra, passando pelo contrato, suas medições até a realização do
pagamento. Embora a Dataprev possua normas e instruções de procedimentos sobre seus processos
de compras, ela não dispõe de regulamento próprio.

9.5 Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas
Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Vide ANEXO VIII – Nota Técnica da Divisão de Gestão Estratégica e de Suprimentos DGES.

9.6 Informações Sobre Ações de Publicidade e Propaganda

QUADRO 20: DESPESAS COM PUBLICIDADE*
Em R$ 1,00
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores**

–

–

Institucional
Legal

Publicações em Diário Oficial

381.388

Publicações em Jornais e Revistas

Mercadológica
Utilidade pública

–
–

TOTAL
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR .

81.074
–
462.462,00

*Quadro adaptado às peculiaridades da Dataprev.
**Valores:
Bens ou Serviços fornecidos à Empresa, atestados pelo gestor interno do contrato e reconhecidos
contabilmente.

As despesas com publicidade apresentadas no Quadro acima, tratam, exclusivamente, das
obrigações legais da Empresa de "dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de
outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender a
prescrições legais (Instrução Normativa Secom nº 05, de 6 de junho de 2011, Lei nº 8.666/93 e
Decreto nº 3.555/2000)".
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ANEXOS
ANEXO I – Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2015
Complemento do item 3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento
Seção 03 – Visão Geral da Unidade
ANEXO II– Organograma Funcional
Complemento do item 3.5 Macroprocessos Finalísticos
Seção 03 – Visão Geral da Unidade
ANEXO III – Índice Consolidado de Resultados – Quarto Trimestre 2015
Complemento do item 4.4 Desempenho Operacional
Seção 04 – Planejamento, Desempenhos Orçamentário e Operacional
ANEXO IV – Relatório Gerencial de Serviço de Informação ao Cidadão – 2015
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade
ANEXO V – Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2015.
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade
ANEXO VI – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas
Explicativas
Seção 07– Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
ANEXO VII – Projetos de Tecnologia da Informação (TI) – 2015
Complemento do subitem "Letra 'g' Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no
período", Item 8.3.1 Plano Estratégico e Plano Diretor de TI.
Seção 08 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
ANEXO VIII – Nota Técnica da Divisão de Gestão Estratégica e de Suprimentos DGES
Complemento do Item 9.5 Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes
Firmados com Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Seção 09 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgão de Controle
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ANEXO – I
Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2015
Complemento do item 3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento
da unidade
(Seção 03 – Visão Geral da Unidade)
RS 3368 de 05/03/15 - extingue a Coordenação Geral de Qualidade de Software – CGQS; extingue
o Serviço de Qualidade de Software – SQS1; extingue o Serviço de Qualidade de Software – SQS2;
extingue o Serviço de Qualidade de Software – SQS3; extingue o Serviço de Qualidade de Software
– SQS4; extingue o Serviço de Qualidade de Software – SQS5; extingue a Coordenação Geral de
Escritório de Projetos – CGEP; extingue a Coordenação de Aferição e Métricas – COAM; extingue
o Serviço de Escritório de Projeto – SEP1; extingue o Serviço de Escritório de Projeto – SEP2;
extingue o Serviço de Escritório de Projeto – SEP3; extingue o Serviço de Escritório de Projeto –
SEP4; extingue o Serviço de Escritório de Projeto – SEP5; cria a Coordenação Geral de Projetos e
Processos – CGPP; cria a Coordenação de Métricas – COMT; cria a Coordenação de Processos –
COPR; cria o Serviço de Normatização – SVNO; cria a Coordenação de Projetos – COPJ; cria o
Serviço de Projetos e Processos – SPP1; cria o Serviço de Projetos e Processos – SPP2; cria o
Serviço de Projetos e Processos – SPP3; cria o Serviço de Projetos e Processos – SPP4; cria o
Serviço de Projetos e Processos – SPP5; cria o Serviço de Projetos e Processos – SPP6; extingue a
Coordenação Geral de Novos Negócios – CGNN; extingue a Coordenação de Gestão de Portfólio e
Novos Negócios – COPN; extingue a Coordenação do Consórcio Serpro e Dataprev – COCS;
extingue a Coordenação de Gestão de Soluções Compartilhadas – COGC; extingue a Coordenação
Geral de Contratos com Clientes – CGCC; extingue a Coordenação de Contratos com Clientes
Governo – COCG; extingue a Coordenação de Contratos com Instituições Privadas – COPV; cria a
Coordenação Geral de Monitoramento e Gestão de Contratos com Clientes – CGMC; cria a
Coordenação de Gestão de Contratos com Clientes – COGC; cria a Coordenação de Monitoramento
e Gestão da Informação – COMG; cria a Divisão do Consórcio Serpro e Dataprev – DISD; cria o
Departamento de Gestão de Serviços Compartilhados de TI – DESC; cria a Divisão de Negócio,
Modelagem e Gestão de Portfólio – DINP; cria a Divisão de Gestão de Serviços Compartilhados de
TI e de Identidade e Acesso – DICA; cria a Divisão de Gestão de Serviços Compartilhados de TI –
DISC; extingue a Coordenação de Controle de Demandas de Software – CODS; extingue a
Coordenação de Interface, Acessibilidade e Usabilidade – COAU; criaa a Coordenação Geral de
Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE; subordina a Coordenação de Gestão de Dados COGD à Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE; extingue o
Serviço de Administração de Dados – SVAD; cria a Coordenação de Demandas e Processos de
Software – COPS; cria o Serviço de Conformidade de Software – SCS1; cria o Serviço de
Conformidade de Software – SCS2; cria o Serviço de Conformidade de Software – SCS3; cria o
Serviço de Conformidade de Software – SCS4; cria o Serviço de Conformidade de Software –
SCS5; cria a Coordenação de Gestão de Tecnologia de Desenvolvimento – COTD; cria o
Departamento de Testes de Software – DETS; cria a Divisão de Testes de Software – DVTS;
extingue o Departamento de Suporte ao Ambiente Tecnológico de Usuários – DESA; extingue a
Divisão de Gestão do Serviço de Identificação e Acesso de Usuários – DIIA; extingue a Divisão de
Sustentação ao Serviço de Comunicação Corporativa – DICC; extingue a Coordenação de Ações
Regionais de Suporte ao Ambiente Tecnológico – COSA; extingue a Coordenação Geral de Suporte
a Produtos e Serviços a Usuários – CGSU; extingue a Coordenação de Atendimento – COTA;
extingue a Coordenação de Atendimento – COTB; extingue a Coordenação de Atendimento –
COTC; extingue a Coordenação de Atendimento – COTD; extingue a Coordenação de Atendimento
– COTE; extingue a Coordenação de Atendimento – COTF; extingue a Coordenação de
Atendimento – COTG; extingue a Coordenação de Atendimento – COTH; extingue a Coordenação
de Atendimento – COTI; extingue a Divisão Central de Serviços – DCSB; subordina o Serviço de
Atendimento Operacional - SEBA à Divisão Central de Serviços – DCSA; subordina o Serviço de

184

Dataprev - RG2015
Atendimento Operacional - SEBB à Divisão Central de Serviços – DCSA; extingue a Unidade de
Atendimento Bahia – UABA; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SBAS; extingue o
Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SBAC; extingue a Unidade de
Atendimento Alagoas – UAAL; extingue a Unidade de Atendimento Sergipe – UASE; extingue a
Unidade de Atendimento Ceará – UACE; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SCES;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SCEC; extingue a Unidade
de Atendimento Piauí – UAPI; extingue a Unidade de Atendimento Maranhão – UAMA; extingue a
Unidade de Atendimento Distrito Federal – UADF; extingue o Serviço Sustentação a Produtos –
SDFS; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SDFC; extingue a
Unidade de Atendimento Rio de Janeiro – UARJ; extingue a Unidade de Atendimento Minas Gerais
– UAMG; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SMGS; extingue o Serviço Suporte
Ambiente Computacional e Tecnológico – SMGC; extingue a Unidade de Atendimento Espírito
Santo – UAES; extingue a Unidade de Atendimento Goiás – UAGO; extingue a Unidade de
Atendimento Pará – UAPA; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SPAS; extingue o Serviço
Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPAC; extingue a Unidade de Atendimento
Amazonas – UAAM; extingue o Serviço de Atendimento Acre – SACT; extingue o Serviço de
Atendimento Amapá – SAPT; extingue o Serviço de Atendimento Rondônia – SROT; extingue o
Serviço de Atendimento Roraima – SRRT; extingue o Serviço de Atendimento Tocantins – STOT;
extingue a Unidade de Atendimento Pernambuco – UAPE; extingue o Serviço Sustentação a
Produtos – SPES; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPEC;
extingue a Unidade de Atendimento Paraíba – UAPB; extingue a Unidade de Atendimento Rio
Grande do Norte – UARN; extingue a Unidade de Atendimento Rio Grande do Sul – UARS;
extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SRSS; extingue o Serviço Suporte Ambiente
Computacional e Tecnológico – SRSC; extingue a Unidade de Atendimento Santa Catarina –
UASC; extingue a Unidade de Atendimento Paraná – UAPR; extingue a Unidade de Atendimento
São Paulo – UASP; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SSPS; extingue o Serviço Suporte
Ambiente Computacional e Tecnológico – SSPC; extingue a Unidade de Atendimento Mato Grosso
do Sul – UAMS; extingue a Unidade de Atendimento Mato Grosso – UAMT; cria a Coordenação
Geral de Planejamento da Capacidade de Atendimento e Gestão de Demandas – CGCD; cria a
Coordenação de Tecnologia e Informação Gerencial – COIG; cria o Departamento de Atendimento
– DETT; cria a Divisão de Atendimento Alagoas – DALT; cria a Divisão de Atendimento Amazonas
– DAMT; cria a Divisão de Atendimento Bahia – DBAT; cria a Divisão de Atendimento Ceará –
DCET; cria a Divisão de Atendimento Distrito Federal – DDFT; cria a Divisão de Atendimento
Espírito Santo – DEST; cria a Divisão de Atendimento Goiás – DGOT; cria a Divisão de
Atendimento Maranhão – DMAT; cria a Divisão de Atendimento Mato Grosso – DMTT; cria a
Divisão de Atendimento Mato Grosso do Sul – DMST; cria a Divisão de Atendimento Minas Gerais
– DMGT; cria a Divisão de Atendimento Pará – DPAT; cria a Divisão de Atendimento Paraná –
DPRT; cria a Divisão de Atendimento Paraíba – DPBT; cria a Divisão de Atendimento Pernambuco
– DPET; cria a Divisão de Atendimento Piauí – DPIT; cria a Divisão de Atendimento Rio Grande
do Norte – DRNT; cria a Divisão de Atendimento Rio Grande do Sul – DRST; cria a Divisão de
Atendimento Rio de Janeiro – DRJT; cria a Divisão de Atendimento Santa Catarina – DSCT; cria a
Divisão de Atendimento São Paulo – DSPT; cria a Divisão de Atendimento Sergipe – DSET.
RS 3370 de 05/03/2015 - extingue o Serviço de Instrumentos Normativos – SVIN; altera a
nomenclatura do Serviço de Gestão de Demandas e Melhoria Contínua – SVDM para Serviço de
Gestão de Demandas – SVDM; altera a nomenclatura do Serviço de Administração e Melhoria de
Contratos – SVMC para Serviço de Gestão de Melhoria Contínua de TIC Interno – SVMC.
RS 3371 de 11/03/2015 - altera a localização da Coordenação Geral de Segurança de Informações –
CGSI para o Rio de Janeiro; altera a localização da Coordenação de Planejamento de Segurança de
Informações – CPLS para Brasília; altera a localização da Coordenação de Segurança de Sistemas –
COSS para a Paraíba.
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RS 3382 de 30/04/2015 - extingue a Superintendência de Relacionamento com Clientes e
Informações – SURL; cria a Superintendência de Relacionamento com Clientes – SURL; subordina
a Coordenação Geral de Inteligência da Informação – CGII à Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações – DRD; mantem a subordinação da Coordenação de Governança
de Informações – COGN à Coordenação Geral de Inteligência da Informação – CGII; mantem a
subordinação da Coordenação de Inteligência e Integração – COII à Coordenação Geral de
Inteligência da Informação – CGII; mantem a subordinação da Coordenação de Análise e Estudos
em Métodos Quantitativos – COAQ à Coordenação Geral de Inteligência da Informação – CGII;
extingue o Serviço de Logística – SRLO; extingue o Serviço de Gestão de Pessoas – SRGP;
extingue o Serviço de Inteligência de Negócios do INSS – SVII; extingue a Divisão de Serviços de
Administração e de Finanças – DIAF; cria a Divisão de Gestão de Serviços de Atendimento e Áreas
de Gestão do INSS – DIAA; cria o Serviço Diretoria de Logística do INSS – SG1A; cria o Serviço
Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS – SG1B; cria o Serviço de Informações Gerências – SG1C;
cria o Serviço Diretoria de Atendimento do INSS – SG1D; extingue o Serviço de Sustentação de
Produtos Célula 1E – SS1E; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1F – SS1F;
extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1G – SS1G; extingue o Serviço de
Sustentação de Produtos Célula 1K – SS1K; extingue a Divisão de Reconhecimento de Direito –
DIRD; cria a Divisão de Gestão de Serviços de Reconhecimento de Direitos – DIRD; cria o Serviço
de Compensação Previdenciária – SG1E; cria o Serviço de Concessão de Benefícios – SG1F; cria o
Serviço de Reconhecimento de Direitos (Prisma) – SG1G; cria o Serviço de Reconhecimento de
Direitos para Benefícios por Incapacidade (SABI) – SG1H; extingue o Serviço de Sustentação de
Produtos Célula 1O – SS1O; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1P – SS1P;
extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1Q – SS1Q; extingue a Divisão de Serviços
de Pagamento de Benefícios – DIPB; cria a Divisão de Gestão de Serviços de Pagamento de
Benefícios – DIPB; cria o Serviço de Administração do Retorno de Pagamento de Benefícios –
SG1I; cria o Serviço de Cálculo e Emissão de Imposto de Renda – SG1J; cria o Serviço de
Pagamento Alternativo de Benefícios e Bloqueio de Créditos – SG1K; extingue o Serviço de
Sustentação de Produtos Célula 1L – SS1L; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula
1M – SS1M; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1N – SS1N; extingue a Divisão
de Serviços de Manutenção de Benefícios – DIMB; cria a Divisão de Gestão de Serviços de
Manutenção de Benefícios – DIMB; cria o Serviço de Atualização de Benefícios – SG1L; cria o
Serviço de Administração de Empréstimo Consignado – SG1M; cria o Serviço de Monitoramento
de Atualização de Benefícios e Perícia Médica – SG1N; extingue o Serviço de Pessoa Física –
SRPF; extingue o Serviço de Empregadores e SIRC – SRER; extingue o Serviço de Segurado
Especial – SRES; extingue o Serviço de Informações Previdenciárias Oriundas de Empregadores –
SRIP; extingue o Serviço de Contribuintes Individuais – SRCI; extingue o Serviço de Vínculos e
Requerimentos CNIS – SRVR; extingue o Serviço de Extrato Previdenciário – SREX; extingue a
Divisão de Serviços de Cadastro – DICD; cria a Divisão de Gestão de Serviços de Cadastro –
DICD; criar o Serviço de Administração do Cadastro de Pessoa Física e Óbitos – SG1O; cria o
Serviço de Administração do Cadastro do Segurado Especial e Registro Civil – SG1P; cria o
Serviço de Administração do Cadastro das Obrigações Previdenciárias – SG1Q; cria o Serviço de
Administração do Cadastro das Contribuições Previdenciárias – SG1R; cria o Serviço de
Administração do Cadastro de Empregadores, Vínculos e Remunerações – SG1S; cria o Serviço de
Administração de Extrato Previdenciário – SG1T; extingue o Serviço de Soluções Integradoras –
SRIN; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1I – SS1I; extingue a Divisão de
Serviços de Atendimento – DIST; cria a Divisão de Negócio do INSS – DINI; extingue o Serviço
de TIC do MPS – SRMP; extingue o Serviço de Inteligência de Negócios do MPS/PREVIC –
SVIM; extingue a Divisão de Serviços de TIC do MPS – DITI; extingue o Serviço de TIC da
PREVIC – SRPR; extingue a Divisão de Serviços de TIC da PREVIC – DIPR; extingue o Serviço
de TIC de Fundos de Pensão e MP – SRFP; extingue a Divisão de Serviços de TIC de Fundos de
Pensão – DIFP; extingue o Departamento de Serviços do MPS e PREVIC – DEMP; cria o
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Departamento de Serviços do MPS, PREVIC, FUNPRESP e Outros Clientes – DEMP; cria a
Divisão de Negócio do MPS, PREVIC, FUNPRESP e Outros Clientes – DINE; cria a Divisão de
Gestão de Serviços do MPS e PREVIC – DITI; cria o Serviço do MPS e PREVIC – SG3A; cria a
Divisão de Gestão de Serviços da FUNPRESP e Outros Clientes – DIFO; cria o Serviço da
FUNPRESP e Outros Clientes – SG3B; extingue o Serviço de Atendimento ao Trabalhador – SRAT;
extingue o Serviço de Cadastro de Emprego – SREP; extingue o Serviço de Financiamento ao
Trabalhador – SRFT; extingue o Serviço de Inteligência de Negócio do Trabalho – SVIT; extingue a
Divisão de Serviços de Trabalho e Emprego – DITE; extingue o Serviço de Parcelamento – SRPA;
extingue o Serviço de Cobrança – SRCO; extingue o Serviço de Execução Fiscal – SREF; extingue
o Serviço de Crédito – SRCR; extingue a Divisão de Serviços de Cobrança e Execução Fiscal –
DICE; extingue o Serviço de Declaração – SRDE; extingue o Serviço de Inteligência de Negócio da
Fazenda – SVNF; extingue o Serviço de Certidão – SRCE; extingue o Serviço de Fiscalização –
SRFI; extingue o Serviço de Recolhimento – SRRE; extingue a Divisão de Serviços de Receita e
Fiscalização – DIRF; criar a Divisão de Gestão de Serviços do Trabalho e Emprego – DITE; cria o
Serviço de Atendimento, Cadastro e Financiamento ao Trabalhador – SG2A; cria a Divisão de
Negócios da RFB, PGFN e MTE – DIND; cria a Divisão de Gestão de Serviços da RFB e PGFN –
DIRP; cria o Serviço de Declarações e Recolhimentos de Empresas – SG2B; criaa o Serviço de
Cadastro de Contribuintes, Controle Financeiro e Fiscalização – SG2C; cria o Serviço de Cobrança
– SG2D; cria o Serviço de Certidões, Cálculos e Restituições – SG2E; cria o Serviço de Inteligência
de Negócio do Trabalho e da Fazenda – SG2F; cria o Serviço de Parcelamento – SG2G; cria o
Serviço de Crédito e Execução Fiscal – SG2H.
RS 3385 de 03/06/2015 - extingue a Coordenação de Auditoria de Gestão Interna – COGI; extingue
o Serviço de Avaliação dos Processos Administrativos – SVAP; extingue o Serviço de Avaliação dos
Processos de TI – SVAT.
RS 3389 de 30/06/2015 - extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Compras – SSPM.
RS 3434 de 30/07/2015 - extingue a Coordenação de Planejamento de Segurança de Informações –
CPLS; extingue a Coordenação de Monitoração e Avaliação de Segurança de Informações – CMAS;
extingue o Serviço de Centro de Operações de Segurança – SVOS; extingue a Coordenação de
Segurança de Sistemas – COSS; extingue o Serviço de Segurança no Desenvolvimento de Sistemas
– SSDS; extingue a Coordenação de Continuidade de Negócios – COCN; cria a Coordenação de
Planejamento de SIC e Continuidade de Negócios – COPC; cria a Coordenação de Inteligência e
Defesa de Segurança de Informações – COID; cria a Coordenação de Engenharia de Segurança de
Informações – COES.
RS 3437 de 18/08/2015 - extingue a Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN; cria
a Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro – DITP; subordina o Serviço de Tesouraria –
SVTE à Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro – DITP; extingue a Divisão de Execução
Financeira – DIEF; extingue o Serviço de Faturamento e Contas a Receber Célula A – SVRA; cria a
Divisão de Pagadoria e Faturamento – DIPF; subordina o Serviço de Contas a Pagar – SVPG à
Divisão de Pagadoria e Faturamento – DIPF; cria o Serviço de Faturamento e Contas a Receber –
SVRA.
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RS 3450 de 03/12/2015 - extingue o Centro de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ; cria o Data
Center Rio de Janeiro – DCRJ; subordina a Divisão de Operação de Serviços – D1OS ao Data
Center Rio de Janeiro – DCRJ; subordina a Divisão de Gestão Operacional – D1GO ao Data Center
Rio de Janeiro – DCRJ; subordina a Divisão de Suporte de Serviços – D1SS ao Data Center Rio de
Janeiro – DCRJ; subordina a Divisão de Impressão e Pós-processamento – D1IP ao Data Center Rio
de Janeiro – DCRJ; extingue o Centro de Processamento Distrito Federal – CPDF; cria o Data
Center Distrito Federal – DCDF; subordina a Divisão de Operação de Serviços – D2OS ao Data
Center Distrito Federal – DCDF; subordina a Divisão de Gestão Operacional – D2GO ao Data
Center Distrito Federal – DCDF; subordina a Divisão de Suporte de Serviços – D2SS ao Data
Center Distrito Federal – DCDF; extingue o Centro de Processamento São Paulo – CPSP; criaa o
Data Center São Paulo – DCSP; subordina a Divisão de Operação de Serviços – D3OS ao Data
Center São Paulo – DCSP; subordina a Divisão de Gestão Operacional – D3GO ao Data Center São
Paulo – DCSP; subordina a Divisão de Suporte de Serviços – D3SS ao Data Center São Paulo –
DCSP; altera a localização da Divisão de Arquitetura de Software – DIAS para a Paraíba.
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ANEXO – II
Organograma Funcional – 2015
Complemento do item 3.5 Macroprocessos Finalísticos
(Seção 03 – Visão Geral da Unidade)

ORGANOGRAMA PRESIDÊNCIA

PR

(DF)

Presidência

SECE
Secretaria
Executiva

Vinculada ao
Conselho de
Administração

CGAU

(DF)

CGSI

Coordenação
Geral de Auditoria
Interna

Coordenação
Geral de
Segurança da
Informação

CJUR

CGPO

(DF)

Consultoria
Jurídica

CGCO

(DF)

(DF)

(DF)

Coordenação
Geral de
Planejamento e
Organização

(DF)

Coordenação
Geral de
Comunicação
Social
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ORGANOGRAMA DFS

DFS

(RJ)

Diretoria de
Finanças e
Serviços
Logísticos

SUSL

(RJ)

Superintendência
de
Serviços Logísticos

DECP

(RJ)

DECO

(RJ)

Departamento
de
Compras

Departamento
de
Controladoria

DETI

DEGC

(RJ)

(RJ)

Departamento de
Soluções de TIC
para Uso Interno

Departamento
de
Gestão Contábil

DESG

DEFI

(RJ)

Departamento
de
Serviços Gerais

DEGD

(RJ)

Departamento de
Gestão
Administrativa

DEEN
Departamento
de
Engenharia
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(RJ)
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ORGANOGRAMA DRD

DRD

(RJ)

Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações

CGPP

(DF)

CGII

Coordenação Geral
de Inteligência
da Informação

Coordenação Geral
de Projetos e Processos

CGIM

(RJ)

(RJ)

Coordenação Geral
de Integração
e Monitoramento

SUDS

(RJ)

Superintendência de
Desenvolvimento de
Software

SURL

(DF)

Superintendência de
Relacionamento
com Clientes
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SUAT
Superintendência
de Atendimento

(RJ)
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ORGANOGRAMA DRD

SUDS

(RJ)

Superintendência de
Desenvolvimento de
Software

CGDE

(RJ)

Coordenação Geral de
Gestão de
Desenvolvimento de
Software
UDPB

(PB)

Unidade de
Desenvolvimento
de Software Paraíba

UDRJ

(RJ)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Rio de Janeiro

DETS

(RJ)

Departamento de Testes
de Software

UDCE

(CE)

Unidade de
Desenvolvimento
de Software Ceará

UDSC

(sc)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Santa Catarina

UDRN

(RN)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software
Rio Grande do Norte
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ORGANOGRAMA DRD

SURL

(DF)

Superintendência de
Relacionamento com
Clientes

CGMC

(DF)

Coordenação Geral de
Monitoramento e Gestão de

Contratos com Clientes

DEIN

(RJ)

Departamento de
Serviços do INSS

DEFT

(RJ)

Departamento de
Serviços da Fazenda e
do Trabalho
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DEMP

(DF)

Departamento de Serviços
do MPS, PREVIC,
FUNPRESP e
Outros Clientes

DESC

(DF)

Departamento de
Gestão de Serviços
Compartilhados de TI
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ORGANOGRAMA DRD

SUAT

(DF)

Superintendência de
Atendimento

CGCD

(RJ)

Coordenação Geral de
Planejamento da
Capacidade de Atendimento
E Gestão de Demandas

DECS

(DF)

Departamento
Central de Serviços
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DETT

(RS)

Departamento de
Atendimento
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ORGANOGRAMA DIT
DIT

(DF)

Diretoria de
Tecnologia e
Operações

SUOP

SUAS

(DF)

CGGT

Superintendência
de
Operações

Superintendência de
Arquitetura e
Serviços de
Infraestrutura de TIC

(RJ)

Coordenação
Geral de
Governança de
TIC
DCRJ

DEAT

(RJ)

(RJ)

Data Center
Rio de Janeiro

Departamento de
Arquitetura
Técnica

DCDF

DEGS

(DF)

Data Center
Distrito Federal

DCSP

DEPS

(RJ)

Departamento de
Planejamento e
Serviços de
Infraestrutura de TIC

Data Center
São Paulo

CGOS

(DF)

Departamento de
Gestão de
Serviços de TIC

(SP)

(RJ)

Coordenação
Geral de
Operação e
Serviços de TIC
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ORGANOGRAMA DPE

DPE

(DF)

Diretoria de
Pessoas

CGTS

(RJ)

Coordenação Geral
de Relações do
Trabalho e
Responsabilidade
Socioambiental

CGQV

(RJ)

Coordenação Geral
de Promoção de
Saúde, Qualidade de
Vida e Bem-estar

DEPE

(RJ)

Departamento de
Administração de
Pessoas

DECR

(RJ)

Departamento de
Gestão de
Carreira
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ANEXO III
Índice Consolidado de Resultados - Quarto Trimestre 2015
Complemento do item 4.4 Desempenho Operacional
(Seção 04 – Planejamento, Desempenhos Orçamentário e Operacional)

Índice Consolidado de Resultados - Quarto Trimestre 2015
A fórmula para o cálculo do Percentual de Alcance de cada uma das metas é:
PA = (AF – AI) x 100
ME - AI
Onde:
PA = Percentual de Alcance
ME = Meta Estabelecida
AI = Alcance Inicial (valor limite mínimo, que o AF precisa superar)
AF = Alcance Final (valor alcançado no período)
Valores de PA superiores a cem devem ser considerados iguais a 100 e valores inferiores a zero devem ser igualados a
zero.
O alcance inicial (AI) da meta é o valor de origem adotado para a fórmula.
O alcance final (AF), em contraponto ao alcance inicial, se refere ao exato ponto que foi alcançado pelo indicador, que
pode ou não ser igual à meta estabelecida (ME).

O Índice Consolidado de Resultados mede o grau alcançado das metas estabelecidas para um
determinado ano de exercício, e possuem conexão direta com a estratégia da Empresa. Evidencia
em números, o quanto do comprometimento de todos os empregados, para o alcance dos
resultados.
O alcance final do índice em 2015 alcançou 69,33%, ficando abaixo da meta de 80,00%
(RS3372/2015), em 10,67 pontos percentuais, demonstrando um rendimento insatisfatório,
conforme as faixas de controle explicitadas no Caderno de Indicadores Corporativos.
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Índice Consolidado de Resultados - ICR
Alcance Final 2015
82
80
78 80
76
74
72
70
6869,33
66
64
62

76,83

75,44
69,33

ICR

Meta

As metas que compõem os resultados empresarial e setorial do Índice Consolidado de Resultados,
são definidas previamente pela Diretoria Executiva e distribuídas pelos setores:, Diretoria de
Finanças e Serviços Logísticos/Diretoria de Pessoas/Presidência; Diretoria de Infraestrutura de TIC e
Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
É possível verificar a participação por setor da Empresa para o alcance dos resultados.
O setor DRD contribuiu com 24,25%, o setor DIT com 24,66% e os setores PR/DFS e DPE com
20,42,% para o resultado final de 69,33% do ICR.
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Complementando as informações, o Anexo I.
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Abaixo demonstrativo detalhado do cálculo de percentual de alcance de todos os
indicadores empresariais e setoriais por setor:
Setor: Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
Setor : DRD

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DRD

10%

10%

10%

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,00

9,00

Alcance
Final

100

4,00

96,39

4,25

7,0

Percentual
de Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

47,22%

77,78%

1° Trimestre

Peso

Setor : DRD

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DRD

10%

10%

10%

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,50

95,75

9,50

10,00

Alcance
Final

99,14

3,00

96,09

8,50

7,50

Percentual
de Alcance

100,00%

35,29%

100,00%

89,47%

75,00%

2° Trimestre

Peso

Setor : DRD

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DRD

10%

15%

5%

50%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,50

10,00

Alcance
Final

100,00

6,50

95,94

7,30

10,00

Percentual
de Alcance

100,00%

81,25%

100,00%

76,84%

100,00%

3° Trimestre

Peso

Setor : DRD

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DRD

10%

15%

5%

50%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,50

10,00

Alcance
Final

99,17

4,00

96,65

4,00

60,00

Percentual
de Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

42,11%

60,00%

Peso

4° Trimestre

EMPRESARIAIS
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Setor: Diretoria de Infraestrutura de TIC
Setor : DIT

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DIT

10%

10%

10%

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,00

10,00

Alcance
Final

100

4,00

96,39

4,25

8,00

Percentual
de Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

47,22%

80,00%

1° Trimestre

Peso

Setor : DIT

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DIT

10%

10%

10%

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,50

95,75

9,50

8,00

Alcance
Final

99,14

3,00

96,09

8,50

8,00

Percentual
de Alcance

100,00%

35,29%

100,00%

89,47%

100,00%

2° Trimestre

Peso

Setor : DIT

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DIT

10%

15%

5%

50%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,50

10,00

Alcance
Final

100,00

6,50

95,94

7,30

8,00

Percentual
de Alcance

100,00%

81,25%

100,00%

76,84%

80,00%

3° Trimestre

Peso

Setor : DIT

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

IDC-AF

IDC-DIT

10%

15%

5%

50%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

9,50

10,00

Alcance
Final

99,17

4,00

96,65

4,00

7,00

Percentual
de Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

42,11%

70,00%

Peso

4° Trimestre

EMPRESARIAIS
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Setor: Diretoria de Finanças e Serviço Logísticos, Diretoria de Pessoas e Presidência
Setor : DFS, DPR E PR

IDC

PMDFT - AM

IDC-AM

10%

10%

10%

70%

Alcance Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

7,00

Alcance Final

100

4,00

96,32

5

Percentual de
Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

71,43%

1° Trimestre

Setor : DFS, DPR E PR

2° Trimestre

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AM

IDC-AM

10%

10%

10%

70%

Alcance Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98.00

8,50

95,75

9,00

Alcance Final

99,14

3,00

95,04

7,50

Percentual de
Alcance

100,00%

35,29%

90,07%

83,33%

Peso

Setor : DFS, DPR E PR

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AM

IDC-AM

10%

15%

5%

70%

Alcance Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

6,00

Alcance Final

100,00

6,50

94,64

2,00

Percentual de
Alcance

100,00%

81,25%

84,48%

33,33%

Peso
3° Trimestre

SETORIAIS

IRC

Peso

Setor : DFS, DPR E PR

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AM

IDC-AM

10%

15%

5%

70%

Alcance Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98.00

8,00

95,75

6,50

Alcance Final

99,17

4,00

95,84

1,50

Percentual de
Alcance

100,00%

50,00%

100,00%

23,08%

Peso
4° Trimestre

EMPRESARIAIS
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Em seguida demonstrativo do cálculo do Resultado do Trimestre (RT) para os setores. De
acordo com a fórmula de cálculo do ICR.

Cálculo dos Resultados Trimestrais
RT(1,DRD) = (0,1x100)+(0,1 x 50)+(0,1x100)+(0,45x47,22)+(0,25x77,78) = 66%
RT(1,DIT) = (0,1x100)+(0,1x50)+(0,1x100)+(0,45x47,22)+(0,25x80) = 67%
RT(1,DFS,DPE e PR) = (0,1x100) + (0,1x50) + (0,1x100)+(0,7x 71,43) = 75%
RT(2,DRD) = (0,1x100)+(0,1 x 35,29)+(0,1x100)+(0,45x89,47)+(0,25x75) = 83%
RT(2,DIT) = (0,1x100)+(0,1x35,29)+(0,1x100)+(0,45x89,47)+(0,25x100) = 89%
RT(2,DFS,DPE e PR) = (0,1x100) + (0,1x35,29) + (0,1x90,07)+(0,7x 83,33) = 81%
RT(3,DRD) = (0,1x100)+(0,15 x 81,25)+(0,05x100)+(0,5x76,84)+(0,2x100) = 86%
RT(3,DIT) = (0,1x100)+(0,15x81,25)+(0,05x100)+(0,5x76,84)+(0,2x80) = 82%
RT(3,DFS,DPE e PR) = (0,1x100) + (0,15x81,25) + (0,05x84,48)+(0,7x 33,33) = 50%
RT(4,DRD) = (0,1x 100)+(0,15x50)+(0,05x100)+(0,5x42,11)+(0,2x60) = 56%
RT(4,DIT) = (0,1x 100)+(0,15x50)+(0,05x100)+(0,5x42,11)+(0,2x70) = 58%
RT(4,DFS,DPE e PR) = (0,1x100)+(0,15x50)+(0,05x100)+(0,7x23,08) = 39%

Resultado
Trimestral

DRD

DIT

DFS,DPE,PR

1º Trimestre

66%

67%

75%

2° Trimestre

83%

89%

81%

3° Trimestre

86%

82%

50%

4° Trimestre

56%

58%

39%

Cálculo do ICR
PERÍODO

ICR

Parcial 1º Trimestre

69,33%

Parcial 1° e 2° Trimestres

76,83%

Parcial 1°, 2° e 3° Trimestres

75,44%

Alcance Final 2015

69,33%
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Anexo I
DEMONSTRATIVOS DO ICR
Quarto Trimestre 2015
IRC

Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 98,00%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 90,00%

Quadro de Previsão Contratual
Contratos

Previsto Contratual (PC)
Novembro
Dezembro
194.746,39
194.746,39
320.403,71
320.403,71
52.541.764,15
47.461.212,63

Outubro
194.746,39
320.403,71
52.541.764,15

ANTT - 049/2014
FUNPRESP – 013/2014 e 1º TA
INSS – 106/2012 até 8º TA

Total
584.239,17
961.211,13
152.544.740,93

MDS - 052/2013 e 1º TA

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000,00

MP – 005/2013

246.652,76

246.652,76

246.652,76

739.958,28

MP – 045/2012

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000,00

1.478.632,17

1.478.632,17

1.478.632,17

4.435.896,52

MPS – 027/2013 e 1º TA
MTE – 025/2011 até 4º TA
MTE – 019/2012 – até 2º TA
PREVIC – 014/2013 e 1º TA

646.449,54

646.449,54

646.449,54

1.939.348,62

9.798.758,15

9.798.758,15

9.798.758,15

29.396.274,45

82.790,83

82.790,83

82.790,83

248.372,49

PREVIC – 012/2013 até 2º TA

570.039,54

570.039,54

570.039,54

1.710.118,62

PREVIC – 001/2014 e 1º TA

136.764,72

136.764,72

136.764,72

410.294,16

PREVIC – 013/2014 e 1º TA

3.551,66

3.551,66

3.551,66

10.654,98

SRFB – 012/2013 até 2º TA

13.860.018,82

13.860.018,82

13.860.018,82

41.580.056,46

PGFN – 003/2015 e 1º TA

3.049.456,51

3.049.456,51

3.049.456,51

9.148.369,53

82.986,18

81.887,86

80.789,54

245.663,58

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

PR – 034/2013 até 2º TA
Serv. de Empréstimos Consignados
Serv. de Identificação de Óbitos
Total PC

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000,00

113.913.015,13

113.911.916,81

108.830.266,97

336.655.198,92

Quadro de Realização Contratual
Contratos
ANTT - 049/2014
FUNPRESP – 013/2014 e 1º TA
INSS – 106/2012 até 8º TA

Outubro
194.746,39
353.778,77
49.617.996,44

Realização Contratual (RC)
Novembro
Dezembro
Total
194.746,39
194.746,39
584.239,17
269.813,73
447.649,16
1.071.241,66
48.481.575,39
47.386.766,35
145.486.338,18

RC / PC
100,00%
111,45%
95,37%

MDS - 052/2013 e 1º TA

220.342,76

300.000,00

300.000,00

820.342,76

MP – 005/2013

228.910,13

228.910,13

228.910,13

686.730,39

92,81%

MP – 045/2012

142.820,59

263.880,26

674.013,22

1.080.714,06

120,08%

1.368.973,69

1.143.306,45

1.270.560,80

3.782.840,95

85,28%

134.487,54

88.575,05

11.271,48

234.334,07

12,08%

9.244.647,52

9.640.840,08

9.084.624,78

27.970.112,38

95,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVIC – 012/2013 até 2º TA

570.039,54

570.039,54

570.039,54

1.710.118,62

PREVIC – 001/2014 e 1º TA

130.401,40

130.315,45

130.315,45

391.032,30

95,31%

PREVIC – 013/2014 e 1º TA

3.551,66

3.551,66

3.551,66

10.654,98

100,00%

SRFB – 012/2013 até 2º TA

13.589.113,61

13.548.761,82

13.739.329,62

40.877.205,06

98,31%

PGFN – 003/2015 e 1º TA

2.981.048,85

2.967.140,13

2.954.224,89

8.902.413,87

97,31%
100,00%

MPS – 027/2013 e 1º TA
MTE – 025/2011 até 4º TA
MTE – 019/2012 – até 2º TA
PREVIC – 014/2013 e 1º TA

PR – 034/2013 até 2º TA
Serv. de Empréstimos Consignados
Serv. de Identificação de Óbitos
Total RC

91,15%

0,00%
100,00%

82.986,18

81.887,86

80.789,54

245.663,58

32.560.983,10

32.887.234,18

33.456.111,30

98.904.328,58

109,89%

344.988,88
111.769.817,06

364.968,79
111.165.546,91

387.853,84
110.920.758,15

1.097.811,51
333.856.122,11

121,98%
99,17%
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Resultado
O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado é apresentado no acumulado por
trimestre. Considera-se a razão entre os valores executados e os valores estimados mensalmente
conforme definidos nos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de
realização dos contratos nos meses analisados. O IRC apurado no último mês do trimestre
estabelece o resultado deste indicador para o período, observando que seu cálculo é realizado
considerando os valores acumulados no trimestre.
A meta estabelecida pela Dataprev (RS/PR nº 3.441/2015) para o 4º trimestre de 2015 é de 98,00%.
Na consolidação do trimestre, os serviços executados aos clientes totalizaram R$ 333.856.122,11.
As cinco maiores execuções no período, com respectiva participação, foram:
- INSS - 106/2012 até 8º TA: R$ 145.486.338,18 (43,58%);
- Serviço de Empréstimos Consignados: R$ 98.904.328,58 (29,62%);
- SRFB - 012/2013 até 2º TA: R$ 40.877.205,06 (12,24%);
- MTE - 019/2012 até 2º TA: R$ 27.970.112,38 (8,38%);
- PGFN - 003/2015 e 1º TA: R$ 8.902.413,87 (2,67%).
A soma destes valores representa 96,49% da execução prevista no Trimestre.
O IRC final obtido para o 4º trimestre de 2015 foi 99,17%, resultado superior à meta estabelecida
(98,00%) pela Dataprev (RS/PR nº 3.441/2015).
Percentual de Alcance:
AF = 99,17
AI = 90,00
ME = 98,00

PA = (99,17 – 90,00) x 100 logo: PA = 100%
98,00-90,00

IDC Corporativo
Meta do trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro): 8,0 (oito) - RS Nº 3464/2016
Alcance Inicial (Outubro, Novembro e Dezembro): 0 (zero)

Desafios para o Quarto Trimestre de 2015
D1 – Validar junto à Diretoria Executiva o Plano de Capacitação 2016
D2 – Implantar todos os subsistemas do e-Pessoas

Pesos
2,0
Excluído

D3 – Desativar 80% dos usuários dos domínios de autenticação legados (previdência, dataprev,
dataprevdf)

2,0

D4 – Capacitar 50% dos desenvolvedores (codificadores) no EaD de “Desenvolvimento Seguro

2,0

D5 – Implementar o Single Sign On com GERID nas aplicações/sistemas de uso interno
(e-Pessoas, Protheus, Auditoria, Jurídico Ond@, DTPnet e sistema de gerenciamento de acesso
físico)

2,0
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Resultado
Os desafios D1 e D4 foram alcançados, os desafios D3 e D5 não foram alcançados. O desafio D2
foi excluído pela RS 3464/2016.
D3 - As adequações nos sistemas do INSS, do MPS, da PREVIC e da RFB não foram concluídas.
D5 - O ambiente de produção foi finalizado no dia 30/12/2015, inviabilizando o alcance da meta.
Percentual de Alcance:
AF = 4,00
AI = 0,00
ME = 8,00

PA = (4,00 – 0,00) X 100 logo: PA = 50,00%
8,00 – 0,00

Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho – PMDFT

PMDFT – AF
Meta do trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro e Dezembro): 88,60%

Dados da DIT: Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DPE em 11/01/2016)
VARIÁVEIS

Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

TDA
Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

Acumulado no Trimestre

10
251
274

37
242
302

41
256
210

88
749
786

77

96

73

246

612
70
1
683

677
61
2
740

580
53
20
653

1869
184
23
2076

THD Mensal

17550

17513

17419

52482

PMDFT – DIT

96,11%

95,77%

96,25%

96,04%
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Dados da DRD: Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DPE em 11/01/2016)
TDA

VARIÁVEIS

Outubro/2015

Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

THD Mensal
PMDFT – DRD

Novembro2015

Dezembro/2015

Acumulado no Trimestre

21
213
412

32
266
375

21
222
323

74
701
1110

279

244

332

855

925
67
4
996

917
78
11
1006

898
35
24
957

2740
180
39
2959

32681

32625

32588

97894

96,95%

96,92%

97,06%

96,98%

Cálculo do PMDFT-AF:
DIT

DRD

Área Fim (AF)

TDA

2076

2959

5035

THD

52482

97894

150376

PMDFT

96,04%

96,98%

0,97

Percentual de Alcance:
AF = 96,65
AI = 88,60
ME = 95,75

PA = (96,65– 88,60) X 100 logo: PA =100%
95,75 – 88,60
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PMDFT-AM (Área Meio)
Meta do trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro e Dezembro)): 88,60%

Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DPE em 11/01/2016)
TDA

VARIÁVEIS

Outubro/2015

Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT
e legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

Novembro/2015

Dezembro/2015

Acumulado no Trimestre

31
262
313

32
348
331

21
364
244

84
974
888

108

98

78

284

714
45
34
793

809
39
17
865

707
42
46
795

2230
126
97
2453

THD Mensal

19631

19631

19688

58950

PMDFT – AM

95,96%

95,59%

95,96%

95,84%

Percentual de Alcance:
AF = 95,84
AI = 88,60
ME = 95,75

PA = (95,84– 88,60) X 100 logo: PA =100%
95,75 – 88,60
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Indicador de Desafios Conquistados – IDC
IDC-AF (Área Fim)
Meta do trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro): 9,5 (nove e meio) RS Nº 3464/2016
Alcance Inicial (Outubro, Novembro e Dezembro): 0 (zero)

Desafios para o QuartoTrimestre de 2015

Pesos

D1 – Disponibilizar serviços para substituir a aplicação Extrato CNIS, utilizando o
barramento SOA (Service Oriented Architecture)

0,5

D2 – Disponibilizar para implantação no MTE as aplicações Seguro Desemprego Posto e
Intermediação de Mão de Obra Posto, com replicação de sessão

1,0

D3 – Realizar projeto experimental da solução Qlik View em, pelo menos um cliente

0,5

D4 – Desligar o mainframe CV2

1,5

D5 – Disponibilizar a produção dos serviços da RFB e da PGFN exclusivamente no CPSP

0,5

D6 – Disponibilizar para homologação nova versão da Folha de Pagamento de Benefícios,
com 100% dos créditos e 99% de conformidade com as informações do Sistema Único de
Benefícios (SUB)

1,0

D7 – Implantar PUC11 – Programa de Unificação de Créditos – Versão 2

0,5

D8 – Implantar nova versão do Sistema Base de Gestão do Programa de Geração de
Emprego e Renda (BG-PROGER)

0,5

D9 – Implantar os ajustes especificados na rotina de alimentação do CADIN – Cadastro de
Inadimplentes do Banco Central

Excluído

D10 – Implantar GERID-PGFN acoplado nos sistemas DIVIDA, SEFT e DIVIDA_OLD

0,5

D11 – Ampliar o perfil de acesso da área exclusiva do Portal FUNPRESP para os demais
perfis de acesso identificados como necessários pela FUNPRESP

0,5

D12 – Disponibilizar para homologação da RFB a Solução Multa por Atraso na Entrega da
Declaração GFIP (MAED 2012 a 2014)

0,5

D13 – Implantar o log centralizado para os sistemas SIBE, CNIS e PREVIC

0,5

D14 – Migrar da solução DARDO para as novas soluções Analytics, pelo menos um sistema
da SURL

0,5

D15 – Reduzir para até 100 a quantidade de RDM Emergenciais no trimestre

0,5

D16 – Reduzir para 01h:10min o tempo médio de duração dos incidentes de
indisponibilidade

0,5

Resultado
Os desafios D1, D3, D7, D8, D10, D11, D12 e D14 foram alcançados, os desafios D2, D4, D5, D6,
D13, D15 e D16 não foram alcançados. O desafio D9 foi excluído (RS 3464/2016).
D2 - Foram encontradas dificuldades técnicas na implementação de replicação de sessão nas
aplicações SD e IMO, o que provocou a necessidade de revisão da solução tecnológica do SD e
IMO adotada (JBoss). As equipes técnicas estão preparando a realização de testes para identificar a
melhor solução tecnológica.
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D4 - A desativação do acesso ao CV2 pela Extrato CNIS, a partir da implantação da Extrato V4, está
prevista para o dia 14/01/2016.
D5 - A falta de conhecimento das equipes, a ausência de documentação das aplicações, além da
concorrência de recursos com outras prioridades da empresa e da faxina tecnológica, causaram
atrasos sucessivos nas implantações dos sistemas da RFB no CPSP.
D6 - A versão 5 da Folha de Pagamento de Benefícios foi processada com 100% dos créditos, com
98% de conformidade com as informações do Sistema Único de Benefícios (SUB) e 0,62% de
diferenças justificadas.
D13 - O principal motivo para o não cumprimento do desafio está relacionado a não conclusão do
desenvolvimento dos sistemas em prazo hábil.
D15 - Total de 120 RDM Emergenciais no trimestre; sendo 44 em outubro, 29 em novembro e 47
em dezembro.
D16 - Ao final do mês de dezembro/2015, o Tempo Médio de Indisponibilidade foi de 01h:47min.

Percentual de Alcance:
AF = 4,00
AI = 0,00
ME = 9,50

PA = (4,00 – 0,00) x 100 logo: PA = 42,11%
9,50-0,00
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IDC-DRD
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)

Desafios para o Quarto Trimestre de 2015

Pesos

D1 – Implantar no INSS novo Processo de Planejamento de Atendimento ao Cliente

2,0

D2 – Implantar a primeira versão do Modelo de Gestão da Capacidade de Desenvolvimento
da Dataprev

2,0

D3 – Aprovar o Plano de Migração de todas as aplicações DARDO para as novas soluções
Analytics, junto à Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD)

2,0

D4 – Obter o mínimo de 90% das demandas na situação “em atendimento”, dentro dos
prazos acordados com os clientes

2,0

D5 – Reduzir no mínimo 50% da quantidade de demandas homologadas sem RAS a mais de
40 dias, considerando a medição realizada em 30/09/15

2,0

Resultado
Os desafios D1, D2, D3 foram alcançados, os desafios D4 e D5 não foram alcançados.
D4 - Ao final de dezembro, 79,5% das demandas em andamento estavam dentro do prazo
acordado.
D5 - A redução da quantidade de demandas homologadas sem RAS a mais de 40 dias durante o
trimestre foi 45,1%.

Percentual de Alcance:
AF = 6,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (6,00 – 0,00) x 100 logo: PA = 60%
10,00-0,00
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IDC-DIT
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10,0 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)

Desafios para o Quarto Trimestre de 2015

Pesos

D1 – Migrar os sistemas em produção do MTE, PREVIC, ANTT e SDM para a nova estrutura de
rede segregada nos três data centers

2,0

D2 – Implantar os processos de incidentes e eventos no SDM versão 14, no CPSP

2,0

D3 – Provisionar o ambiente de nuvem no CPSP

1,5

D4 – Implantar solução de balanceamento multisite no Portal Dataprev

1,5

D5 – Implantar novo serviço de proteção de dados nos três data centers

1,5

D6 - Atender 98% das requisições em conformidade com os Acordos de Nível Operacional
(ANO) estabelecidos

1,5

Resultado
Os desafios D1, D2, D3 e D5 alcançaram as metas. Já os desafios D4 e D6 não alcançaram as metas.
D4 - Foi implementado o balanceamento multisite, entretanto, há pendências na configuração do
Portal Dataprev clonado do DCDF para o DCRJ e no sincronismo de seu conteúdo entre os sites.
D6 - Ao final do mês de dezembro, o percentual apurado de requisições atendidas em
conformidade com os Acordos de Nível Operacional foram: outubro 84,67%, novembro 88,46% e
dezembro 91,46%.
Percentual de Alcance
AF = 7,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (7,00 – 0,00) x 100 logo: PA = 70%
10,00-0,00

IDC-AM (Área Meio)
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 6,50 (seis vírgula cinco) RS Nº 3464/2016
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)

Desafios para o Quarto Trimestre de 2015
D1 – Implantar o processo de compra direta de passagens junto às companhias aéreas

Pesos
Excluído

D2 – Realizar 2º inventário de 2015, de acordo com o novo modelo de gestão patrimonial

1,5

D3 – Concluir a instalação do sistema de acesso físico em todas localidades da Dataprev

1,5

D4 – Concluir a alienação dos imóveis da BA e SP

Excluído

D5 – Concluir 90% da reforma do prédio da Paraíba

2,0

D6 - Implantar o Programa de Eficientização Energética em 10 instalações da Dataprev

1,5

212

Dataprev - RG2015
Resultado
O desafios D2 foi alcançado, os desafios D3, D5 e D6 não foram alcançados. Os Desafios D1 e D4
foram excluídos. (RS3464/2016).
D3 - O Termo Aditivo foi assinado no dia 29/12/2015, para a instalação nos estados: TO, GO, BA,
RR, AC, AM, MA, SE, PA e PB. O prazo para a conclusão da instalação nos referidos estados é até
30/03/2016, concluindo-se assim, todo o ciclo de implantação do sistema de acesso físico em
todas localidades da Dataprev.
D5 - O percentual de execução atingiu 83,5%, portanto, não foi concluído integralmente durante o
ano de 2015.
D6 - Além dos prédios do Distrito Federal e Paraíba, foi implantado, com sucesso, o piloto no Rio
Grande do Sul, no total de 03 instalações

Percentual de Alcance:
AF = 1,50
AI = 0,00
ME = 6,50

PA = (1,50 – 0,00) x 100 logo: PA = 23,08%
6,50-0,00
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ANEXO IV
Relatório Gerencial de Serviço de Informação ao Cidadão – 2015
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade

(Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 146/2015)
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Relatório Gerencial
Serviço de Informação ao Cidadão
Anual
2015

SECE /2016
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Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2015

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

Banco Central
CEF – Caixa Econômica Federal
CGU – Controladoria Geral da União
DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DPE – Diretoria de Pessoas
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informação
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
MPS – Ministério da Previdência Social
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
PR – Presidência
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Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2015

Introdução
A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são
aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Ao regulamentar esse direito, a Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a regra, e o
sigilo é a exceção e estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos
de informação do cidadão.
A resposta a uma solicitação de acesso à informação pública requer metodologia, ou seja, é
necessário processar o pedido e garantir ao requerente a entrega do dado. Para isso, a Lei de
Acesso a Informações estipula:
•
•
•

•

procedimentos, padrões e prazos para o processamento dos pedidos de informação;
a criação do Serviço de Informações ao Cidadão em todos os órgãos e entidades do
poder público;
que órgãos e entidades públicas devem divulgar informações de interesse coletivo,
sobretudo por meio da Internet, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista
no texto legal;
mecanismos de recurso em caso de negativa de acesso à informação.

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é uma unidade física existente, em local
identificado e de fácil acesso para atender o cidadão que deseja solicitar o acesso à
informação pública. Os SICs têm como objetivos:
•
•
•
•

Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
Conceder o acesso imediato à informação disponível;
Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

Para formalizar e auxiliar no controle dos pedidos de informação demandados pelos
cidadãos foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU) um sistema eletrônico de
registro, o e-SIC.
O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer
pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, será
possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da
solicitação por e-mail; entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas
recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas.
Assim, apresentamos o relatório anual de 2015, com as informações consolidadas dos
pedidos registrados para a Dataprev.

218

4/22

Dataprev - RG2015
Presidência
Secretaria Executiva
SECE/2016

Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2015

Estatística da CGU
A Controladoria Geral da União ( CGU) proporciona aos atendentes dos órgãos relatórios do
quantitativo de pedidos efetivos registrados por mês para a Dataprev, a evolução mensal de
pedidos de acesso à informação, média de dias para a efetivação da resposta, razões de
negativas de resposta e o perfil dos solicitantes conforme gráficos abaixo.
Importante ressaltar que esses dados presentes nos gráficos foram extraídos no dia 28 de
janeiro de 2016 para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. E os
números aqui apresentados (399) são dos pedidos respondidos pela Dataprev. E não a
totalidade de pedidos que entraram no sistema da empresa e consequentemente foram
reencaminhados ou respondidos – total de 926.
Quantidade de pedidos total para a Dataprev: 399

A grande quantidade de pedidos no mês de março se deve à homologação do Concurso
Público 01/2014 realizado pela empresa. Dúvidas referentes às convocações, número de
vagas, dúvidas salariais e de alocação dos empregados foram os questionamentos mais
frequentes durante esse período.
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Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação respondidos pela Dataprev:
Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação
Número de pedidos
Evolução mensal

Mês
Janeiro/2015

23

-

Fevereiro/2015

11

-52.17%

Marco/2015

91

87.91%

Abril/2015

61

-32.97%

Maio/2015

40

-34.43%

Junho/2015

29

-27.5%

Julho/2015

25

-13.79%

Agosto/2015

29

13.79%

Setembro/2015

23

-20.69%

Outubro/2015

28

17.86%

Novembro/2015

23

-17.86%

16

-30.43%

Dezembro/2015
TOTAL:
MÉDIA:

399
33,25

Fonte: CGU – Extraído em 28 de janeiro de 2016.
O quadro acima demonstra a evolução mensal dos pedidos de acesso à informação. A
redução natural na frequência de solicitações ao longo do ano caracteriza-se pela
publicidade das dúvidas frequentes no sítio da Dataprev e respostas aos candidatos através
do e-mail corporativo específico para tal finalidade.

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação
Status do pedido
Em tramitação fora do prazo

Quantidade
1

Respondidos

398
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Fluxo Diário de Pedidos mês a mês
No ano de 2015 foram registrados 926 pedidos de informação, 261 a menos que 2014
(1187), sendo 399 efetivamente para a Dataprev; 218 pedidos a mais que o ano passado
(181). Esse aumento de pedidos efetivos para essa empresa deve-se à maturidade do
cidadão no uso do sítio da CGU e a confiança do mesmo na garantia de resposta.
Veja nos tópicos abaixo, o detalhamento mensal da quantidade de pedidos e a descrição das
características destes pedidos.

Janeiro -2015
Neste período foram registrados um total de 66 (sessenta e seis) pedidos na Dataprev. E 23
pedidos efetivamente para essa casa. O dia 28 foi o de maior quantidade de registros de
solicitações, totalizando 9 (nove) pedidos.
Conforme destacado no gráfico, foram registrados 2 (duas) solicitações de recurso de 1º
instância e nenhuma solicitação de recurso de 2º instância sobre as respostas
disponibilizadas. Esses dois recursos referem-se a dados pessoais e dúvidas referentes ás
convocações do concurso nº 01/2014.

O gráfico abaixo detalha a variação da quantidade de pedidos no período:

Fluxo de pedidos

Quantidade de pedidos

Janeiro
01/01 a 31/01/2015

10
9
9
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3 3
3
3
2
2
2
2
2 2 2 2
2
1 1
1
1 1
1
1 0 0
0 0
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

Dias do mês
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Fevereiro -2015
Nesse mês foram registrados um total de 62 (sessenta e duas) solicitações. E 11 pedidos
efetivamente para essa casa. O dia 05 foi o dia de maior número de registros, com 08 no
total.
Em comparação com o mês de Janeiro, houve uma redução de 4 (quatro) pedidos na
quantidade de solicitações. Entretanto foram registradas 4(quatro) solicitações de recurso de
1º instância, nenhuma solicitação de recurso de 2º instância e nenhuma solicitação de
recurso à CGU sobre as respostas disponibilizadas.
Segue abaixo gráfico relativo as quantidades de ocorrência deste mês:
Fluxo de Pedidos
Fevereiro
01/02 a 28/02/2015
9

8

Quantidade de pedidos

8
7

6

6

5

5

4

4
3

3 3
2 2

2 1 1
1

5

4
3
2 2

3
2

1

1
0 0

0

2

2
1

0

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

1 1 1
0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do mês

Março -2015
No mês de março foram registrados um total de 150 pedidos de informação um recorde
dentro do SIC/Dataprev no ano de 2015 devido à homologação do Concurso Público nº
01/2014, sendo que o dia 17 e 18 foram os dias de maior número de registro de solicitações,
com 12 (doze) no total. Desse total, apenas 91 pedidos foram efetivamente para a Dataprev.
Neste período, ocorreu 1 pedido de recurso em 1ª instância, nenhum pedido em 2ª instância
e nenhuma solicitação à CGU. A grande maioria dos pedidos foram reencaminhados ao INSS
(maior demanda de reencaminhamento).
A quantidade de pedidos registrados neste período aumentou, com relação ao mês de
fevereiro, em 88 pedidos.
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Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:
Fluxo de Pedidos
Março
01/03 a 31/03/2015

Quantidade de pedidos

14

12 12

12

10

10

8

7

8

5 5

6

2
0

8
6 6

4

4
2

10

9

3

4 4

4
2

2

0 0 0

5 5

2
0

0 0

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dias do mês

Abril -2015
No mês de abril foram registrados um total de 103 (cento e três) pedidos sendo que desses,
61 foram efetivamente para a Dataprev. O dia 13 foi o que teve a maior quantidade de
registros de solicitações, totalizando 08 (oito) pedidos.
Conforme destacado no gráfico, foram registrados 10 (dez) solicitações de recurso de 1º
instância devido à quantidade de pedidos que entraram no mês anterior, um recorde de
recursos na Dataprev e nenhuma solicitação de recurso de 2º instância sobre as respostas
disponibilizadas e nem recurso para a CGU.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:
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Fluxo de pedidos
Abril
01/04 a 30/04/2015

Quantidade de pedidos

9

8

8 7
7

7
6

6

5

5

4

5

4

3

3
1

5

4

5

5

4

4

3

3

2

2

2

5

4

2

3 3
2 2

2
1

1

1

1 1

0

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

0

1
0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do mês

Maio -2015
Em Maio foram registrados um total de 81 (oitenta e uma) solicitações na empresa, sendo
que desses, apenas 40 pedidos foram efetivamente para a empresa. O dia 11 (onze) foi o de
maior número de registros, com 08 (oito) no total. Efetivamente para a Dataprev tivemos um
total de 40 pedidos de informação.
Foram registrados 2(duas) solicitações de recurso de 1º instância, nenhuma solicitação de
recurso de 2º instância e nenhuma solicitação de recurso à CGU sobre as respostas
disponibilizadas.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos

Quantidade de pedidos

Maio
01/05 a 31/05/2015
9

8

8

7

7
Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

7
6

5

5

5
4

5 5

3

4
3

3

3
2

5

4
2
1 1

2

2
1

1

1

2

1
1 0 0 0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1

1 1

1

Dias do mês

Junho -2015
No mês de junho foram registrados um total de 76 (setenta e seis) pedidos de informação,
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sendo que o dia 30 foi o dia de maior número de registros de solicitações, com 08 (oito) no
total diário. Efetivamente para a Dataprev, foram registrados 29 pedidos de informação.
Neste período, ocorreu 2 pedidos de recurso em 1ª instância e nenhum pedido em 2ª
instância e nenhuma solicitação à CGU.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:
Fluxo de Pedidos

Quantidade de pedidos

Junho
01/06 a 30/06/2015

9
8
8
7
6
5
5
5
5
5
4 4 4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 0
0 0 0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

Dias do mês

Julho -2015
No mês de julho foram registrados um total de 76 (setenta e seis) pedidos. O dia 16 foi o que
teve a maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 11 (onze) pedidos. Desses
76 pedidos, 25 foram efetivamente para a Dataprev.
No referido mês, foram registrados nenhum pedido de recurso em 1ª instância. Nem foram
registrados nenhum recurso de 2ª e nem pedidos em 3ª Instância para a Controladoria Geral
da União (CGU).
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:
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Fluxo de pedidos
Julho
01/07 a 31/07/2015

Quantidade de pedidos

11
12
11
9
10
9
8
7
5
6
4
4 4
4
4
5
3
3
3
3
3 3
4 3
2
2
2 2
3
1 1
1
1
2
0
0 0
0 0 0
0
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

Dias do mês

Agosto -2015
Em Agosto foram registrados um total de 72 (setenta e duas) solicitações, sendo que o dia 07
(sete) e 18 (dezoito) foram os dias de maior número de registros, com 05 (cinco) solicitações
no total. Dessas 72 (setenta e duas) solicitações, 29 (vinte e nove) foram de fato para a
Dataprev.
Não foram registradas solicitações de recurso de 1º instância, nem de 2º instância e
nenhuma solicitação de recurso à CGU sobre as respostas disponibilizadas.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
Agosto
01/07 a 30/31/2015
6
5

5

Quantidade de pedidos

5
4 4

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

4

4
3 3

3

3

3 3

3
2 2 2 2 2

2

2

2 2

2 2

2
1 1

1

1

1
0

0 0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do mês
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Setembro -2015
No mês de setembro foram registrados um total de 59 (cinquenta e nove) pedidos de
informação, sendo que o dia 4 (quatro) foi o dia de maior número de registros de
solicitações, com 06 (seis) no total diário. Neste período, ocorreu 3 (três) pedidos de recurso
em 1ª instância e nenhum pedido em 2ª instância e nenhuma solicitação à CGU. Efetivamente
para a Dataprev foram registradas 23 (vinte e três) solicitações de informações.

Fluxo de Pedidos
Setembro
0109 a 30/09/2015

Quantidade de pedidos

7

6

6
5

5

5

4

4

4

4

3 3

3
2
1

2

2

1

2

2

1 1
0 0

3

1
0

1
0

2
1

1
0

1
0

Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

1
0

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dias do mês

Outurbro -2015
No mês de outubro foram registrados um total de 68 (sessenta e oito) pedidos. O dia 7 (sete)
foi o que teve a maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 7 (sete) pedidos.
Efetivamente para a Dataprev foram registrados 28 (vinte e oito) pedidos.
No referido mês, foi registrado 1 (um) pedido de recurso em 1ª instância. Porém, não foram
registrados nenhum recurso de 2ª e nem pedidos em 3ª Instância para a Controladoria Geral
da União (CGU).
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:
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Fluxo de pedidos
Outubro
01/10 a 31/10/2015
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7

Quantidade de pedidos
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Dias do mês

Novembro -2015
Em novembro foram registrados um total de 61 (sessenta e uma) solicitações, sendo que o
dia 16 (dezesseis), foi o de maior número de registros, com 08 (oito) no total. Desses, 23
pedidos foram efetivamente para a Dataprev.
Foram registrados 3 (três) solicitações de recurso de 1º instância, uma solicitação de recurso
de 2º instância e nenhuma solicitação de recurso à CGU sobre as respostas disponibilizadas
pela Dataprev.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
Novembro
01/11 a 30/11/2015

Quantidade de pedidos
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Dias do mês
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Dezembro 2015
A quantidade de pedidos registrados neste período foi de 50 (cinquenta) pedidos. Tivemos 1
pedido de recurso em 1ª instância, um em 2ª instância e nenhum pedido que foi para a CGU.
Dos cinquenta pedidos, dezesseis deles foram efetivamente para a Dataprev. O dia 15
(quinze) foi o dia com o maior número de pedidos com 5 (cinco) no total.

Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
Dezembro
01/12 a 31/12/2015

Quantidade de pedidos
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Dias do mês
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Total de pedidos – mês a mês
Analisando o gráfico abaixo, podemos concluir que houve um aumento no número de
solicitações registradas no e-SIC nos meses de março e abril . Este aumento na demanda
reflete uma maior busca de informações devido a homologação do Concurso Público n.º
01/2014.
Também é relevante ressaltar os constantes pedidos feitos referentes aos contratos firmados
pela Dataprev principalmente os referentes aos terceirizados.

160
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Direcionamento dos Pedidos
Interno e Externo
Do total de pedidos registrados no e-SIC (926 solicitações).

•

527 pedidos (56,91%) foram identificados como encaminhamento para outros órgãos.
Deste total, 446 (48,16%) foram repassados para o Instituto Nacional do Seguro
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Social; 18 (1,94%) foram reencaminhados para a Receita Federal; 6 (1,73%) foram
reencaminhados para o Ministério da Previdência Social – MPS; 16 (1,73%) foram
repassados para o Ministério do Trabalho e Emprego;
37 (4,0%) foram
reencaminhados para a Caixa Econômica Federal. Os reencaminhamentos ocorrem,
visto que o assunto envolvido compete ao cliente da Dataprev responder por força de
contrato em sua maioria;
•

337 pedidos (43,09%), das 926 solicitações, foram encaminhadas aos Pontos Focais
(Diretorias) para produção de resposta. Houve um aumento considerável devido ao
acountability realizado pelo cidadão referente à Dataprev. Isso demonstra maior
maturidade do mesmo quanto ao ato de pedir informações desse órgão. E 58
pedidos foram respondidos diretamente pelo SIC.

•

Os 4 (0,43%) pedidos categorizados como Outros, reduziu drásticamente em
comparação com o ano passado apenas. Aqui identificamos pedidos que foram
reencaminhados para o Banco Central do Brasil (2) , Ministério do Turismo (1) e Anatel
(1).
Lembramos que os 58 pedidos respondidos pelo SIC serão detalhados mais adiante.

Por Diretoria

No total, 337 pedidos foram registrados necessitando respostas formais das Diretorias da
empresa.
A distribuição para os pontos focais ficaram assim distribuídos:
•

91,10%, ou seja, 307 dos encaminhamentos foram direcionados para o DPE;

•

2,67%, ou seja, 9 dos pedidos foram direcionados para a PR;
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•

16,23%, ou seja, 21 dos pedidos foram direcionados para a DFS; e

•

Com relação a DIT e a DRD, neste terceiro ano, não foram encaminhados pedidos
para produção de resposta.

Conforme o gráfico acima, quase a totalidade dos direcionamentos foram encaminhados
para a Diretoria de Pessoas – DPE. Uma vez que a maioria das dúvidas referem-se a concurso.
Porém, houve um aumento significativo para essa Diretoria comparado com o ano anterior.
De 138 pedidos em 2014, para 307 em 2015. Também houve um aumento para a Presidência
composta pela Secretaria Executiva e o Jurídico principalmente de 06 para 9. E a DFS, com os
questionamentos referentes aos contratos manteve os números de 2014.
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Solicitações por Tema
Solicitações por Tema
337 solicitações de resposta

2,67% 6,23%

Concurso
Contratos
Erro de sistema
Outros

91,10%

–
–
–

91,10% ou307 solicitações foram sobre concurso público;
2,67% ou 4 solicitações foram sobre outros assuntos ;
6,23% ou 21 solicitações foram questões sobre contratos;

Solicitações respondidas diretamente pelo SIC

Neste tópico detalhamos os 58 pedidos que foram respondidos diretamente pelo SIC,
baseado nos históricos de respostas acumuladas durante esse período.
No gráfico acima:
–

45 solicitações sobre concurso;
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–

3 solicitações sobre assuntos de dados pessoais;

–

10 solicitações sobre assuntos diversos.

O aumento do número de pedidos comparado com 2014 se deve á consolidação do banco
de respostas construído pelo SIC/Dataprev devido às reiteradas perguntas feitas pelo
cidadão. Além disso, aumentamos e atualizamos o rol de perguntas frequentes no sítio da
Dataprev.
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Situação dos Pedidos
Todos os pedidos direcionados à Dataprev foram respondidos. Correspondendo a
100%..
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Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2015.
Seção 06 – Relacionamento com a Sociedade

(Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 146/2015)
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1

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os dados estatísticos das
manifestações registradas no SOU-Web pertinentes à Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social (Dataprev) durante o ano de 2015.
Uma Ouvidoria Pública tem o papel de aproximar sociedade e governo
permitido que o cidadão apresente suas críticas e sugestões de forma a
colaborar para a melhoria do serviço prestado.
Dessa forma, em agosto de 1998, foi criada a Ouvidora-Geral da Previdência
Social – OUGPS, com a finalidade de estabelecer e manter um canal de
comunicação com os cidadãos que utilizam os serviços prestados pelos órgãos
da Previdência Social.
É de responsabilidade da Ouvidoria Geral da Previdência Social receber e tratar
as reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos referentes
aos serviços previdenciários.
1.1 – Canais de Atendimento da Ouvidoria-Geral.
A Ouvidoria Geral da Previdência Social – OUGPS possui quatro canais de
atendimento que permitem que o cidadão tenha maior poder
participativo. São eles:
Auto-Atendimento (Via Internet)
Pelo site www.previdencia.gov.br, na opção OUVIDORIA, o cidadão pode
acessar o Sistema de Ouvidoria (SOU-Web) e cadastrar diretamente a
manifestação.
Central de Atendimento 135 (Via Telefone)
A Central de Atendimento 135 oferece um grande número de serviços da
Previdência Social, dentre eles, o cadastro de manifestações.
PREVCartas (Correspondências)
As cartas são enviadas à PREVCartas: Caixa Postal 09714, CEP 70.040-976,
Brasília/DF, Ouvidoria-Geral da Previdência Social. Nesse caso, o cidadão
recebe sua resposta por meio de correspondência.
Atendimento Presencial (na Ouvidoria-Geral da Previdência Social)
O cidadão pode comparecer pessoalmente à Ouvidoria, na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, Ala “A” - 1º andar, Brasília-DF. O
atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
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2

METODOLOGIA

A Dataprev, na qualidade de Unidade Solucionadora da OUGPS, utiliza o
sistema SOU-Web para acompanhamento das manifestações/denúncias
endereçadas à esta Empresa. Esta por sua vez, cadastra as manifestações no
sistema SDM, que distribui para a equipe técnica da Dataprev, e após o retorno
da área técnica a resposta é analisada se atende ao cidadão e em caso positivo
transmitida via SOU-Web.

CIDADÃO

OUVIDORIA-GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Divisão de Análise e Processamento – DIVAP
Central de análise e revisão das:
*Reclamações *Sugestões *Denúncias *Elogios

Canais de Entrada

Unidades Solucionadoras da
Previdência Social
 Órgãos do MPS
 INSS
 Dataprev
 Previc

 AutoAtendimento
 Central 135
 PREVCartas
 Atendimento
Presencial
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As manifestações são classificadas por diferentes tipos:
Denúncia: São manifestações que se referem à informação, à acusação de
condutas e/ou ações supostamente ilegais que descumprem ou não observem
as normas jurídicas, o devido procedimento legal e que envolvem servidores,
empregados, terceirizados, estagiários, agentes externos e segurados ou
beneficiários da Previdência Social.
Elogio: São manifestações que demonstram reconhecimento ou satisfação do
cidadão com os procedimentos, serviços ou atendimentos prestados pelos
servidores, empregados, terceirizados, estagiários e aprendizes do MPS, INSS,
PREVIC e DATAPREV.
Sugestão: São manifestações que expressam ideia, proposta, opinião ou
sugerem mudanças para a melhoria de procedimentos, na legislação
previdenciária, no atendimento ou nos serviços prestados pela Previdência
Social.
Reclamação: São manifestações de desagrado, protesto ou insatisfações
relacionadas às contribuições, aos benefícios, aos atendimentos prestados a
qualquer cidadão pelas Instituições Financeiras e pela Previdência Social.
Solicitação Diversa: São solicitações de informações, esclarecimentos ou
dúvidas sobre legislação e procedimentos previdenciários que não se
enquadram em nenhum dos demais tipos de manifestações anteriormente
citados.
2.1 - Estrutura da Ouvidoria-Geral da Previdência Social
O cidadão encaminha sua manifestação a partir dos canais de entrada e ela é
recepcionada pela Divisão de Análise e Processamento – DIAP, que realiza a
primeira análise e prepara o encaminhamento para a área solucionadora¹ ou a
resposta definitiva para o usuário, caso isso seja possível. A resposta ao usuário
passa por uma análise e confirmação das informações antes de ser expedida. O
trabalho realizado pela OUGPS é apresentado a seguir, conforme o fluxograma
das atividades desenvolvidas. A Dataprev participa do processo como Unidade
Solucionadora.

¹ Área solucionadora ou unidade solucionadora: área técnica e finalística para das solução às demandas
que os usuários enviam para a Ouvidoria.
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3 SITUAÇÃO ATUAL
Para o aperfeiçoamento dos trabalhos de Monitoramento das manifestações da
Ouvidoria no ano de 2015, foram realizadas analises do processo de trabalho a fim de
identificar as melhorias necessárias. Este processo ocorreu por meio de reuniões entre a
equipe envolvida e também com a participação no Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria MPS nº 450/2015, de 02/10/2015 que resultou em um relatório com propostas
de melhorias, com as seguintes providências executadas atualmente:
3.1 – Melhorias implementadas:
a) manifestação cadastrada no SDM, proporcionando que área técnica responda
as manifestações, e toda a equipe que trata das demandas de Ouvidoria da
Dataprev tenha acesso rápido.
b) Comprometimento de todos envolvidos no processo, inclusive a equipe da
área técnica solucionadora, responsável pelo SDM, sobre a necessidade de
reduzir o tempo médio de resposta.
c) Redistribuição da equipe internamente para otimizar o atendimento das
manifestações.
d) Criação de mecanismo, no âmbito da Dataprev, de acompanhamento do
tempo médio de resposta da manifestação, por meio de controles de prazos,
monitoramento das demandas e dados estatísticos, indicadores.
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4 DADOS ESTATÍSTICOS
4.1 – Demandas por Classificação – Ano 2015
TOTAL
604

Suposta recusa em receber/protocolar/fornecer documentos ou requerimentos
Sugestão referente ao site da Previdência Social

5

Solicitação referente a processo administrativo requerido por servidor do MPS ou Autarquias

1

Solicitação de informações gerais sobre a legislação pertinente a Guia da Previdência Social

3

Solicitação de informações acerca de concurso público para MPS/DATAPREV e Autarquias

1

Solicitação de extrato de recolhimentos do contribuinte

1

Solicitação acerca da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (sem número de benefício)

3

Segurado reclama que consta no Sistema Hora Marcado um agendamento por ele não solicitado

2

Revisão da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

1

Revisão - Artigo 29
12

Recurso pendente de análise na agência da Previdência Social – APS

1

Problemas referentes à CADSENHA
15

Pedido de agilização no andamento do processo referente a atualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais

1

Pedido administrativo de revisão

2

Pagamento Alternativo do Beneficio - PAB (benefício ativo)

1

Outras Solicitações

3

Insatisfação quanto ao indeferimento de benefício

1
Quantidade de
2
Manifestações
10

Insatisfação quanto à funcionalidade do site do MPS
Insatisfação com os sistemas coorporativos da Previdência Social (Servidor/Segurado)
Informações desatualizadas/incorretas no site do MPS
Indisponibilidade para Agendamentos no Site/Central 135

11

Indisponibilidade do serviço referente à GPS no site do MPS

15
36

Indisponibilidade de serviço no sitio do MPS
Indisponibilidade de serviço no site do MPS

426

Inconformidade na conclusão da perícia médica

12

Fornecimento de Informações / Solicitação de Informações (de forma geral/genérica)

1

Esclarecimentos/Fornecimento de informações acerca do Portal e-social

11
1

Esclarecimentos sobre pagamento

2

Emissão de certidão para saque de FGTS ou PIS/PASEP

3

Emissão de carta de concessão/memória de cálculo

4

Emissão / Entrega / Cancelamento da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

3

Comunicação de decisão/certidões/declarações/Extratos

2

Comprovante de rendimentos para Imposto de Renda

1

Atraso na atualização do histórico médico

1

Atraso na análise do Processo Concessório

1

Agendamento realizado pela Central 135/APS/Sítio, não consta na agenda da APS

8
0

100

200

300

400

500

600

700
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4.2 – Demandas por Tipo – Ano 2015

600
503

500

Arrecadação / Fiscalização

400

Atendimento Previdenciário

300

Benefícios

200

Solicitação Diversas

100

41

30

Sugestão

24

5

0

1

Servidor

quantidade recebida

4.3 – Demandas por Estado – Ano 2015

Manifestações por Estado - Ano 2015

604
700

600

500

400
207

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

UF não registrada

Total
300

200
4 4
3

75
44

41
1 1

59

34
7

100
5 1

7 9 5 14 27 28
9 13

5 1
0
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4.4 – Sugestões/Elogios – Ano 2015
No gráfico 04 é possível verificar a quantidade de elogios e sugestões recebidas
via SOU-Web pela Dataprev ao longo do ano de 2015.

4

4
4
3

SUGESTÕES

3

ELOGIOS
1

2

1

1

1

2

0

0

1
1
0

jun/2015

nov/2015

out/2015

TOTAL

Mês

4.5 – Quantidade de Manifestações recebidas/respondidas – Ano
2015

700
604
600
500
400
300

Qtd Recebida

200
141

246

Total

Dezembro

Novembro

18

Outubro

16

Setembro

17

Agosto

Julho

22

Junho

Resposta

73

50 55

Maio

Abril

38 25

Março

Fevereiro

0

54

Janeiro

100

95
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ANEXO
Fluxo de trabalho Ouvidoria Dataprev
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ANEXO VI
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas
Explicativas
Seção 07– Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
(Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 146/2015)
– Mensagem da Diretoria Executiva
– Relatório de Administração
– Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 Comparativo com 2014
– Demonstração do Resultado do Exercício
– Demonstrações do Valor Adicionado
– Demonstrações dos Fluxos de Caixa
– Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido
– Notas Explicativas
– Parecer do Conselho de Administração Sobre o Balanço Patrimonial e Demais
Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015
– Parecer do Conselho Fiscal Sobre o Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações
Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015
– Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Finaceiras
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Mensagem da Diretoria Executiva
A Dataprev concluiu em 2015 um plano estratégico, iniciado há cinco anos, que permitiu, entre
outros objetivos, modernizar sua infraestrutura tecnológica, atualizar o parque instalado de
computadores e sistemas, e ampliar a carteira de serviços e de clientes. Metas que puderam ser
alcançadas devido à articulação bem-sucedida entre a gestão financeira, logística e de pessoal,
e a área-fim da Empresa, dedicada à prestação de serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação. Um dos principais benefícios dessa integração foi assegurar o investimento
contínuo na sua base tecnológica, nos processos corporativos e na qualificação da atuação dos
seus empregados.
A consolidação de uma cultura voltada ao planejamento também teve um papel crucial para a
melhoria dos processos e da qualidade dos serviços. A partir desse trabalho, foi estruturado, em
2015, o núcleo de um escritório corporativo de projetos e processos que, a partir de 2016, vai
acompanhar as principais iniciativas da Empresa.
Nos últimos cinco anos, a Dataprev mantém tendência de evolução, visível nos seus números de
receita operacional, lucro e EBITDA, entre outros, demonstrando um ritmo sustentado de
crescimento, não obstante os significativos desafios enfrentados, especialmente quanto à
instabilidade no fluxo de recebimento do faturamento junto aos principais clientes
governamentais, fortemente afetados pelos contingenciamentos orçamentários advindos da
queda da arrecadação federal. Em 2015, foram intensificadas medidas de gestão de custos e
despesas, e de otimização de caixa, de forma a enfrentar o incremento do Contas a Receber no
exercício.
O próximo ciclo estratégico, de 2016 a 2020, prevê o fortalecimento dos serviços de inteligência
de negócios (Analytics), com o uso crescente de ferramentas para análise, cruzamentos e
extração de dados. A intenção é potencializar as grandes bases sob a guarda da Dataprev,
desenvolvendo soluções inovadoras para apoiar com agilidade as políticas públicas do Governo
Federal, voltadas às muitas demandas sociais do país. Outra diretriz, a curto prazo, é o processo
de encerramento – já em fase avançada – do uso de mainframes na operação dos principais
negócios da Empresa, substituídos por plataformas baixas que garantem independência
tecnológica e maior capacidade de expansão dos sistemas oferecidos aos clientes.
Por todos os desafios superados e as conquistas alcançadas, a Diretoria Executiva agradece aos
seus acionistas – a União Federal, representada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social (MTPS), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) –, e também aos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal,
aos fornecedores, clientes, a todos os parceiros, e, em especial, ao conjunto dos seus
empregados.
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
De acordo com os dispositivos legais e estatutários, a Diretoria Executiva da Dataprev apresenta
as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015,
junto ao parecer da auditoria independente elaborado pela Maciel Auditores S/S.

Conjuntura nacional
Inserido no cenário crítico da economia global, o Brasil registrou em 2015 retração da atividade
econômica, com repercussão direta na queda de arrecadação do Governo Federal, ao qual se
vinculam os principais clientes da Dataprev, responsáveis por cerca de 70% do seu faturamento.
Corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as receitas federais
caíram 5,62% entre janeiro e dezembro, conforme dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Neste contexto, o Governo Federal se viu obrigado a adotar uma série de medidas de
contenção, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Esse movimento implicou forte
contingenciamento do Orçamento Federal, atingindo os principais clientes da Dataprev e
repercutindo nos níveis de recebimento do faturamento.

250

Dataprev - RG2015

Desempenho Econômico-financeiro
A Dataprev obteve novamente um bom desempenho econômico-financeiro, que revela
crescimento sustentado, com aumento de receita e de resultados, ao longo de sucessivos
exercícios.
O lucro líquido foi de R$ 210,1 milhões, 22,75% superior ao registrado no exercício de 2014 (R$
171,1 milhões). Para este resultado, contribuíram o aumento de 10,15% na Receita Operacional
Bruta, que totalizou R$ 1.384 milhões, combinado com a variação, em menor proporção, de
6,21% dos custos e despesas operacionais; e o aumento de 41,36% nas demais receitas
operacionais, incluindo as financeiras.
Série histórica dos Resultados (em milhares de R$)
Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) alcançou de 19,53%, com um EBITDA (lucro
antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 326,3 milhões. Atingiu margem
positiva de 28,18% do EBTIDA sobre a receita líquida, demonstrando boa capacidade de geração
de caixa com recursos próprios. O total de impostos e contribuições, inclusive os
previdenciários, pagos e/ou provisionados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela
Dataprev em 2015, somou R$ 381,7 milhões, ante R$ 336,3 milhões no exercício anterior.
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Em razão das dificuldades no recebimento de faturas de serviços prestados aos principais
clientes, houve piora em algumas variáveis, relativamente ao Prazo Médio de Recebimento de
Vendas, Giro do Contas a Receber, do Ciclo Financeiro, pressionando a Necessidade de Capital
de Giro. As medidas de gestão adotadas no exercício, algumas citadas neste relatório,
permitiram à Dataprev manter um equilíbrio financeiro minimamente adequado.

Série histórica do EBITIDA (em milhares de R$)
Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

Esses números indicam que a Dataprev alcançou resultados econômicos positivos, a partir de
uma série de medidas que foram adotadas ao longo do ano. Entre elas, a adoção de uma
política de diferimento tributário para otimização do caixa e a implementação de novas ações
voltadas à redução de custos, entre elas contenção de viagens; redução dos cargos gerenciais
em cerca de 10%; aceleração de processos de alienação de ativos; renegociações contratuais
com fornecedores; revisão do prazo de pagamento de contratações; e postergação de alguns
investimentos. Foram mantidos os investimentos considerados imprescindíveis para a Dataprev
assegurar o investimento contínuo em tecnologia, processos e qualificação dos empregados.
Por exemplo, a contratação da certificação Tier 3 para os data centers, concedida pelo UpTime
Institute, entidade internacional que reconhece e assegura a alta disponibilidade de ambientes
computacionais, de acordo com melhores práticas de mercado.
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Investimentos
A prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), área-fim da
Dataprev, recebeu a maior parcela dos investimentos realizados ao longo de 2015, que
totalizaram R$ 65,6 milhões, ou 57% do orçamento previsto para o período, e 61% inferior ao
realizado em 2014. Desse total, R$ 48,1 milhões foram destinados à manutenção e à adequação
de infraestrutura de TIC; outros R$ 16,2 milhões, à manutenção e à adequação de bens imóveis;
e R$ 1,3 milhão para bens móveis, máquinas e equipamentos diversos. A realização de
investimentos em 2015 foi significativamente afetada pela instabilidade do fluxo de
recebimentos de receitas.
Entre os investimentos, destacam-se a Solução de Gerenciamento de Ambiente de TI (R$ 14,8
milhões), servidores x86 (R$ 9,7 milhões) e realizações na infraestrutura do CPRJ (R$ 8 milhões).
Outra contratação relevante foi a ferramenta de Data Discovery, para projetos e pesquisas na
área de Inteligência de Negócios no valor de R$ 2,9 milhões.
A Dataprev ampliou a sua capacidade de armazenamento de dados e concluiu a consolidação
das salas-cofre, áreas para os equipamentos de TI que são blindadas e protegidas contra fogo,
calor, umidade, gases corrosivos, inundação, etc. Resultado desses investimentos na
infraestrutura, o data center de Brasília, por exemplo, superou em 2015 a marca de mil dias sem
incidentes de disponibilidade. Em todos os três ambientes computacionais – Brasília, Rio de
Janeiro e São Paulo – não são mais necessárias as paradas programadas para manutenção
predial, que é feita, agora, com os equipamentos em operação plena. Destaque ainda para a
modernização do edifício-sede da Empresa em Brasília, incorporando modernas soluções para
ambientes corporativos, primando pela sustentabilidade e racionalização na utilização de
recursos.
A partir de práticas de mercado e de experiências-piloto nas suas Unidades de
Desenvolvimento, a Dataprev também estabeleceu um modelo de desenvolvimento ágil, com
procedimentos que foram agregados ao Processo de Desenvolvimento da Dataprev (PDDataprev). O desenvolvimento ágil é um conjunto de metodologias de desenvolvimento de
software que prevê ciclos mais rápidos de trabalho com várias entregas de efetivo valor
agregado para o cliente, ao longo do percurso do projeto.
A evolução dos processos produtivos da área de tecnologia aponta para a integração cada vez
mais dinâmica entre a arquitetura tecnológica, definida e estruturada, aos processos ágeis, com
a busca de automação e padronização de processos.
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Investimento Orçado x Investimento Realizado (em milhares de R$)
Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)

Participação nos Resultados
De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa, a Dataprev registrou como
remuneração aos acionistas, relativa ao exercício de 2015, o montante de R$ 49,9 milhões, a
título de juros sobre o capital próprio, atribuídos integralmente aos dividendos mínimos
obrigatórios, gerando economia tributária de R$ 16,9 milhões na apuração do IRPJ e CSLL. Os
saldos dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio estão sujeitos à incidência de encargos
financeiros pela taxa Selic, a partir da data do encerramento do exercício até a data do efetivo
pagamento. Os dividendos apurados foram registrados na conta Reserva Especial de Dividendos
Obrigatórios, integrantes do Patrimônio Líquido, a exemplo do que foi feito em 2014. Com isso,
o saldo da reserva no final do exercício de 2015 totalizou R$ 195,2 milhões. Devido à conjuntura
financeira, não foi possível ainda realizar o pagamento dos dividendos dos acionistas.
Em setembro de 2015, por meio do Ofício SEI nº 8079-MP, o Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST) aprovou o Programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PPLR) da Dataprev. Desse modo, o montante registrado atingiu R$ 12,5 milhões,
representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e 5,94% do lucro líquido do
exercício.
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A distribuição desse valor depende do cumprimento das metas corporativas estabelecidas para
2015, e da aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho de Administração, além de
outras condições estabelecidas no próprio programa.

Perspectivas de Negócio
O programa de modernização da infraestrutura tecnológica da Dataprev, iniciado em 2008,
articula-se com a mudança de plataforma tecnológica da Empresa, que pretende encerrar o uso
de mainframes na operação dos seus principais negócios. A adoção crescente de plataformas
baixas é uma diretriz estratégica para garantir, com bancos de dados relacionais baseados em
arquitetura distribuída e em linguagem Java, a independência tecnológica e a capacidade de
expansão aos sistemas.
A flexibilidade dos novos ambientes contribui, ainda, para a diversificação da carteira de clientes
e a busca de novos negócios, ações que continuarão prioritárias em 2016. Nesse sentido, a
Dataprev se mobiliza para transformar os serviços relacionados a extração, análise e cruzamento
de dados (Analytics) em um dos seus negócios centrais, de modo a gerar informações relevantes
que possam subsidiar a solução de problemas dos clientes e o avanço das políticas sociais
brasileiras.
Com mais de 40 anos de experiência na gestão e no desenvolvimento de soluções de TIC, a
Dataprev dispõe de capacidade computacional e logística para hospedar, manter, gerir proteger
informações e sistemas, e também para analisar e qualificar dados, antecipar demandas de
parceiros, prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração e a realização de projetos.
A Empresa atende atualmente a 11 principais clientes, após um gradativo processo de
diversificação: o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS); o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS); a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); a Presidência da República; a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc); a Secretaria da Receita Federal (SRFB); a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS); a Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal (Funpresp) e
a Prefeitura Municipal de São Paulo. Atua como parte interveniente em 70 convênios firmados
entre as instituições financeiras e o INSS, fornecendo informações sobre margem para
empréstimos consignados.
No fim de 2015, a Empresa lançou na internet o novo Portal Dataprev, para dar maior
visibilidade às atividades e aos serviços oferecidos aos clientes. Suas áreas de negócios incluem
hosting, computação em nuvem, operação e suporte, desenvolvimento de soluções, projetos de
inteligência de negócios (Analytics), hospedagem de portais e blogs, consultoria, fornecimento
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de correio eletrônico e de Plataforma de Project Portfolio Management (PPM), assim como
produção de páginas web institucionais no padrão de dados abertos.

Estratégia Corporativa
Todas as ações relevantes da Dataprev são desenvolvidas com base em uma metodologia de
planejamento estratégico que inclui entre seus principais instrumentos um Plano de Ação anual,
com monitoramento periódico e gestão de risco; o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), atualizado a cada três anos; e, com uma perspectiva de cinco anos, o Plano Estratégico e
a Roda da Estratégia (veja quadro). Esta última traz diretrizes aplicadas a oito dimensões
corporativas: clientes, integração, logística, finanças, processos, pessoas, governança e
tecnologia.
Esse modelo visa planejar, avaliar e mensurar de forma qualitativa e quantitativa o movimento
organizacional da Empresa. Já se consolidou e permeia todas as áreas corporativas, fundamental
para o seu desempenho. As metas e os resultados do ano são definidos e monitorados por meio
de gestão participativa dos empregados, com ferramentas de TI especializadas para
acompanhamento dos projetos.
Em 2016, a Dataprev ingressa em um novo Plano Estratégico, com validade de cinco anos, que
busca contemplar os necessários e fundamentais avanços nas áreas de infraestrutura logística,
de TI e de planejamento.
Além dos instrumentos próprios de monitoramento e acompanhamento das ações, a Empresa,
em 2015, aplicou pela terceira vez consecutiva a metodologia IT Score, desenvolvida pelo
Gartner Group para avaliação de maturidade nos vários aspectos corporativos.
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Roda da Estratégia

Gestão de Pessoas
Para enfrentar os resultados propostos pelo Plano de Ação, a Dataprev conta com 3.849
empregados, entre requisitados, colaboradores extraquadro e dirigentes não empregados. Em
2015, a Empresa iniciou a implantação de um sistema de gestão integrada (ERP) para a área, no
modelo de computação em nuvem, automatizando procedimentos, agregando e dando maior
confiabilidade às informações.
Entre as suas principais ações para valorização de pessoal, a Empresa possui, desde 2010, um
programa de Gratificação Variável por Resultados (GVR), que remunera os empregados de
acordo com índices de alcance de metas do Plano de Ação.
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Fundamentais para acompanhar a dinâmica acelerada do setor de TI, a Empresa investiu em
capacitações, especialmente nas áreas de Gestão de Dados e Informações (Datawarehouse,
QlikView, Data Quality, mineração de dados, Master Data Management), Gestão de Processos
(BMP), ferramentas de gestão de projetos (CA Clarity). Na área de infraestrutura de TIC, os
conteúdos abrangeram gerenciadores de banco de dados (SQL Server 2012), redes (Cisco
Networks, IPV6), mainframe (VMAX), gestão de dados e informações (QlikView), frameworks de
desenvolvimento (Jabol) e gestão de processos (BMP).
A gestão de pessoas na Dataprev inclui uma política voltada à promoção de saúde e qualidade
de vida para os empregados. Os investimentos nesse segmento somaram R$ 14,2 milhões em
2015. Este total inclui a parte do plano de saúde dos empregados custeada pela Empresa, além
de ações na área de Segurança do Trabalho (treinamento das brigadas de incêndio e dos
integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Cipa, pagamento de serviços de
bombeiros civis etc) e ginástica laboral. Outra iniciativa voltada à qualidade de vida é o
Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED), que dá acesso a aconselhamento
individual em questões jurídicas, financeiras, familiares e psicológicas, entre outros serviços.
Já o Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno à Empresa – PróRetorno –, implantado em 2013, apoia os empregados afastados por doença durante o
afastamento e no retorno à Empresa. O programa teve como público-alvo inicial os empregados
em auxílio-doença há mais de 90 dias. Em 2015, foram acompanhados 114 empregados, ou
100% do público-alvo.
Responsabilidade Socioambiental
A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev busca contribuir para o
desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos empresariais
socialmente responsáveis, alinhada às orientações gerais de Governo do Plano Plurianual 20122015. Seu objetivo é promover o exercício da cidadania e colaborar para a formação de uma
sociedade justa, sustentável e solidária.
As ações se organizam em quatro principais ações: Jovem Aprendiz; Diversidade; Inclusão
Digital; e Programa Ambiental. Em 2015, a Dataprev formalizou parceria com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA), tornando-se integrante da Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P), cujo alvo é a implantação da responsabilidade socioambiental nas atividades
administrativas e operacionais da administração pública.
Por meio de campanhas de separação e descarte sustentável de resíduos, todo o material
descartado pela Dataprev, no ano passado, beneficiou cooperativas de reciclagem,
transformando toneladas de lixo em emprego, renda e novas perspectivas de vida para
catadores.
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Pelo programa Jovem Aprendiz, a Empresa contratou, em 2015, 75 jovens, de 16 a 24 anos,
programa que já atraiu mais de 300 estudantes desde 2011, todos vindos de instituições
públicas de ensino, em parceria com o Senac e outras entidades de formação profissional. No
Rio de Janeiro, por exemplo, convênio com o Instituto Benjamin Constant possibilitou a
contratação de jovens cegos ou com deficiência visual severa. No Rio Grande do Sul, em
parceira com o Cesmar (Maristas), capacita jovens na manutenção de computadores.
A Dataprev também apoia iniciativas que visam ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros a
tecnologias da informação e comunicação. Em 2015, foram doados 4.618 bens patrimoniais
inservíveis para as atividades operacionais da Dataprev, passíveis de reutilização para 47
entidades, entre instituições públicas, governamentais e sem fins lucrativos, de 21 estados. A
maior parte dos itens descartados referem-se a equipamentos de informática e mobiliários.

Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção

Álvaro Luis Pereira Botelho

Presidente da Dataprev

Diretor de Finanças e Serviços Logísticos
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma.

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
Com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e filial regional na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a
DATAPREV atua em todas as capitais do país. Possui cinco Unidades de Desenvolvimento (localizadas
no Ceará, na Paraíba, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e em Santa Catarina), e três data
centers, preparados para oferecer alta disponibilidade às aplicações, nas cidades do Rio de Janeiro, de
Brasília e de São Paulo. Nesses ambientes, guarda, processa e trata grandes bases de dados públicos,
a exemplo do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automática
de vários direitos sociais, como aposentadorias e salário-maternidade. A Empresa processa o
pagamento mensal de cerca de 32 milhões de benefícios previdenciários, sendo responsável também
pelas funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de
atendimento público do país, somadas as Agências da Previdência Social aos postos do Sistema
Nacional do Emprego (Sine), por meio dos quais é possível acessar o sistema de concessão do
seguro-desemprego. Nas bases da Dataprev estão, ainda, as informações previdenciárias da Receita
Federal do Brasil, entre outros sistemas dos seus demais clientes.
A DATAPREV tem como missão fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação
para execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. Sua visão é ser o principal
provedor de soluções tecnológicas para gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e
de registros civis da população brasileira.
A Dataprev foi criada pela Lei n.º 6.125, de 04 de novembro de 1974, alterada pela MP n.º 2.216-37,
de 31 de agosto de 2001, e constituída através do Decreto n.º 75.463 de 10 de março de 1975, como
Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira. Um novo Estatuto Social foi aprovado em 09 de abril de 2010 (Decreto nº
7.151). Tem prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo
estabelecer dependências administrativas e operacionais onde julgar necessárias ao bom
desempenho de suas finalidades. Pode prestar serviços a terceiros, sem prejuízo de suas atividades
principais e em harmonia com a política de governo.

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis,
a partir das diretrizes emanadas da Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/07 e
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11.941/09 (arts. 37 e 38). Atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, dentro de nosso contexto operacional, observando a adequação às Normas
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB).
Basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação, nas informações e declarações
fornecidas pela administração da Empresa. Durante o exercício encerrado a 31 de dezembro de 2015,
a Empresa adotou os procedimentos dos Pronunciamentos Técnicos CPC 01 – Redução ao Valor
recuperável de Ativos, CPC 04 – Ativo Intangível, do CPC 27 – Ativo Imobilizado e da Interpretação
Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, para controle e
contabilização dos bens patrimoniais.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:
a) Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos bancários positivos em contas bancárias
e aplicações financeiras de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de seu
valor de mercado, classificados na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com
contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até
a data do balanço. As aplicações financeiras são efetuadas no Banco do Brasil S.A. e na Caixa
Econômica Federal, nos termos da legislação específica para empresas estatais, emanada do
Decreto-lei n.º 1.290, de 03 de dezembro de 1973, Resolução do Banco Central n.º 3.284 de 25
de maio de 2005, alterada pela Resolução n.º 4.034 de 30 de novembro de 2011 e legislação
subsequente;
b) Faturas a receber
As Faturas a receber estão diretamente relacionadas com as receitas da Empresa e
apresentadas de acordo com os valores de realização;
c) Estoques
Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem
os valores de realização ou de mercado;
d) Impostos a Recuperar
O saldo de impostos a recuperar é o crédito que constitui moeda de pagamento de tributos
da mesma espécie ou não, e estão sendo tecnicamente movimentados de acordo com a
legislação vigente aplicada à matéria;
e) Imobilizado
O ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção,
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atualizado monetariamente com base na legislação em vigor até 31 de dezembro de 1995 e
deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear,
com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens.
Todo o Grupo de Ativos Tangíveis passou no teste de "recuperabilidade" (Impairment Test).
Desse modo, não há quaisquer indícios de perda por desvalorização ou necessidade de
ajustes em atendimento as normas vigentes.
f) Intangível
O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das
amortizações acumuladas.
Todo Grupo de Ativos Intangíveis passou no teste de "recuperabilidade" (Impairment Test).
Desse modo, os bens intangíveis controlados na contabilidade estão registrados quando há
evidências de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade
econômica e tecnológica,

e não há quaisquer indícios de perda por desvalorização ou

necessidade de ajustes em atendimento as normas vigentes.
g) Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis.
A provisão para riscos trabalhistas fiscais e cíveis é constituída com base em parecer jurídico e
avaliação da Administração sobre processos conhecidos na data do balanço patrimonial, para
os riscos prováveis de perda;
h) Benefícios a empregados
Os compromissos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência
Complementar da DATAPREV – PREVDATA são reconhecidos pelo regime de competência e
com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente contratado
pela patrocinadora DATAPREV;
i) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
O Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) diferidos são
calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das
demonstrações contábeis, em função de prejuízos fiscais, bases negativas e das diferenças
intertemporais;
j) Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
O Imposto de Renda (IR) é calculado pelo regime de apuração do lucro real anual, sendo
utilizada a alíquota de 15% e adicional de 10% sobre o excedente de R$ 240.000,00 do lucro
real. A Contribuição Social s/o Lucro Líquido (CSLL) é calculada aplicando-se a alíquota de 9%
sobre o lucro ajustado;
k) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) está registrado pelo regime de
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competência, tendo como base de cálculo o preço do serviço, sendo utilizadas alíquotas que
variam de 2% a 5%, de acordo com o serviço prestado e o município onde ocorreu o fato
gerador;
l) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) estão registrados pelo regime da cumulatividade
para os serviços de desenvolvimento e suporte técnico, às alíquotas de 3% e 0,65%; da nãocumulatividade, para os serviços de processamento, às alíquotas de 7,6% e 1,65%; e, a partir
de julho de 2015, conforme Decreto nº 8.426 de 01 de abril de 2015, sobre as receitas
financeiras, sendo aplicadas sobre a base de cálculo as alíquotas de 4% e 0,65%;
m) Contribuição previdenciária sobre o faturamento
A contribuição previdenciária sobre o faturamento, instituída pela Lei nº 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, alterada pela Medida Provisória nº 563, de 03 de abril de 2012, convertida
na Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 e, posteriormente pela Lei nº 13.161, de 31 de
agosto de 2015, está registrada pelo regime de competência, tendo como base de cálculo o
valor dos serviços prestados com a aplicação da alíquota de 2% até novembro de 2015 e de
4,5% a partir de dezembro de 2015;
n) Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a administração da DATAPREV faça o registro de transações que afetam os
ativos e passivos e as receitas e despesas, com base em estimativas, bem como a divulgação
de informações sobre dados de suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas
transações e informações podem diferir dessas estimativas, quando de sua efetiva realização
em períodos subsequentes. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis
utilizadas pela DATAPREV referem-se ao registro da provisão para contingências trabalhistas,
fiscais e cíveis, provisão para participações nos lucros ou resultados e realização dos impostos
e contribuições sociais diferidos;
o) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando sujeitos à variação
monetária por força de legislação ou cláusulas contratuais, estão registrados e corrigidos com
base em índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores
atualizados até a data das demonstrações contábeis; e
p) Apuração do resultado
Na apuração do resultado, as receitas, custos e despesas são reconhecidas e registradas
segundo o regime contábil de competência de cada exercício apresentado.
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NOTA 4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Em conformidade com a legislação vigente, as aplicações das disponibilidades resultantes das receitas
próprias da DATAPREV estão sendo efetuadas no Banco do Brasil S.A. (BB - Extra Mercado) e na Caixa
Econômica Federal (Caixa FI - Extra Mercado).
2015

Descrição
Aplicações Financeiras

2014

58.254

64.738

58.254

64.738

NOTA 5 – BLOQUEIOS JUDICIAIS E BANCÁRIOS
Referem-se aos registros dos bloqueios de numerário em conta-corrente sofridos pela DATAPREV,
relativos aos depósitos judiciais, de natureza trabalhista, ordenados pela Justiça e aos depósitos
espontâneos, referentes à alienação do terreno localizado à Rua Barão de Iguape nº 985, Praça Nina
Rodrigues, Glicério, São Paulo (SP), realizados pelos mutuários da Caixa Econômica Federal,
responsáveis pela aquisição de 278 lotes daquele bem. O terreno foi alienado conforme deliberação
do Conselho de Administração da Empresa em sua 307ª Reunião Ordinária. De acordo com sua
Consultoria Jurídica, para o reconhecimento do ganho desta operação, a DATAPREV deverá aguardar
a finalização do processo, a se concretizar com a assinatura do último contrato e com a celebração da
escritura pública de venda do bem.

Composição dos Valores

2015
2009

Bloqueios Judiciais
Bloqueios Bancários
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2014
2009

2.445
4.086

1.698
-

6.531

1.698
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NOTA 6 – FATURAS A RECEBER
Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue:

2015

Descrição
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Receita Federal do Brasil – RFB
Ministério da Previdência Social – MPS
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC
Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG
Consignações
Encargos sobre faturas em atraso
Outros

2014

599.446
25.364
3.127
90.848
12.698
852
1.627
27.833
153.828
1.037

354.769
54.999
3.493
66.777
17.460
1.188
623
17.875
88.805
636

916.660

606.625

6.1) Idade do saldo de faturas a receber
Resumo do Contas a Receber em 31/12/2015:

Cliente

INSS
RFB
MPS
MTE
PGFN
PREVIC
MPOG
Consignações
Encargos
Outros

Vencido há mais
de 365 dias

Vencido até
365 dias

Vencido
até
90
dias

A vencer

282.834
12.281
2.024
49.569
1.745
140
88.805
-

150.774
615
12.169
1.552
8
56.701
-

118.157
31
19.759
6.475
724
8.322
162

47.681
12.468
1.072
9.351
2.926
704
903
27.833
875

599.446
25.364
3.127
90.848
12.698
852
1.627
27.833
153.828
1.037

437.398

221.819

153.630

103.813

916.660
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6.2) Principais contratos
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 106/2012, assinado em 22 de
dezembro de 2012 com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prorrogado através do 8º
Termo Aditivo, com vigência até 22 de junho de 2016.
Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas Corporativos da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC sob o nº 14/2013, assinado em 30
de dezembro de 2013 e prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 31 de dezembro
de 2016.
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 27/2013, assinado em 24 de
dezembro de 2013 com o Ministério da Previdência Social – MPS, prorrogado através do 2º Termo
Aditivo, com vigência até 23 de dezembro de 2016.
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 12/2013, assinado em 22 de
janeiro de 2013 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, prorrogado através do 4º Termo
Aditivo, com vigência até 21 de janeiro de 2016.
Contrato de Prestação Continua e Ininterrupta dos Serviços de Produção de Sistemas,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, e Diagnósticos e Proposição de Soluções nº 03/2015,
assinado em 19 de maio de 2015 com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, prorrogado
através do 1º Termo Aditivo, com vigência até 18 de maio de 2016.
Em 10 de junho de 2013, foi firmado Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de Sistemas
Corporativos sob o nº 12/2013 com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC, sendo prorrogado através do 3º Termo Aditivo até 31 de dezembro de 2016.
Contrato de Prestação de Serviços em Tecnologia da Informação, compreendendo a prestação de
serviços de suporte técnico, VPN e apuração especial firmado em 01 de janeiro de 2014 com a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sob o nº 01/2014, sendo
prorrogado até 31 de dezembro de 2016 através do 2º Termo Aditivo.
Em 24 de abril de 2012 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Tecnologia
da Informação com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº 19/2012, com vigência até
17 de janeiro de 2013, sendo prorrogado através do 1º Termo Aditivo, com vigência até 23 de abril de
2017.
Em 21 de junho de 2011 foi firmado Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Tecnologia
da Informação relativo aos sistemas responsáveis pela operacionalização das políticas sociais do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob responsabilidade da Secretaria de Políticas Públicas de
Emprego, o de nº 25/2011, sendo prorrogado através do 4º Termo Aditivo, com vigência até 20 de
junho de 2016.

272

Dataprev - RG2015

Atualmente, a Dataprev é parte interveniente em 70 convênios firmados entre as instituições
financeiras e o INSS, fornecendo informações sobre margem para empréstimos consignados.
6.3) Encargos sobre faturas recebidas com atraso
A DATAPREV registra na rubrica Contas a Receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e
sobre faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força contratual, aderente ao
artigo 177 da Lei nº 6.404/76, e também com base no Acórdão nº 44/2003 proferido pela 2ª Câmara
do Tribunal de Contas da União em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2003. As cobranças
desses encargos estão sendo efetuadas regularmente por meios administrativos.
A DATAPREV e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, seu principal cliente, estão trabalhando
em conjunto para a conciliação e regularização da dívida. Em dezembro de 2015, o valor dos
encargos sobre faturas recebidas com atraso somava R$ 153.828.
6.4) Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)
Por decisão da administração, a DATAPREV não constitui Provisão para Perdas Estimadas de Créditos
de Liquidação Duvidosa (PECLD) porque não possui histórico de prejuízos significativos em seu
Contas a Receber, e, principalmente, pelo fato de o seu Cliente de maior faturamento ser acionista da
DATAPREV e da maioria de seus demais clientes serem órgãos governamentais, minimizando os riscos
para o recebimento das faturas de serviços prestados.

NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR
Essa conta registra os valores recolhidos ou antecipados a qualquer título, passíveis de ressarcimento
ou compensação futura. O Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) antecipados correspondem, principalmente, aos valores recolhidos quando das apurações
tributárias mensais, em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.430/96, das antecipações de
aplicações financeiras e das retenções na fonte, referentes a serviços prestados a órgãos públicos. Os
saldos de impostos a recuperar podem ser apresentados como segue:
Descrição

2015

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social – CSLL
INSS
ISS
PASEP a recuperar
COFINS a recuperar
Outros
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2014

16.214
5.475
350
91
2.117
9.914
874

18.197
4.277
315
82
1.188
5.626
348

35.035

30.033
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O Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são
relativos aos exercícios de 2014 e 2015, e estão sendo utilizados para compensação de impostos e
contribuições por meio do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal. Estão
sendo atualizados mensalmente pela taxa Selic. Os valores da Cofins e do Pasep que não puderem
ser compensados serão objetos de pedido de restituição via processo a ser protocolado junto à
Secretaria da Receita Federal.

NOTA 8 – OUTRAS CONTAS A RECEBER
Referem-se basicamente aos gastos incorridos com o projeto DELEPREV no período de fevereiro de
2000 a agosto de 2007, atualizados até 31/12/2015, e também a despesas contraídas pela DATAPREV
junto ao fornecedor Banking Solutions, na contratação de gerenciadores de filas, a serem ressarcidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme determinado pelo Tribunal de Contas da
União, no Acórdão nº 44/2003 da 2ª Câmara.
Descrição

2015
2009

Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic
Outros

2014
2009

10.058
14.927
8

9.090
13.490
10

24.993

22.590

NOTA 9 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS - ATIVOS
A contabilização do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social (CSLL) diferidos ativos foi
efetuada considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo
fiscal diferido, decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro e os efeitos
financeiros destes ativos no momento da realização. Em 31 de dezembro de 2015, a Empresa possuía
créditos tributários de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL) diferidos, considerando as
alíquotas vigentes, segue:
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Base de cálculo do Imposto de Renda (IR) diferido:
Déficit técnico contratado
Provisão para passivo atuarial
Provisão para contingências
Provisão para honorários de êxito
Provisão para perdas (ativo circulante)
Provisão para rescisões complementares
Base de cálculo
Total do imposto de renda diferido

2015
145.787
22.244
72.649
1.936
191
456
243.263

2014
160.735
22.244
53.071
1.532
191
237.773

60.792

59.419

Base de cálculo da Contribuição Social (CSLL) diferida:

2015

2014

Déficit técnico contratado

145.787

160.735

22.244
72.649
1.936
191
456

22.244
53.071
1.532
191
-

243.263

237.773

21.894

21.400

Provisão para passivo atuarial
Provisão para contingências
Provisão para honorários de êxito
Provisão para perdas (ativo circulante)
Provisão para rescisões complementares
Base de cálculo
Total da contribuição social diferida
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NOTA 10 – ADOÇÃO DO DIFERIMENTO DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A
ÓRGÃOS PÚBLICOS E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS - PASSIVOS
Em fevereiro de 2015, a Dataprev, após diversos estudos e com base em parecer de sua Consultoria
Jurídica, adotou procedimento para diferimento do lucro por faturas referentes a serviços prestados a
órgãos públicos, conforme previsto nos artigos 407, 408 e 409 do Decreto nº 3.000 de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda). Da mesma forma, a partir de abril de 2015, adotou
procedimento para diferimento da Cofins, do Pasep e da CPRB, em conformidade com a Lei Federal
nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, e as Instruções Normativas 247/2002 e 1.436/2013. Por se
tratar de exclusão temporária da base de cálculo desses tributos e considerando que os efeitos
financeiros desses passivos ocorrerão no momento dos recebimentos das faturas referentes a
serviços prestados a órgãos públicos, objeto do diferimento, a Dataprev constituiu provisão para
impostos e contribuições diferidos, registrados no passivo não circulante, conforme abaixo:
Descrição

2015

Imposto de Renda diferido
Contribuição Social diferida
COFINS não cumulativa diferida
PASEP não cumulativo diferido
Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida
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2014

23.957
8.633
22.503
4.886
8.286

-

68.265

-
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NOTA 11 – IMOBILIZADO
O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma:
Taxa anual
de
Depreciação

Descrição
Terrenos
Edifícios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Benfeitorias em propriedades de acionistas
Obras em andamento
Veículos
Móveis e equipamentos diversos
Equip. de microfilmagem
Equip. tecnologia, informação e comunicação
Imobilização em andamento

4%
10%
20%
4%
20%
10%
10%
20%
-

Total do custo corrigido
Depreciações acumuladas
Total do imobilizado líquido

2015

2014

72
60.376
134.677
15.310
29.766
162.502
14
16.256
9
327.800
24.437

72
60.376
144.078
15.310
29.766
116.311
14
15.901
9
313.431
39.625

771.218
(328.672)

734.893
(284.583)

442.546

450.310

A DATAPREV, no exercício de 2015, continuou sua política de investimento para modernizar o seu
parque tecnológico, infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência Social, e que
está possibilitando, dentre suas principais ações, a migração e modernização dos sistemas dos seus
clientes. Esses investimentos deixam a Empresa preparada para uma nova abordagem na gestão de
grandes bases de dados, para o aperfeiçoamento da qualidade de entrega dos produtos e para a
inclusão de novos serviços e de novos clientes no seu portfólio.
Ainda como consequência direta da ampliação dos investimentos no imobilizado, as aquisições
somaram R$ 44.503 no exercício de 2015 e R$ 140.144 no de 2014, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
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2015

Resumo das Aquisições do Imobilizado
Modernização tecnológica
Reforma de instalações
Aquisição de móveis e equipamentos diversos

2014

26.978
16.180
1.345

78.356
60.279
1.509

44.503

140.144

Segue a movimentação do imobilizado no exercício:

Descrição

Saldo inicial
em 12/2014

Aquisições

Terrenos
Edifícios
Instalações
Benf. em propr. de terceiros
Benf. em propr. de acionistas
Obras em andamento
Móveis
e
equipamentos
diversos
Equip. téc. info. e comunicação.
Imobilização em andamento

72
42.366
81.960
717
27.242
116.310

12.703

8.441
133.576
39.625

1.345
16.899
10.079

Total do Imobilizado

450.310

44.503

3.477

Depreciação

Baixas e
Transferências

Saldo final
em
12/2015

33.488

72
40.104
65.274
476
26.056
162.502

(1.361)
(39.277)

(141)
4.144
(25.267)

8.285
115.341
24.437

(51.820)

(447)

442.546

(2.262)
(7.492)
(241)
(1.187)

(12.672)

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável dos
Ativos (Teste de Impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos imobilizados com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas
por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio, contratada para este
fim, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2015.
Também foram revisadas as taxas de depreciação e amortização. O laudo constatou que as taxas
utilizadas pela DATAPREV estão adequadas, e não identificou bens passiveis de estabelecimento de
valor residual, alteração da vida útil e taxas de depreciação. Assim, por questão sistêmica, a Empresa
optou em manter as taxas fiscais.
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NOTA 12 – INTANGÍVEL
O intangível está composto da seguinte forma:
Taxa anual
de
Depreciação

Descrição

Software
Total do custo
Amortizações acumuladas

20%

Total do intangível líquido

2015

2014

287.509
287.509
(210.629)

266.726
266.726
(178.243)

76.880

88.483

Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software são
amortizados a taxa de 20% ao ano, com base na vida útil estimada ou prazos de licenças. Os
investimentos realizados no intangível no exercício de 2015 somaram R$ 21.108, e R$ 28.738 no
exercício de 2014.
Segue movimentação do intangível realizada no exercício:

Descrição

Saldo inicial
em DEZ/2014

Aquisições

Amortização

Baixas e
Transferências

Saldo final em
DEZ/2015

Software
Imobil. em Andamento

88.483

19.495
1.613

(32.711)

75.267
1.613

Total do Intangível

88.483

21.108

(32.711)

76.880

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável dos
Ativos (Teste de Impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos intangíveis com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas
por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio, contratada para este
fim, não foi identificada a necessidade do reconhecimento de desvalorização por meio de
constituição de provisão para perdas em 31 de dezembro de 2015.
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NOTA 13 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Em 31 de dezembro de 2014, a Empresa contratou junto à Caixa Econômica Federal - CEF
empréstimo de curto prazo no valor de R$ 20.382, na modalidade de conta garantida, para
suprimento de recursos de curto prazo. Tal obrigação foi liquidada no dia 06/01/2015.

NOTA 14 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
A provisão para contingências trabalhistas foi constituída em valor considerado suficiente para cobrir
as perdas estimadas, de acordo com as informações prestadas pela Consultoria Jurídica da Empresa,
quanto à probabilidade de êxito nas diversas demandas judiciais. Os montantes provisionados para
contingências trabalhistas, nas quais há obrigação presente que provavelmente requeira uma saída
de recursos, estão classificados no passivo circulante e não circulante, conforme a previsão de
ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2015, ou após o final do
exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial. Os valores provisionados para
contingências trabalhistas estão apresentados como seguem:

Descrição
Passivo Circulante
Passivo não Circulante

2015
16.675
37.873

2014
12.103
27.056

54.548

39.159

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível.
Com base na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais
processos. As estimativas atribuídas àqueles processos trabalhistas perfazem, em 31 de dezembro de
2015, R$ 61.856.
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NOTA 15 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS
A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2015, o valor provisionado para contingências fiscais e
cíveis, que passou a totalizar R$ 18.101 (2014 = R$ 13.913), julgado suficiente para cobrir prováveis
perdas decorrentes de vários autos de infração e litígios cíveis, que estão sendo discutidos em esferas
administrativas e judiciais junto a diversos órgãos, consubstanciada na opinião de sua Consultoria
Jurídica. Os montantes provisionados para contingências fiscais e cíveis, nas quais há obrigação
presente que provavelmente requeira uma saída de recursos, estão classificados no passivo circulante
e não circulante, conforme a previsão de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31
de dezembro de 2015 ou após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial
e estão apresentados como segue:
Descrição
Contingências Fiscais
Contingências Cíveis

2015
11.237
6.864

2014
11.212
2.701

18.101

13.913

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível.
Com base na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais
processos. As estimativas atribuídas àqueles processos cíveis perfazem, em 31 de dezembro de 2015,
R$ 4.706.

NOTA 16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma:
16.1) Capital Social
O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2015, é de R$ 550.000 (2014 = R$
430.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
No exercício de 2015, o capital social foi aumentado para R$ 550.000, mediante a incorporação de
parte do saldo das reservas de lucros, sendo R$ 100.000 da reserva de retenção de lucros e R$ 20.000
da reserva de reaparelhamento técnico, conforme aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, em
despacho do dia 31 de dezembro de 2015, referente ao Processo nº 10951.000148/2015-50.
16.2) Reserva Legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social,
conforme artigo 193 da Lei nº 6.404/1976 e Inciso I do artigo 26 do Estatuto Social. O saldo da
reserva em 31 de dezembro de 2015 somou em R$ 53.137.
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16.3) Reaparelhamento Técnico
Refere-se à parcela do lucro destinada à manutenção e à renovação dos sistemas operacionais e
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, proporcionando o melhor desempenho
no tratamento das informações. É constituída à razão de 20%, do lucro líquido ajustado, até o limite
de 25% do Capital Social, conforme artigo 194, da Lei nº 6.404/1976 e Inciso III do artigo 26 do
Estatuto Social. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2015 somou em R$ 59.632.
16.4) Reserva de Retenção de Lucros
Esta reserva destina-se à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, conforme
disciplinado pelo artigo 196 da Lei nº 6.404/1976 e § 1º do inciso III do artigo 26 do Estatuto Social.
Na proposta de destinação do resultado do exercício, está prevista retenção de lucros no montante
de R$ 119.752, destinados a financiar parcialmente o programa anual de investimentos. O saldo da
reserva em 31 de dezembro de 2015 somou R$ 217.569.
16.5) Reserva Especial de Dividendos
Constituída com fundamento na regra contida no artigo 202, § 4º da Lei nº 6.404/1976, para
pagamento dos dividendos assim que a situação financeira da Empresa permitir.
No exercício de 2013, com base na proposta de redistribuição do resultado do exercício de 2012,
aprovada pelo Conselho de Administração no dia 22 de janeiro de 2014, foi constituída reserva no
valor de R$ 39.377, relativo aos valores dos dividendos apurados no exercício de 2012 no valor de R$
36.487, os quais foram atualizados pela Taxa Selic até 31 de dezembro de 2013.

Os dividendos apurados nos exercícios de 2013 e 2014, no montante de R$ 42.175 e R$ 40.648,
respectivamente, foram igualmente transferidos para a reserva especial de dividendos, e os
dividendos apurados no exercício de 2015, no montante de R$ 49.897, também devido à restrição
financeira da Dataprev, foi integralmente registrado nessa rubrica.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa reserva atualizado totaliza R$ 195.238, conforme segue:
Ano/Acionista

União

2012
2013
2014
2015
Total

24.350
26.444
23.330
25.448
99.572
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INSS
23.396
25.406
22.415
24.449
95.666

Total
47.746
51.850
45.745
49.897
195.238
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16.6) Saldos do Patrimônio Líquido
Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue:
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucros

2015
550.000
525.576

2014
430.000
420.524

1.075.576

850.524

NOTA 17 – Resultado do Exercício
O resultado da DATAPREV é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas por
meio da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. No exercício
de 2015, a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 210.091 (2014 = R$ 171.148), conforme segue:
Descrição
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Custos dos Serviços Prestados
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Provisão para Participação nos Resultados
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Lucro Operacional
Outros Resultados
Lucro Líquido Antes da Contribuição Social
Contribuição Social
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda
Imposto de Renda
Lucro Líquido do Exercício
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2015

2014

1.384.206
1.158.140
(675.709)
482.431
(219.896)
(7.749)
(13.007)
241.779
43.082
284.861
(447)
284.414
(19.840)
264.574
(54.483)
210.091

1.256.641
1.053.678
(636.507)
417.172
(206.732)
12.909
(10.655)
212.693
23.296
235.988
(137)
235.852
(17.349)
218.502
(47.355)
171.148
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17.1) Lucro Líquido do Exercício
O Lucro Líquido do Exercício apresentou variação positiva de 22,75%, passando de R$ 171.148, em
2014, para R$ 210.091, em 2015. O aumento de 10,15% no faturamento, combinado com a variação,
em menor proporção, dos Custos e Despesas Operacionais (6,21%), e com crescimento de 84,93% no
Resultado Financeiro impulsionado pelo aumento dos encargos financeiros sobre faturas em atraso
(receita financeira), foram os principais fatores na alavancagem do resultado do exercício.

NOTA 18 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS
De acordo com o inciso II do artigo 26 do Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é de 25%
do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária.
A DATAPREV registrou como remuneração aos acionistas, em dezembro de 2015, juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 49.897, imputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios de
R$ 49.897, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 26 do Estatuto Social, gerando
economia tributária no montante de R$ 16.965.
A seguir, a demonstração do lucro líquido ajustado, para efeito do cálculo da remuneração proposta
aos acionistas:
Descrição
Lucro Líquido do Exercício
Absorção de prejuízos acumulados
Lucro líquido ajustado
Reserva Legal
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração
Dividendos mínimos (25%)
- Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos
- Dividendos complementares

2015

2014

210.091
210.091
(10.504)
199.587
49.897
49.897
-

171.148
171.148
(8.557)
162.591
40.648
33.560
7.088

Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de atendimento
às normas fiscais, a DATAPREV contabilizou os juros sobre o capital próprio em contrapartida de
despesas financeiras, revertendo-os em conta específica, e optando por não apresentá-los na
demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro líquido do exercício, mas
somente nas rubricas Contribuição Social e Imposto de Renda.
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NOTA 19 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL
19.1) Plano de Renda Vinculada – PRV
A DATAPREV é patrocinadora e garantidora das operações da Sociedade de Previdência
Complementar da DATAPREV – PREVDATA, entidade fechada de previdência complementar, sem fins
lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. O objetivo da PREVDATA é
a suplementação de benefícios previdenciários aos participantes, por meio de um plano de benefícios
definidos, denominado Plano de Renda Vinculada – PRV. Para consecução de seus objetivos, a
PREVDATA recebeu, até 16 de dezembro de 2000, contribuições mensais da patrocinadora,
equivalente

a

9,37%

da

folha

de

pagamento

mensal

dos

empregados

participantes,

independentemente da parcela de contribuição dos próprios. A partir de 17 de dezembro de 2000, a
contribuição da patrocinadora passou a ser na paridade de 1/1, em cumprimento aos artigos 5º e 6º
da Emenda Constitucional nº 20.
Em 23 de dezembro de 2008, a DATAPREV e a PREVDATA assinaram um Termo de Compromisso de
Recomposição Patrimonial, no valor de R$ 252.578, para cobertura da reserva a amortizar do Plano
de Renda Vinculada – PRV para fins de saldamento, e adesão da DATAPREV como Patrocinadora do
novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, batizado como CV - PREVDATA II.
O acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano de Renda Vinculada e ainda o
pagamento do valor atualizado do chamado “Serviço Passado” pela DATAPREV, conforme abaixo:

Descrição

Valor

%

Parcelas

Serviço Passado
Saldamento

157.411
95.167

62
38

120
240

TOTAL

252.578

100

-

Em 2015, a DATAPREV efetuou amortização no montante de R$ 39.904 e atualização de R$ 24.956,
restando um saldo de R$ 145.787. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso
posicionados em 31 de dezembro de 2015:
Descrição

Valor

Serviço Passado
Saldamento
TOTAL

285

%

Parcelas

84.502
61.285

58
42

36
156

145.787

100

-
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19.2) Plano de Contribuição Variável – PREVDATA II
O plano CV – PREVDATA II foi instituído pela Portaria SPC/MPS nº 2.666, publicada no Diário Oficial
da União no dia 23 de dezembro de 2008, estruturado na modalidade de “Contribuição Variável”,
com a finalidade de proporcionar benefícios adicionais aos da Previdência Social, para os
empregados da DATAPREV e da PREVDATA.
Na qualidade de Patrocinadora, a DATAPREV, no exercício de 2015, contabilizou o valor das parcelas
relativas às contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 19.611 (2014 = R$ 17.306),
não excedendo a contribuição dos participantes, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 6º da
Lei Complementar nº 108/2001.
O plano CV – PREVDATA II encerrou o exercício de 2015 com uma massa de 3.221 pessoas sendo:
3.110 participantes ativos, 64 aposentados e 47 pensionistas.

19.3) Avaliação Atuarial

a) Plano de Renda Vinculada – PRV
Com base na avaliação atuarial elaborada por atuários independentes, com resultados e valores
posicionados para a data-base de 31 de dezembro de 2015; considerando a metodologia
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 (R1) – Benefícios a Empregados, aprovado pela
Deliberação CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012; bem como os efeitos do Termo de
Compromisso de Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit Atuarial, o passivo atuarial
apurado apresenta-se como segue:
Descrição

2015

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Passivo atuarial líquido

2014

754.000
(665.960)

744.555
(591.968)

88.040

152.587

As principais premissas atuariais, utilizadas em 2015 e 2014 para determinação da obrigação atuarial,
foram as seguintes:
Hipóteses atuariais
Taxa de desconto para valor presente da
obrigação atuarial
Taxa de rendimento esperada sobre os
ativos do plano
Taxa real anual de juros
Taxa de inflação estimada
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2015

2014

14,23%

13,36%

14,23%
7,27%a.a
6,49%a.a

13,36%
6,20%a.a
6,74%a.a
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Capacidade salarial
Capacidade de beneficio
Taxa de rotatividade (ativos)
Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento de benefícios (assistidos)
Estimativa de reajuste
Geração futura de novos entrados
Tábua de sobrevivência de válidos
Tábua de mortalidade de válidos
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez

Composição de famílias de pensionistas

100%
100%
0%
0%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-57
IAPB-57 fraca
Família
média
considerando-se
um
dependente vitalício quatro
anos mais jovem, para o
cônjuge do sexo feminino,
e
um
dependente
temporário com diferença
de vinte e dois anos para a
idade da mãe.

100%
100%
0%
0%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-57
IAPB-57 fraca
Família média considerando-se
um dependente vitalício quatro
anos mais jovem, para o
cônjuge do sexo feminino, e um
dependente temporário com
diferença de vinte e dois anos
para a idade da mãe.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
1) Os ativos do plano estão posicionados em 31 de dezembro de 2015 conforme
mencionado no laudo de avaliação atuarial.
2) O Plano de Renda Vinculado – PRV encerrou o exercício de 2015 com uma massa de
3.071 pessoas sendo: 1.600 participantes ativos, 1.162 aposentados e 309 pensionistas.
3) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2015.
4) A avaliação do plano de custeio da PREVDATA é procedida por atuário
independente, sob o Regime Financeiro de Capitalização. Este regime possibilita a
acumulação progressiva das reservas necessárias à manutenção das rendas previstas
no regulamento até a data em que o participante cumprir os requisitos para a
aquisição do benefício. Para os Auxílios, Despesas Administrativas e Resgates, o regime
utilizado foi o de Repartição Simples. Neste regime, o custo normal é fixado com base
no valor das despesas ocorridas no exercício anterior, e não há geração de reservas.
5) A avaliação da DATAPREV foi efetuada por atuário independente, contratado
especificamente

para

esse

fim.

Conforme

determinação

do

item

67

do

pronunciamento CPC-33 (R1) – Benefícios a Empregados, foi aplicado o Método do
Crédito Unitário Projetado – PUC para obtenção do Valor Presente da Obrigação
Atuarial. Este método considera cada período de serviço como fato gerador de uma
unidade adicional de benefício, e mensura cada unidade separadamente para se
quantificar a obrigação final.
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6) As obrigações atuariais em relação a este plano de Benefício Definido encontram-se
parcialmente cobertas pelo ativo líquido do plano. O plano apresentou obrigações
atuariais de R$ 754.000 e valor justo dos ativos do plano de R$ 665.960, tendo como
resultado uma insuficiência atuarial de R$ 88.040. A variação do passivo atuarial em
relação a 2014 se deu pelas mudanças ocorridas nos cadastros de participantes e
assistidos, bem como pela alteração na premissa de taxa de juros real, que foi
modificada de 6,20% a.a. para 7,27% a.a., tendo sido obtida a partir dos rendimentos
da NTN-B para os prazos similares aos fluxos das obrigações com duration, calculada
em 8,97 anos. Em relação à reavaliação de 31/12/2014, o valor justo dos ativos do
plano cresceu de R$ 591.968 para R$ 665.960, representando uma elevação de 12,49%,
enquanto a obrigação atuarial registrou um aumento de 1,27%.
A DATAPREV, mantém registrado em seu passivo os seguintes montantes: R$ 145.787
relativo ao termo de compromisso de saldamento do plano PRV, e R$ 22.244
referentes a provisão para o passivo atuarial de 2012. Mesmo tendo apresentado um
passivo atuarial de R$ 88.040, a DATAPREV não necessita contabilizar provisão
adicional, uma vez que as provisões atualmente existentes somam R$ 168.031, sendo
superiores ao passivo atuarial identificado nesta reavaliação.
7) A Administração da DATAPREV, em observância aos princípios de conservadorismo e
prudência, decidiu manter o registro da provisão complementar apurada no exercício
de 2012, de forma a minimizar possíveis efeitos em resultados futuros.
Os valores decorrentes do passivo atuarial estão demonstrados como segue:

Descrição
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo

Passivo atuarial
2015
2014
43.757
124.274
168.031

39.464
143.515
182.979

IR e CSLL diferidos
2015
2014
57.106
57.106

62.189
62.189

b) Plano de Contribuição Variável – CV PREVDATA II
Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e valores
posicionados para a data-base de 31 de dezembro de 2015; considerando a metodologia
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 (R1) – Benefícios a Empregados, aprovado pela
Deliberação CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012, o Plano de Contribuição Variável – CV
PREVDATA II não apresenta passivos atuariais a descoberto. As obrigações atuariais do plano somam
R$ 228.163, demonstrando a suficiência do patrimônio em relação às reservas matemáticas.
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Conforme mencionado no Laudo Atuarial, as obrigações atuariais em relação a este plano de
Contribuição Variável encontram-se integralmente cobertas. E, por se tratar de um plano estruturado
na modalidade de contribuição variável, com benefícios pagos sob a forma de rendas temporárias e
recalculados anualmente de forma ajustá-los aos saldos de conta do assistido, os atuários avaliam
que o plano de benefícios não traz nenhum risco atuarial para a patrocinadora DATAPREV, e,
portanto, não há passivo de benefícios pós-emprego a ser reconhecido.
Em conformidade com o regulamento do plano, antes de concedida a aposentadoria programada, o
participante poderá optar pela conversão total ou parcial do saldo da Conta Individual Global em
Renda Mensal Vitalícia, passando nesse momento para a fase de benefício definido do plano. Ocorre
que somente três participantes que se encontravam em gozo de benefícios de renda fizeram a opção
pelo recebimento vitalício, mas ainda não percebem tal rendimento. Por esse motivo, o plano de
benefícios, na data da reavaliação, não apresenta benefícios concedidos ou a conceder na
modalidade de benefício definido.

19.4) Contribuições em atraso
Em 31/12/2015 não existem parcelas de contribuições extraordinárias (saldamento) e de
contribuições normais em atraso.

NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A divulgação de transações com partes relacionadas objetiva fornecer subsídios de informações
sobre as transações ocorridas entre as partes.
20.1) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Cerca de 45% das operações da DATAPREV (2014 = 52%) referem-se às transações com o acionista
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2015 e 2014, as transações com
o INSS resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado:
Descrição

2015

Receitas por prestação de serviços
Contas a receber por prestação de serviços
Encargos s/faturas em atraso
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila
Contas a receber por convênio

629.159
599.446
118.192
10.058
14.927
62

20.2) Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA
As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na nota 19.
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2014
654.191
354.769
88.805
9.090
13.490
213
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NOTA 21 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
21.1) PLR de Empregados
Em setembro de 2015, por meio do Ofício SEI nº 8079-MP, o Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – DEST aprovou o Programa de Participações nos Lucros e
Resultados (PPLR) da DATAPREV para o exercício de 2015.
O montante provisionado foi de R$ 12.474, representando 25% dos dividendos atribuídos aos
acionistas e 5,94% do Lucro Líquido do Exercício. Sua distribuição é condicionada ao alcance das
metas constantes no Programa, em processo de aprovação no DEST.
21.2) PLR de Diretores
Como o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de Diretores para o exercício de
2015 encontra-se em processo de aprovação no Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – DEST, a Administração da DATAPREV decidiu efetuar a provisão considerando os
parâmetros dos Programas aprovados em exercícios anteriores. O montante provisionado foi de R$
533, e sua distribuição é condicionada ao alcance das metas constantes no Programa, em processo
de aprovação no DEST.

NOTA 22 – REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES E EMPREGADOS
A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário médio no
mês de dezembro de 2015 e 2014, consoante o que determina a letra “e” do art. 1º da Resolução nº
3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, foram:
Dirigentes

Maior - R$
Menor - R$
Salário médio - R$

2015

2014

Empregados
2015
2014

36.939,86
35.180,82

34.149,82
32.523,64
-

25.723,03
2.697,19
5.438,03

25.677,19
2.451,00
4.956,67

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram consideradas as
remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, procedimento
idêntico ao adotado em 2013. Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos
diretores foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria MPS n° 31, de 16 de janeiro
de 2015. Entretanto, variação da maior e menor remuneração referente a 2015 e 2014 decorre do fato
de alguns dirigentes terem optado por perceberem a remuneração da entidade de origem. Para
obtenção do salário médio dos empregados, foi utilizada a média ponderada, ou seja, levou-se em
conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial.

290

Dataprev - RG2015

NOTA 23 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
23.1) TRIBUTAÇÃO DO PASEP E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
Com a edição do Decreto nº 8.426 de 01 de abril de 2015, a tributação do PASEP e da COFINS sobre
receitas financeiras, antes tributadas pela alíquota 0 (zero), passaram a ser tributadas pelas alíquotas
de 0,65% e 4,00%, respectivamente. Como efeito dessa alteração, a Dataprev teve aumento da carga
tributária referente a essa modalidade de tributação no montante de R$ 1.486 (Pasep, R$ 208; e
Cofins, R$ 1.278).
23.2) MUDANÇA DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA
(CPRB)
Com a edição da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, a alíquota da CPRB de alguns segmentos da
economia foi alterada, com a opção para as empresas permanecerem nesse regime de recolhimento
ou voltarem a recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, conforme previsto
na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Com base em estudos efetuados pela sua área de
Controladoria, a Administração optou em continuar a recolher a CPRB pela nova alíquota de 4,5%,
aumento de 125% (antes a alíquota era de 2%). Os efeitos dessa alteração vigoraram a partir de
dezembro de 2015, aumentando a carga tributária referente a essa modalidade de tributação no
montante de R$ 2.341. Com a expectativa de receita para o exercício de 2016 na ordem de R$
1.400.000, a previsão é aumento da carga tributária em aproximadamente R$ 35.000.
23.3) EFEITOS DO ACT 2015/2016
No dia 30 de outubro de 2015, foi celebrado entre a DATAPREV e a Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares –
FENADADOS, Acordo Coletivo de Trabalho, com vigência de 01 de maio de 2015 até 30 de abril de
2016. Conforme Cláusula 16º - Reajuste Salarial, a tabela salarial da DATAPREV e o valor do adicional
de atividade a vigorarem a partir de 01 de maio de 2015 serão aqueles decorrentes da aplicação do
reajuste linear de 8,17%, correspondente à variação do IPCA entre maio/2014 e abril/2015, sobre a
tabela salarial e o adicional de atividade praticados em abril de 2015. Ficou também acordado que as
diferenças salariais, compreendidas entre 01 de maio de 2015 até 30 de setembro de 2015, serão
pagas em três lotes nos meses de abril/2016, agosto/2016 e dezembro/2016. A DATAPREV, com base
nas informações do Departamento de Pessoas – DEPE, apropriou os valores pertinentes às diferenças
salariais e aos respectivos encargos das três parcelas vincendas no exercício posterior ao da vigência
do acordo, em obediência ao princípio da competência, no montante de R$ 14.467.

RODRIGO ORTIZ D’AVILA ASSUMPÇÃO
Presidente
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ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Diretor de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações

JANICE FAGUNDES BRUTTO
Diretora de Pessoas

DANIEL DARLEN CORRÊA RIBEIRO
Diretor de Infraestrutura de TIC

JORGE SEBASTIÃO GOMES DA COSTA
Gerente do Departamento de Gestão Contábil
CONTADOR CRC-RJ-048982/0-8 S-DF
CPF. 591.636.587-04
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2015

O Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
– Dataprev, em reunião realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, no cumprimento das atribuições
que lhe confere o Art. 17, Inciso VI, do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto Nº 7.151,
de 9 de abril de 2010, tendo examinado o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial,
as Demonstrações do Resultado, dos Fluxos de Caixa, do Valor Adicionado e das Mutações do
Patrimônio Líquido, e as respectivas Notas Explicativas que o acompanham, com base no Relatório
apresentado pela Maciel Auditores e Consultores S/S Ltda., no Relatório e Certificado da Auditoria
Interna sobre as Demonstrações Contábeis, órgão que lhe é vinculado consoante Decreto nº 3.591,
de 06/09/2000, e, ainda, com base no Relatório apresentado pela Grant Thornton Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da
DATAPREV – PREVDATA, RESOLVE, com a abstenção do Conselheiro Presidente da Empresa,
APROVAR as Demonstrações Contábeis da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social – Dataprev, referente ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
Examinou, também, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2016, elaborado
nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/76, e da destinação do lucro líquido do exercício de 2015, nos
termos do artigo 26 do Estatuto Social, e a proposta do aumento do Capital Social, passando de
R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) para R$ 650.000.000,00 (seiscentos e
cinquenta milhões de reais), mediante a incorporação da importância de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais), de parte de saldo das Reservas de Lucros, apresentadas pela Diretoria Executiva
conforme estatui o Inciso VI, do Artigo 19, Seção III, conforme segue:

Destinação do Lucro Líquido
R$
Lucro Líquido do Exercício

210.091.319,03

( - ) Reserva Legal
( - ) Reserva Especial de Dividendos
( - ) Reserva de Reaparelhamento Técnico
( - ) Reserva de Retenção de Lucros

10.504.565,96
49.896.688,27
29.938.012,96
119.752.051,84

( = ) Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2015
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Orçamento de Capital
O Orçamento de Capital para o exercício de 2016, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), compõe o Programa de Dispêndios Globais (PDG) aprovado pelo Decreto nº 8.632,
de 30 de dezembro de 2015.
A proposta foi elaborada em conformidade com o artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e prevê que a
cobertura desse orçamento será oriunda de recursos próprios da Dataprev, decorrentes da receita de
prestação de serviços, e que a reinversão de parte do Lucro Líquido do Exercício em exame,
registrados a título de “Retenção de Lucros”, contribuirá para manter a situação patrimonial e
financeira dos seus negócios e possibilitará financiar parcialmente o programa anual de
investimentos.

Aumento do Capital
A proposta apresentada pela Diretoria Executiva consiste em aumentar o Capital Social
da Dataprev, passando de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) para
R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), mediante a incorporação da importância
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), de parte do saldo da Reserva de Reaparelhamento
Técnico no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e de parte da Reserva de Retenção
de Lucros no montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), remanescendo ainda um saldo
de Reserva de Lucros no valor de R$ 230.337.868,57 (duzentos e trinta milhões, trezentos e trinta e
sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) conforme demonstrado
abaixo:
Reservas
Legal

Reaparelhamento Técnico

Retenção de Lucros

Total
Reservas de
Lucros

Saldo em 31/12/2014

42.632.223,14

49.693.579,70

197.817.434,97

290.143.237,81

Constituições em 2015

10.504.565,96

29.938.012,96

119.752.051,84

160.194.630,76

Nomenclatura

Transferência Aumento Capital
em 2015

-

(20.000.000,00)

(100.000.000,00)

(120.000.000,00)

Saldo em 31/12/2015

53.136.789,10

59.631.592,66

217.569.486,81

330.337.868,57

-

(20.000.000,00)

(80.000.000,00)

(100.000.000,00)

39.631.592,66

137.569.486,81

230.337.868,57

Proposta Aumento Capital

Saldo Remanescente

53.136.789,10
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Julgou procedentes as justificativas expostas, RESOLVENDO manifestar-se de acordo com as
propostas apresentadas e recomendou à Diretoria Executiva da Empresa que adote as demais ações
necessárias à formalização do processo, visando deliberação por parte dos órgãos competentes da
Administração Pública Federal.
Em, 29 de fevereiro de 2016.

CLAUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY
Presidente

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI

Conselheiro

Conselheira

MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

Conselheiro

Conselheiro
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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
O Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, declara haver tomado conhecimento e examinado o
Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, dos Fluxos
de Caixa, do Valor Adicionado e das Mutações do Patrimônio Líquido e as respectivas Notas
Explicativas.
O Conselho examinou também, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2016,
elaborado nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, e da distribuição do resultado do exercício
de 2015, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social, a proposta de aumento do Capital Social,
passando
de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta
milhões de
reais) para R$
650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), mediante a incorporação da importância de
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), de parte do saldo das Reservas de Lucros, e a proposta de
destinação do Lucro Líquido do Exercício no total de R$ 210.091.319,03 (duzentos e dez milhões,
noventa e um mil, trezentos e dezenove reais e três centavos), que ficou assim distribuído:

Lucro Líquido do Exercício

R$
210.091.319,03

( - ) Reserva Legal
( - ) Reserva Especial de Dividendos
( - ) Reserva de Reaparelhamento Técnico
( - ) Reserva de Retenção de Lucros

10.504.565,96
49.896.688,27
29.938.012,96
119.752.051,84

( = ) Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2015

0,00

Com base nos documentos apresentados pela Diretoria Executiva, nas análises procedidas em
reuniões ocorridas mensalmente e nos esclarecimentos obtidos, e ainda com base nos Relatórios da
Unidade de Auditoria Interna, da Maciel Auditores e Consultores S/S Ltda., do Conselho de
Administração e da Grant Thornton Auditores Independentes, sobre as Demonstrações Contábeis da
Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA, os Membros do Conselho
Fiscal, por unanimidade, são da opinião que as Demonstrações Contábeis, acima mencionadas,
refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial e financeira da
Dataprev.
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Adicionalmente, também, por unanimidade, manifestam-se favoravelmente à aprovação das
propostas da Destinação do Resultado do Exercício de 2015, do Orçamento de Capital para o
exercício de 2016 e do aumento do Capital Social da Dataprev.

Em, 29 de fevereiro de 2016.

MAURO IUNES OKAMOTO
Presidente

ALESSANDRO ANTÔNIO STEFANUTTO
Conselheiro

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Conselheiro
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Examinamos as demonstrações financeiras da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Administração da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeira com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em seus
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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ÊNFASE
Chamamos a atenção para o divulgado na nota explicativa 6.4) Provisão para perdas Estimadas de Créditos de
Liquidação Duvidosa (PECLD), onde explicita os motivos pela não constituição da referida provisão, sendo que
existem créditos vencidos de exercícios anteriores, sendo que a inadimplência pode comprometer ou afetar os
planos de investimentos da empresa, necessários para manter a atualização tecnológica e ampliação de sua
capacidade instalada.

OUTROS ASSUNTOS
Demonstração do Valor Adicionado
Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício findo em
31/12/2015, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias de grande
porte e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016.

MACIEL AUDITORES S/S
CRC RS – 005460/0-O – “S” – RJ
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
CRC RS – 71.505/O-3– “S” - RJ
Responsável Técnico

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7 – “S” – RJ
Responsável Técnica
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ANEXO VII
Projetos de Tecnologia da Informação (TI) – 2015
Complemento do subitem "Letra 'g' Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no
período", Item 8.3.1 Plano Estratégico e Plano Diretor de TI

Seção 08 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
(Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 146/2015)
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Projetos de TI desenvolvidos no período
CGII

BIG DATA PILOTO II - Seguro Desemprego (Conluio) (DTP.1616)

Descrição / Resultado
Esperado

Construir o segundo projeto piloto em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)
de análise de dados usando conceitos de Big Data para resolver questões relativas aos problemas
enfrentados pelo MTE na concessão do benefício do Seguro-Desemprego.Desta forma, serão as
seguintes as ações a serem desenvolvidas pela DATAPREV:1. Determinação, em conjunto com a
UFMG, dos requisitos dos ambientes para instalação de ferramentas do projeto piloto II;2. Identificação
das informações internas e externas relevantes para a investigação dos indícios de irregularidade na
concessão do Seguro-Desemprego;3. Extração e preparação dos dados internos para realização das
análises;4. Prospecção de informações externas (estruturadas e não estruturadas) a serem obtidas para
inclusão no estudo5. Acompanhamento da construção dos algoritmos de análises elaborados pela
UFMG.6. Acompanhamento da realização das análises pela UFMG7. Avaliação dos resultados
elaborados pela UFMG

Fim

30/10/2015

Custo Total Orçado

R$ 250.519,32

Custo Total Realizado R$ 31.591,51
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MINER-FORMAL - Mineração de Dados - Trabalhador Formal (DTP.1429)

Descrição / Resultado
Esperado

Realizar um Laboratório de Mineração de Dados para a identificação perfis e comportamentos
relevantes que apontem a seleção de casos a serem investigados pelo cliente, servindo como
instrumentos para identificação dos indícios de irregularidades no programa de Seguro-Desemprego
para a modalidade Trabalhador Formal. Além disso, espera-se que este trabalho sirva para aprendizado
no uso das ferramentas e para ajustes do ambiente corporativo de Mineração de Dados.Este Laboratório
de Mineração de Dados visa atender a demanda do MTE refletida no resultado 4.35 do plano de ação da
Dataprev 2014 “Mineração de Dados - modalidade Trabalhador Formal executado para o MTE”, além
de prever também o acompanhamento da aquisição e implantação da solução integrada de estatística e
mineração de dados, que é um pré-requisito para a execução deste trabalho, dado a volumetria dos
dados e as limitações que a atual ferramenta livre em uso acarreta.Apesar de não fazer escopo do
projeto, a COII estará atuando em paralelo na definição dos modelos de negócio e precificação do
serviço de mineração de dados.Para tanto, as ações a serem desenvolvidas pela DATAPREV, são:1 –
Desenvolver o trabalho de Mineração de Dados com a aplicação de uma metodologia de Mineração de
Dados aplicada ao negócio para o problema de identificação de indícios de irregularidades no Segurodesemprego para a modalidade Trabalhador Formal, tendo como o cliente o MTE; 2 – Executar
orientação técnica formal para a equipe do MTE na utilização dos instrumentos fornecidos para a
priorização dos itens a serem investigados; e,3 – Realizar o planejamento da PoC e da homologação do
ambiente definitivo em parceria com as áreas responsáveis, acompanhando a aquisição da solução e a
implantação no ambiente corporativo para mineração de dados.

Fim

18/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 43.990,35

Custo Total Realizado R$ 14.204,84
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano 2014

Plano de ação da Dataprev 2014

Ação
Resultado 4.35 do plano de
ação da Dataprev 2014
“Mineração de Dados
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CGQS

PN-DATAPREV - INSTITUCIONALIZAÇÃO (DTP.1309)

Descrição / Resultado
Esperado

Executar as ações necessárias para efetivar a institucionalização e expansão do PN-Dataprev, que
consistem em:- Disseminação do conhecimento sobre o PN-Dataprev;- Subprocesso de
Relacionamento;- Subprocesso de Gestão de Serviços;- Apoio às atividades de elaboração do Catálogo
de Serviços Institucional da Dataprev.

Fim

6/2/2015

Custo Total Orçado

R$ 13.208,40

Custo Total Realizado R$ 482.921,22
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COAQ

MINER-AUDIT - Mineração de Dados - Auditoria Interna INSS (DTP.1994)

Descrição / Resultado
Esperado

Realizar um Laboratório de Mineração de Dados para a identificação de perfis e comportamentos
relevantes que apontem a seleção de casos a serem investigados pelo cliente, servindo como
instrumentos para identificação dos indícios de irregularidades para o tema benefícios por incapacidade
(B31-B91). Além disso, espera-se que este trabalho sirva para aprendizado no uso das ferramentas e
para ajustes do ambiente corporativo de Mineração de Dados.Este Laboratório de Mineração de Dados
visa atender a demanda do INSS análoga ao resultado- modalidade Trabalhador Formal executado para
o MTE”, além de prever também o acompanhamento da implantação do Modelo Comercial da Solução
de Mining. Como esta demanda surgiu posteriormente à definição do plano de ação 2015, poderá ser
incorporada futuramente.Apesar de não fazer escopo do projeto, a COAQ estará atuando em paralelo na
definição dos modelos de negócio e precificação do serviço de mineração de dados.Para tanto, as ações
a serem desenvolvidas pela DATAPREV, são:1 – Desenvolver o trabalho de Mineração de Dados com a
aplicação de uma metodologia de Mineração de Dados aplicada ao negócio para o problema de
identificação de indícios de irregularidades nos benefícios por incapacidade (B31-B91), tendo como o
cliente o INSS; e,2 – Executar orientação técnica formal para a equipe do INSS na utilização dos
instrumentos fornecidos para a priorização dos itens a serem investigados.

Fim

30/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 203.580,00

Custo Total Realizado R$ 9.215,04
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MM-PREV-CRED - Modelo Matemático p/ Previsão Créditos na Folha de Benef. do INSS (DTP.1995)

Descrição / Resultado
Esperado

Através desta iniciativa, deseja-se investigar a viabilidade de construir um conjunto de instrumentos
simples e eficientes para controle macroscópico da qualidade da emissão mensal de créditos para
beneficiários do INSS, considerando os dados históricos extraídos do SUB de Jan/2013 a Abr/2015,
priorizados para esta primeira etapa.Como uma das informações principais no pagamento dos benefícios
é o valor dos créditos emitidos, considera-se importante utilizar detalhamentos como “Rubrica”,
“Tratamento” e “Gerência Executixa - GEX”, já que, para cada crédito emitido, a composição destes
detalhamentos determinará o valor do crédito a ser analisado.Visando a atender às necessidades dos
clientes em soluções no segmento de inteligência de negócios através de modelagem estatística voltada
para análises preditivas, o trabalho em questão é identificado como uma ação preventiva, possibilitando
uma ação no momento anterior ao pagamento do benefício, caso a inconsistência seja confirmada.Desta
forma, serão as seguintes as ações a serem desenvolvidas pela DATAPREV:1. Realizar análises
estatísticas, com base em dados históricos, para criar um modelo matemático de previsão dos
pagamentos da folha de benefícios;2. Sugerir novas formas de incorporar os resultados no processo de
geração e validação dos créditos emitidos para pagamento de benefícios;3. Oferecer ao cliente INSS um
instrumento de apoio à tomada de decisão, na validação dos créditos gerados;4. Utilizar base histórica
do SUB para construção do modelo matemático e adaptá-lo aos dados do SIBE II, após o processo de
migração dos sistemas internos.

Fim

25/5/2016

Custo Total Orçado

R$ 261.960,09

Custo Total Realizado R$ 10.213,33
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UDCE

COBRANÇA-ADMINISTRATIVA-V2 - Cobrança Administrativa - Parcelamento (DTP.1883)

Descrição / Resultado
Esperado

Implementar para os processos de Cobrança Administrativa do INSS o parcelamento dos débitos, com
as fases necessárias para realizar a cobrança dos débitos.

Fim

19/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 745.791,84

Custo Total Realizado R$ 1.751.512,33
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado

4.22.M2 - Versão 2 do Portal
CNIS/SIBE disponível para
homologação
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CV3-DÉBITO-TÉCNICO-FOLHA - Desativação CV3 - Débito Técnico Folha (DTP.2138)

Descrição / Resultado
Esperado

Garantir a integração entre os módulos e componentes gerados pelos projetos que compõem o SIBE II e
garantir as execuções no ambiente de pré-produção. Para isso, os macro objetivos abaixo são
previstos:Definir a arquitetura no nível de negócio e físico;Definir estratégias de gerência de
configuração;Coordenar as atividades de definição e implementação da solução técnica para Interfaces
com os Sistemas Externos ao SIBE II;Coordenar as atividades técnicas de integração entre os projetos
segundo a arquitetura e interdependências definidas para o SIBE II;Definir e coordenar a implantação
de versões;Coordenar e acompanhar as execuções em ambiente de pré-produção;Realizar ajustes
necessários para garantir as execuções em pré-produção;Implementar débitos técnicos identificados em
versões anteriores.

Fim

29/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 292.456,15

Custo Total Realizado R$ 348.921,77
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.24 – Nova Folha Pagamto e demais processos
homologados desativ. parcial do CV3

4.24.05 - Disponibilizar Versão
5 da NOVA FOLHA de Pgto
(ajustes p/ alcançar 100% de
créditos com 99%
conformidade c/ SUB) em
ambiente de produção
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CV3-FOLHA V5 - Desativação CV3 - Frente Desenvolvimento V5 (DTP.2131)

Descrição / Resultado
Esperado

Evoluir os processos de extração de dados, controle da geração de créditos e cálculos dasrubricas da
nova folha de pagamentos, para contemplar todas as situações de cálculosexistentes no processo atual
da folha mensal em plataforma alta.As principais funcionalidades são:• Cálculo de créditos mensais –
Evoluir um conjunto de cálculos responsável pelageração das rubricas e dos créditos gerados
mensalmente na folha de pagamento doINSS, para contemplar novas regras de negócio que
complementem o produto;• Geração de créditos – Evoluir a solução geração de créditos mensais para
contemplarnovas regras de negócio que complementem o produto;• Extrator Cadastral e Geração de
Hash – Evoluir a solução de extração de dados egeração de hashs, para contemplar novos campos
necessários

Fim

25/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 526.030,26

Custo Total Realizado R$ 499.049,43
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.24 – Nova Folha Pagamto e demais processos
homologados desativ. parcial do CV3
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Ação
4.24.05 - Disponibilizar Versão
5 da NOVA FOLHA de Pgto
(ajustes p/ alcançar 100% de
créditos com 99%
conformidade c/ SUB) em
ambiente de produção
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CV3-VALIDAÇÃO - Desativação CV3 - Validação (DTP.2139)

Descrição / Resultado
Esperado

Concluir o desenvolvimento do produto Validação, possibilitando aocliente a análise e a melhoria da
qualidade dos créditos gerados para a folha de pagamentos.As principais funcionalidades previstas para
o produto são:• Composição e distribuição dos critérios a serem observados na validação dos créditos;•
Obtenção dos créditos a serem validados;• Validação dos créditos;• Registro, acompanhamento e
tratamento de ocorrências – mecanismo que possibilita ocompartilhamento de informações sobre as
análises realizadas;• Pareceres finais e conclusões sobre o processo de validação;• Relatórios gerenciais.

Fim

8/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 496.962,99

Custo Total Realizado R$ 561.708,89
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.24 – Nova Folha Pagamto e demais processos
homologados desativ. parcial do CV3

4.24.05 - Disponibilizar Versão
5 da NOVA FOLHA de Pgto
(ajustes p/ alcançar 100% de
créditos com 99%
conformidade c/ SUB) em
ambiente de produção

309

Dataprev - RG2015

e-DOC V1 - Novo Sistema de Tramitação e Gestão Eletrônica de Documentos (DTP.0382)
Descrição / Resultado
Esperado
Fim

Desenvolver um novo sistema que viabilize a criação e o trâmite de documentos eletrônicos, além de
sua manipulação e guarda, em substituição ao atual SIPPS.
22/7/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 175.104,64
e-DOC V2 - Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos - Versão 2 (DTP.1334)

Descrição / Resultado
Esperado

Evoluir, na Versão 1 do E-Doc, a aplicação Gestão Eletrônica de Documentos, com desenvolvimento
das funcionalidades relacionadas a documentos, processos e dossiês eletrônicos, híbridos e físicos,
visando a implantação nos demais clientes, como INSS, MPS e PREVIC.As principais necessidades a
serem atendidas pelo projeto são:Cadastro, tramitação e transferência de documentos, processos e
dossiês eletrônicos, híbridos e físicos;Arquivamento, desarquivamento e avaliação arquivística de
documentos;Controle de empréstimos;Emissão de relatórios complementares e outros específicos de
processos e dossiês.

Fim

19/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.450.963,56

Custo Total Realizado R$ 1.829.383,31
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

1.04 – Gestão de documentação digital implantada
em toda Dataprev

1.04.04.03 - Implantar no eDoc projeto piloto documentos
processuais digitais (Alienação
de Bens)
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GEPAT - Gestão do Portal de Atendimento do INSS (DTP.1439)

Descrição / Resultado
Esperado

Dar suporte à solução integrada do Portal de Atendimento, acompanhando todas as equipes SUDS
envolvidas e garantindo a realização das ações previstas no Plano de Ação 2014.

Fim

31/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.843,36

Custo Total Realizado R$ 71.212,21
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.01 Primeira versão Portal de Atendimento INSS
disponibilizado p/ homologação

4.01.02 - Desenvolver a nova
solução de Atendimento - SAT
(primeira e segunda entregas)
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GERID-PREVIC - Migração para GERID-PREVIC (DTP.2119)

Descrição / Resultado
Esperado

Realizar a migração do SAA – Sistema de Autorização de Acesso parao GERID-PREVIC, e também
substituir o servidor de aplicação para o JBoss, utilizado hoje emgrande escala nos sistemas da PREVIC.

Fim

14/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 302.324,92

Custo Total Realizado R$ 292.496,21
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.52 – Adaptações sist.PREVIC (SCAP, Portal
PREVIC e DAWeb) para uso do GERID

Plano de Ação 2015

4.52 – Adaptações sist.PREVIC (SCAP, Portal
PREVIC e DAWeb) para uso do GERID

Plano de Ação 2015

4.52 – Adaptações sist.PREVIC (SCAP, Portal
PREVIC e DAWeb) para uso do GERID

Ação
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4.52.02.01 - Adaptar o
DAWEB para utilização do
GERID
4.52.02.02 - Adaptar o
PORTAL PREVIC para
utilização do GERID
4.52.02.03 - Adaptar o SCAP
para utilização do GERID
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GET - Gerenciador de Tarefas (DTP.2148)

Descrição / Resultado
Esperado

A solução de agendamento para serviços do INSS está segregada nos sistemas SAG – Sistema de
Agendamento (SISAGE) e SIBE-Agendamento.Surge a necessidade de tratar a questão de TAREFAS,
como um item complementar doatendimento presencial, que serve para controlar as filas de atividades,
oriundas das períciasexternas ou de ações de retaguarda, que devem ser resolvidas com prazos
previstos.Dessa forma o projeto tem como objetivo desenvolver um novo módulo para o Portal do
Atendimento para prover funcionalidades relativas ao controle de tarefas realizadas pelos servidores do
INSS e disponibilizar serviços de integração que poderão ser utilizados por quaisquer sistemas que
necessitem de integração com o controle de tarefas. Essas funcionalidades possibilitarão ao usuário:1.
Registrar e controlar tarefas a serem executadas pelos profissionais, com prazo previsto, seja de
retaguarda, dentro da APS, sejam externos, como a perícia em hospitais, por exemplo;2. Consultar as
tarefas relacionadas a Segurados, Profissionais e Unidades Organizacionais, contendo todo o protocolo
das ações realizadas no atendimento;3. Utilizar aplicações parceiras para registro de Tarefas, após a
integração.

Fim

5/8/2016

Custo Total Orçado

R$ 340.828,56

Custo Total Realizado R$ 409.773,90
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação

4.26.04 - Especificar o SAG do
gerenciador de tarefas e agenda
única - parte 1 - versão 2o.
Semestre
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PARCWEB-PGFN - Sistema de Parcelamento Previdenciário (DTP.0493)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver e implantar funcionalidades necessárias à negociação e concessão de parcelamentos de
débitos previdenciários, nas modalidades Ordinário e Simplificado, no âmbito da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. A nova aplicação terá:O Módulo de Parcelamento Ordinário e Simplificado da
PGFN, referente à demanda RFB CODAC 1060/2011, acessado através da intranet da RFB/PGFN para
atendimento presencial aos contribuintes nas negociações de parcelamento de débitos previdenciários;O
Módulo de Parcelamento Simplificado da PGFN, referente à demanda RFB CODAC 1189/2011,
disponível pelo portal e-CAC do endereço internet www.receita.fazenda.gov.br ou endereço
www.pgfn.gov.br, que permitirá ao contribuinte negociar o parcelamento de débitos previdenciários.

Fim

9/1/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 17.801,97
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.18 - ParcWeb do Simples Nacional 2009
implantado

4.18.01 - Desenvolver rotinas
do Simples Nacional 2009 no
sistema ParcWeb
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PARCWEB-PGFN V2 - Sistema de Parcelamento Previdenciário - PGFN (DTP.1828)

Descrição / Resultado
Esperado

Disponibilizar a utilização do ParcWeb para que contribuintes possam negociar seus débitos do âmbito
de Procuradoria pela internet através do e-CAC; implementar melhorias identificadas durante a
homologação das demandas RFB CODAC 0033/2014 e PGFN CDA 0046/2013 e a alteração no
cronograma de execução da rotina de deferimento e indeferimento automático.

Fim

13/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 284.799,12

Custo Total Realizado R$ 700.152,78
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.35 – Programa de Consolidação e Cobrança do
Parcelamento (CCpar) adaptados às

4.35.04 - Implantar
Parcelamento Ordinário dos
Créditos Inscritos no e-CAC CODAC 1189/2011
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PARCWEB V3 - Sistema de Parcelamento Previdenciário - Manutenção (DTP.2098)
Descrição / Resultado
Esperado
Fim

Evolução do módulo Intranet do ParcWeb com a inclusão das funcionalidade de manutenção para os
parcelamentos consolidados no Parcweb.
29/7/2016

Custo Total Orçado

R$ 379.085,06

Custo Total Realizado R$ 518.072,92
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.35 – Programa de Consolidação e Cobrança do
Parcelamento (CCpar) adaptados às

4.35.03 - Homologar Módulo
de manutenção do PARCWeb CODAC 0734/2014 - 1ª etapa:
Consolidação
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SAG - AGU - Sistema de Agendamento - Agenda Única (DTP.2147)

Descrição / Resultado
Esperado

O projeto SAG - Agenda Única tem como objetivos:• Evoluir o SAG para que o mesmo se torne o único
sistema de agendamento do INSS, atendendo às necessidades de agendamento administrativo, perícia
médica, serviço social e reabilitação social, englobando todas as regras de agendamento numa mesma
solução;• Evoluir o padrão visual do módulo de gestão do SAG para o padrão do Portal do
Atendimento;• Evoluir o framework do módulo de gestão para o mesmo do Portal do Atendimento.

Fim

21/9/2016

Custo Total Orçado

R$ 286.423,37

Custo Total Realizado R$ 357.106,76
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação

4.26.01 - Implantar o SAT
Integrado ao Processo Único,
Sala e Sistema Central - versão
1o. Semestre
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SAG GESTÃO - Sistema de Gestão de Agendamento (DTP.1932)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o “Sistema de Gestão de Agendamento” - SAG Gestão,para todos os canais de
atendimento do INSS, evoluindo a aplicação atual de gestão, SISAGE,desenvolvendo novas
funcionalidades e melhorias, realizando também a migração para oambiente de produção do Portal do
Atendimento (Oracle Weblogic) e a inclusão do controle deacesso através do GERID.

Fim

9/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.206.810,87

Custo Total Realizado R$ 1.313.039,50
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação
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Ação
4.26.01 - Implantar o SAT
Integrado ao Processo Único,
Sala e Sistema Central - versão
1o Semestre
4.26.M1 - Módulos do
Agendamento implantados para
desativação do SGA
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SAG - Sistema de Agendamento - Portal do Atendimento (DTP.1451)

Fim

Desenvolver o “Sistema de Agendamento” (SAG) para todos os canais de atendimento do INSS,
substituindo a aplicação atual SAE com seus derivados (SAE Agenda e SAE Gestão), para compor o
novo Portal do Atendimento, como também realizando melhorias e adequação tecnológicas e integrando
ao novo controle de acesso da Previdência Social, o GERID.
28/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 435.825,00

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 795.663,71
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.01 Primeira versão Portal de Atendimento INSS
disponibilizado p/ homologação

4.01.01 - Desenvolver a nova
solução do agendamento do
INSS - SAG
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SCAI V2 - Sistema de Controle de Autos de Infração - Melhorias PREVIC (DTP.0673)

Descrição / Resultado
Esperado

O uso do sistema SCAI, sejam pela PREVIC ou SPPC, e a própria dinâmica observada nos fluxos
desses processos de negócio, fez surgir a necessidade de melhoria nas funcionalidades e a criação de
outras novas. O projeto tem então o objetivo de realizar o desenvolvimento e a implantação dessas
melhorias, atendendo as necessidades apontadas pela PREVIC, sendo elas:- Permitir a lavratura de
autos de infração e abertura de processos administrativos a pessoas jurídicas (CNPJ) que não sejam
entidades fechadas de Previdência Complementar (entidades marginais);- Permitir o cadastro e a
manutenção dos processos administrativos que não estão na Base da Dados do SCAI (processos
legados);- Permitir o cadastro e a manutenção das Entidades Marginais e seus dirigentes;- Permitir o
cadastro e a manutenção dos Auditores Fiscais, escritórios e tipos de recurso.

Fim

31/7/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 2.207,79
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SIBE - AGENDAMENTO 3 - Agendamento Técnico de BPC/LOAS (DTP.1477)

Descrição / Resultado
Esperado

Melhorar a usabilidade e evoluções no módulo de Agendamento descritas a seguir:1. Funcionalidade de
Agendamento no Requerimento: efetuar a otimização na dialog* do Agendamento, considerando a
redução de telas, marcação de campos default (campos pré-selecionados), agendamento pronto na
primeira vaga disponível e a inibição da tela de resumo do agendamento conforme necessidade
parametrizada pelo requerimento.2. Demanda DM.012276 - DIRSAT/SIBE - Ajustes Agendamento
Casado3. Demanda DM.008444 - DIRSAT/SIBE-AGEPER - Ajustes reagendamento – parte 01

Fim

6/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 7.116,07

Custo Total Realizado R$ 119.106,50
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
nacional CNIS e BPC-LOAS
(segunda versão )
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SIBE-AVALIAÇÕES-Perícia Médica e Avaliação Social de BPC/LOAS (DTP.1476)

Descrição / Resultado
Esperado

Melhorar a usabilidade e evoluções nos módulos de Perícia Médica e Avaliação Social BPS/LOAS
descritas a seguir:1. Atendimento da demanda da Nova Portaria 2014 para o BPC-LOAS (DM.012298),
que modifica o instrumento das avaliações sociais e perícias médicas de BPC-LOAS. Além das
alterações no instrumento, a demanda também deve contemplar as seguintes melhorias de usabilidade:
1.1. Acessar a funcionalidade de exames e laudos em qualquer tela da perícia médica.1.2. Facilitar a
inclusão de exames e laudos possibilitando várias inclusões seguidas.1.3. Permitir salvar os dados
parcialmente preenchidos durante a realização das avaliações sociais e médicas. O salvamento ocorrerá
de forma manual, isto é, será acionado pelo usuário.1.4. Realizar otimizações nas telas das avaliações
sociais e médicas (visando novas tecnologias) que sejam viáveis para entrega até Novembro/14.2.
Possibilitar a integração com o CFM (Conselho Federal de Medicina) para preenchimento dos dados do
médico no cadastro de exames e laudos. 3. Demanda DM.016936 – Atendimento apenas do item: alterar
o código-fonte do sistema para inibir a seguinte opção: “o requerente deseja alterar suas informações de
renda e grupo familiar” na avaliação social de concessão.

Fim

27/2/2015

Custo Total Orçado

R$ 67.720,60

Custo Total Realizado R$ 274.181,21
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
nacional CNIS e BPC-LOAS
(segunda versão )
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SIBE II-CÁLCULO - Cálculo das Rubricas da Nova Folha de Pagamento (DTP.1289)

Descrição / Resultado
Esperado

De acordo com o plano de modernização dos sistemas do INSS, a Dataprev tem a
necessidade técnica de desligar os seus mainframes, eliminando a dependência
tecnológica com a Unisys. Em um dos mainframes, é executado o Sistema Único de
Benefícios (SUB). Entre os diversos processos que são executados no SUB, o
cálculo dos créditos e geração da folha de pagamento de benefícios do INSS se
destacam. Para o processo de cálculo dos créditos foi aberto o projeto SIBE II –
MCB. Visando atender às novas expectativas do cliente,o objetivo deste novo
projeto é desenvolver uma solução de cálculo dos créditos para a nova folha de
pagamento de benefícios, de acordo com as diretrizes e necessidades do INSS.
Abaixo, seguem as principais funcionalidades previstas para o projeto:- Cálculo de
créditos mensais: conjunto de cálculos responsável pela geração das rubricas e dos
créditos gerados mensalmente na folha de pagamento do INSS;- Parametrização do
cálculo: conjunto de funcionalidades responsável pela manutenção de informações
das rubricas calculadas;- Registro de informações do cálculo: conjunto de
funcionalidades responsável pelo registro da memória de cálculo utilizada para
geração das rubricas e do crédito mensal.

Fim

15/7/2015

Custo Total Orçado

R$ 363.060,35

Custo Total Realizado R$ 759.347,52
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.12 - Versão 1 nova folha de pagmto (SIBE II)
processada paralelo sistema atual

4.12.05 - Desenvolver o
cálculo dos créditos mensais
(versão 1) para as novas
rubricas
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SIBE II - EXTRAÇÃO - Extração de Dados para a Folha (DTP.1610)

Descrição / Resultado
Esperado

Evoluir os processos de extração de informações da plataforma alta para a baixa, atendendo às novas
necessidades da folha de pagamento do INSS, além de melhorar a performance das soluções.As
principais funcionalidades previstas para o projeto são:1. Extrator Cadastral: Evoluir o produto Extrator
Cadastral, desenvolvido pelo projeto SIBE II – GERCRED, no que diz respeito à extração de dados
cadastrais do SUB a serem utilizados pelos demais projetos do programa SIBE II. A evolução implica
na inclusão de regras de tratamento dos dados e de inferência de campos, extração de Pensões
Alimentícias não relacionadas e desdobramentos, agregação de benefícios de salário-maternidade,
integração do Extrator com o Painel, revisão da classificação dos grupos de processamento e melhorias
de performance da solução.2. Gerador de Hash: Refazer, em tecnologia JAVA, o processo de geração
de hash, desenvolvido pelo projeto SIBE II – INTEGRADOR, com o objetivo de melhorar a
performance da solução. Esse processo possibilita a otimização da extração de dados do SUB, de forma
a obter apenas os dados atualizados na plataforma alta após a última extração.3. Extrator de Créditos da
Maciça do SIBE II: Evoluir o produto de extração de créditos da maciça atual, desenvolvido pelo
projeto SIBE II – BDCRED, no que diz respeito a melhorias de performance e inclusão de novos
campos para atender aos demais projetos do programa SIBE II.

Fim

17/7/2015

Custo Total Orçado

R$ 533.225,70

Custo Total Realizado R$ 822.454,52
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.12 - Versão 1 nova folha de pagmto (SIBE II)
processada paralelo sistema atual

4.12.M3 - Cálculo dos créditos
mensais para as novas rubricas
disponibilizado para
homologação
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SIBE II – GERCRED V2 – Gerenciador de Créditos V2 (DTP.1453)

Descrição / Resultado
Esperado

Evoluir a folha de pagamentos do INSS na plataforma baixa para as necessidades do novo cálculo,
incluindo a nova codificação de rubricas e o detalhamento da memória de cálculo, além de melhorar a
performance da solução.A evolução deve ser suficiente para o início da fase de paralelo em que os
resultados da folha serão mensalmente comparados aos resultados oficiais da Maciça.

Fim

17/7/2015

Custo Total Orçado

R$ 603.412,48

Custo Total Realizado R$ 1.246.478,27
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano
Plano de Ação 2014

Resultado

Ação

4.12 - Versão 1 nova folha de pagamento (SIBE II)
processada paralelo sistema atual

4.12.05 - Desenvolver o
cálculo dos créditos mensais
(versão 1) para as novas
rubricas
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SIBE II - INTEGRADOR - Integrador Técnico (DTP.0445)
Descrição / Resultado
Esperado

Garantir a integração entre os módulos e componentes gerados pelos projetos que
compõem o SIBE II.

Fim

23/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 531.802,40

Custo Total Realizado R$ 837.440,97
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.12 - Versão 1 nova folha de pagmto (SIBE II)
processada paralelo sistema atual
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Ação
4.12.05 - Desenvolver o
cálculo dos créditos mensais
(versão 1) para as novas
rubricas
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SIBE-PERÍCIAS-MÉDICAS - Perícias Médicas de Benefício por Incapacidade (DTP.1977)

Fim

O projeto tem como objetivo desenvolver a funcionalidade Realizar Perícia Médica Inicial de Beneficio
por Incapacidade (BI) com a integração ao processo único de reconhecimento de direito. A solução para
a perícia inicial será definida por componentes genéricos de coleta de dados, a fim de possibilitar o
reuso destes componentes em outras perícias médicas e trazer facilidade de adaptação diante de
mudanças futuras.
6/5/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.298.418,36

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 1.589.796,73
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado

327

Ação
4.22.M2 - Versão 2 do Portal
CNIS/SIBE disponível para
homologação
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SIBE-REVINTEGRA - Revisão do processo de integração e mudança do portal SIBE (DTP.1572)

Descrição / Resultado
Esperado

O objetivo deste projeto é a integração das soluções de TIC referentes ao Portal CNIS-SIBE durante o
processo de expansão das novas aplicações, destacando os seguintes itens incluídos no escopo:Revisão
Levantamento das atividades executadas no projeto que possuem característica de execução contínua
Sugerir áreas que deveriam ser responsáveis por tais atividades Integração Controle das versões das
aplicações do SIBE nos ambientes corporativos, a saber: desenvolvimento, testes integrados,
homologação, capacitação, sustentação e produção com o objetivo de identificar o que está sendo
disponibilizado em cada nova versão;Centralização das requisições de implantação das novas
funcionalidades desenvolvidas e das correções realizadas nas aplicações SIBE já implantadas com o
objetivo de evitar problemas de compatibilidade entre as versões;Definição da arquitetura de integração
para as aplicações do SIBE e destas com os sistemas legados e com as aplicações
parceiras;Padronização das soluções de TIC dos projetos SIBE;Realização da integração técnica de
forma a permitir níveis adequados de disponibilidade e de tempo de resposta;Implementação de
requisitos críticos não funcionais relacionados ao SIBE.

Fim

29/5/2015

Custo Total Orçado

R$ 94.998,60

Custo Total Realizado R$ 236.842,21
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
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SOUWEB V3 - Sistema de Ouvidoria do MPS (DTP.1380)
Descrição / Resultado
Esperado
Fim

Evoluir o SOU-Web, desenvolvendo melhorias e realizando adequações à solução,
como também implementar funcionalidades que possam gerar indicadores e
15/4/2015

Custo Total Orçado

R$ 30.876,28

Custo Total Realizado R$ 530.313,44
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.46 - Sistema de Ouvidoria SOU-WEB v2
implantado

4.46.01 - Definir visão das
evoluções do SOU-WEB v2
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UDPB

BGMTEWEB - Base de Gestão do MTE para Consultas na Internet (DTP.2181)

Fim

Desenvolver uma solução que seja disponibilizada na Internet e permita analisar e acompanhar os
resultados do programa Seguro-Desemprego e suas interações com o CAGED.O resultado deste
trabalho deverá acrescentar importantes informações para a pesquisa e acompanhamento do desemprego
no Brasil. Trata-se de uma demanda evolutiva que gerará um produto a partir da Base de Gestão MTE já
existente.Assim, considerando o documento de visão contido na demanda DM.049968, os objetivos do
projeto são:• Construir um mapa do Brasil mostrando a distribuição da rede de atendimento do MTE,
detalhando a informação da rede de atendimento por estado;• Construir relatórios e gráficos físico e
financeiro para modalidade Trabalhador Formal;• Construir relatórios e gráficos físico e financeiro para
modalidade Pescador Artesanal;• Construir relatórios e gráficos físico e financeiro para modalidade
Empregado Doméstico;• Construir relatórios e gráficos físico e financeiro para modalidade Bolsa
Qualificação;• Construir relatórios e gráficos físico e financeiro para modalidade Trabalhador
Resgatado
31/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 119.418,17

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 149.453,59
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.41 – Sistemas de Informações para Gestão
Operacional desenvolvidos

4.41.05 - Desenvolver nova
versão do BG-SD com grupos
de informação para Internet
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BGPROGER-v2 - Base de Gestão do PROGER - Versão 2 (DTP.1638)

Descrição / Resultado
Esperado

O objetivo geral é reestruturar a aplicação gerencial BGPROGER, considerando a alteração e inclusão
de novos grupos de informação até a completa reformulação dos processos de atualização das
informações, a fim de considerar os dados dos reprocessamentos. O projeto deve contemplar o
desenvolvimento de:Rotinas de processamento batch para atualizar semanalmente as informações,
inclusive as provenientes de reprocessamentos;Alteração dos grupos de informação: Contrato, Parcela
Liberação, Parcela Retorno Criação dos grupos de informação: Movimentação, Garantia Fundo Aval e
Contratante Exclusão dos módulos: Portal Proger, Informe Proger, Avaliação de Estoque Quantitativo,
Garantia, Fundo Aval, Garantia e Fundo Aval (Consolidado), Garantia e Fundo Aval (Detalhado)

Fim

9/12/2015

Custo Total Orçado

R$ 731.390,40

Custo Total Realizado R$ 1.058.706,42
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.32 - BG-SD, BG-PNQ e BG-IMO implantados e
BG-PROGER especificado

4.32.04 - Especificar nova
versão do BGPROGER
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BG-PROGER-V3 - Base de Gestão do PROGER - Versão 3 (DTP.2198)

Descrição / Resultado
Esperado

Evolução da BGPROGER com a reformulação do módulo Integração CAGED, simplificando a análise
e cruzamento dos dados do BGPROGER e BGCAGED. Além disso, serão desenvolvidos um conjunto
de relatórios predefinidos a fim de facilitar as análises gerenciais da CGER.Assim, os objetivos
específicos deste projeto consistem em desenvolver as seguintes Ordens de Serviço (OSs):OS 08
(DM.037342) – Evolução do módulo Integração CAGED; OS 10 (DM.038484) – Desenvolvimento de
consultas predefinidas – entrega 1 da SS11;OS 11 (DM.038487) – Desenvolvimento de consultas
predefinidas – entrega 2 da SS11;OS 12 (DM.038489) – Desenvolvimento de consultas predefinidas –
entrega 3 da SS11;

Fim

12/8/2016

Custo Total Orçado

R$ 36.731,31

Custo Total Realizado R$ 52.431,91
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.41 – Sistemas de Informações para Gestão
Operacional desenvolvidos
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Ação
4.41.01 - Homologar nova
versão do BG-PROGER

Dataprev - RG2015

BGSD-V3 - Base de Gestão do Seguro-Desemprego Versão 3 (DTP.0929)

Descrição / Resultado
Esperado

Rever a arquitetura do Painel de Monitoramento SPPE/MTE (Painel-MTE) e Base de Gestão do SeguroDesemprego (BG-SD) com objetivo de minimizar a janela de atualização das informações gerenciais,
buscando mecanismos mais robustos de captura dos dados gerados e atualizados pelo sistema
transacional do Seguro-Desemprego.. Evoluir o Painel-MTE para contemplar as informações do
atendimento diário realizado nos postos das entidades conveniadas ao MTE.. Criar consultas dinâmicas
para os fatos do Painel-MTE a fim de facilitar as atividades sustentação do produto.. Evoluir os grupos
de informações BG-SD.. Evoluir as consultas predefinidas BG-SD.. Evoluir as regras de negócios do
processo de atualização das parcelas emitidas, notificadas, pagas e devolvidas.. Adequar as rotinas
batch DARDO BG-SD para atender às novas regras e processos do CPSP.

Fim

13/2/2015

Custo Total Orçado

R$ 3.041,54

Custo Total Realizado R$ 135.231,68
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BGSD-V4 - Base de Gestão do Seguro-Desemprego - Versão 4 (DTP.1641)

Descrição / Resultado
Esperado

Considerando os documentos de especificação contidos nas demandas DM.027410, DM.027413,
DM.032679, DM.032695 e DM.036120, os objetivos do projeto são:Construir grupos de informações
para permitir a gestão de restituição e compensação de parcelas de todas as modalidades do SeguroDesemprego.Construir grupo de informação para gestão de Equipamentos de Usuários.Evoluir os
grupos de informações para permitir o controle e monitoramento das agências de pagamento e
requerimentos incluídos associados à sentença judicial.Inclusão de Informação do IP nos Grupos de
Requerimento, Notificação, Recurso, Acerto e Pronatec de todas modalidades do Seguro Desemprego.

Fim

4/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 978.705,57

Custo Total Realizado R$ 1.004.833,41
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.32 - BG-SD, BG-PNQ e BG-IMO implantados e
BG-PROGER especificado
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Ação
4.32.01 - Implantar nova
versão do BGSD
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BG-SIBE Agendamento - Base de Gestão SIBE Agendamento (DTP.1298)

Descrição / Resultado
Esperado

Apesar da legitimidade dos impactos da desativação do SABI, entendeu-se que também é preciso
atender às novas necessidades advindas de conceitos implementados nos sistemas CNIS SIBE e seus
desdobramentos, como o novo sistema de Reabilitação Profissional. Neste sentido, será necessário o
desenvolvimento de um sistema analítico para uma nova gestão, que tem como base os sistemas atuais e
os novos cenários apresentados para o INSS. E, assim, o sistema analítico em questão será desenvolvido
a partir de dois módulos principais: Agendamento e Perícia Médica.O sistema de gestão se constituirá
em um portal de informações que conterá painéis de indicadores, relatórios predefinidos, que agilizam e
uniformizam as consultas, e recursos para que cada usuário construa os seus próprios relatórios.As
informações disponíveis poderão ser customizadas de tal forma que os diferentes perfis de usuários
poderão ter visualizações distintas. Este recurso tem como finalidade imediata permitir que a Direção
Geral do INSS conheça, avalie e acompanhe informações cuja produção seja inédita antes de disseminálas para toda a organização.O produto entregue terá como principal característica a integração das
informações, seguindo o plano de sistemas de informações para o INSS. Para tanto, algumas
informações, que são fundamentais, deverão ter um tratamento especial para que atenda a Base
Integrada de Gestão do INSS que está em fase de construção.Além disso, no contexto do módulo de
Agendamento, serão disponibilizadas informações dos seguintes temas: Agendamento de Serviços de
Benefícios por Incapacidade e Benefícios Assistenciais.

Fim

6/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 254.299,05

Custo Total Realizado R$ 647.131,54
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.04 - Primeira entrega sistema gestão informações
gerenciais INSS implantada

4.04.02 - Elaborar Documento
de Visão do CNIS Gestão
módulo Pessoa Física
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BG-SIBE Agendamento v2 - Base de Gestão do SIBE Agendamento Versão 2 (DTP.2081)

Fim

O principal objetivo deste novo ciclo de desenvolvimento é realizar melhorias na primeira versão do
SIBE Gestão, tais como: . Melhorar apresentação das informações de agendamentos solicitados,
represados e realizados;. Disponibilizar informações sobre agendamentos cancelados;. Extrair
informações de indicadores e de seus insumos para órgãos externos e para Sala de Monitoramento; .
Atualizar nomenclatura do sistema relacionada com a área de Serviço Social.Através do cumprimento
dos objetivos propostos, espera-se possibilitar o acompanhamento de informações sobre cancelamento
de agendamentos de perícia médica e de avaliação social; facilitar a divulgação de informações para
órgãos externos; prover informações sobre agendamentos de perícias médicas e de avaliação social,
juntamente com seus respectivos indicadores, para Sala de Monitoramento; além de melhorar a análise
de agendamentos solicitados, represados e realizados
26/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 252.837,13

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 291.916,88
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano
Plano de Ação 2015

Resultado

Ação
4.28.02 - Implantar Sistema de
4.28 – Sistemas de Informações Gerenciais do INSS
Gestão de Saúde Implantados
Agendamento - 1ª entrega
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BG-SIBE Perícia - Base de Gestão SIBE Perícia (DTP.1295)

Descrição / Resultado
Esperado

Apesar da legitimidade dos impactos da desativação do SABI, entendeu-se que também é preciso
atender às novas necessidades advindas de conceitos implementados nos sistemas CNIS SIBE e seus
desdobramentos, como o novo sistema de Reabilitação Profissional. Neste sentido, será necessário o
desenvolvimento de um sistema analítico para uma nova gestão, que tem como base os sistemas atuais e
os novos cenários apresentados para o INSS. E, assim, o sistema analítico em questão será desenvolvido
a partir de dois módulos principais: Agendamento e Perícia Médica.O sistema de gestão se constituirá
em um portal de informações que conterá painéis de indicadores, relatórios predefinidos, que agilizam e
uniformizam as consultas, e recursos para que cada usuário construa os seus próprios relatórios.As
informações disponíveis poderão ser customizadas de tal forma que os diferentes perfis de usuários
poderão ter visualizações distintas. Este recurso tem como finalidade imediata permitir que a Direção
Geral do INSS conheça, avalie e acompanhe informações cuja produção seja inédita antes de disseminálas para toda a organização.O produto entregue terá como principal característica a integração das
informações, seguindo o plano de sistemas de informações para o INSS. Para tanto, algumas
informações, que são fundamentais, deverão ter um tratamento especial para que atenda a Base
Integrada de Gestão do INSS que está em fase de construção..Além disso, no contexto do módulo de
Perícia, serão disponibilizadas gradativamente. informações dos seguintes temas: Perícia Médica,
Reabilitação Profissional, Atividades da Assistência Social e Riscos Ocupacionais.

Fim

8/4/2015

Custo Total Orçado

R$ 31.669,96

Custo Total Realizado R$ 11.910,43
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.04 - Primeira entrega sistema gestão informações
gerenciais INSS implantada

4.04.02 - Elaborar Documento
de Visão do CNIS Gestão
módulo Pessoa Física
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CAGEDv5 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – versão 5 (DTP.2019)

Descrição / Resultado
Esperado

Visando a atualizaç ão e evoluç ão dos produtos CAGED, os objetivos do projeto são:- Atender à
portaria no 2124 de 20 de dezembro de 2012 que instituiu a obrigatoriedade de utilizaç ão de certificado
digital válido, no padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para a transmissão
da declaraç ão CAGED por todos os estabelecimentos (OS 10/2013 – CGET)- Tratar de demandas
corretivas e evolutivas não emergenciais, conforme priorizaç ão pela DIND.- Implantar versão do
CAGED utilizando a nova versão do ExtratoCNIS (Acesso Seguro)- Tratar itens de melhoria e débito
técnico para aumentar a qualidade, segurança, confiabilidade e manutenibilidade da aplicaç ão, visando
também o alcance do nível B do Selo de Qualidade de Software Dataprev

Fim

23/10/2015

Custo Total Orçado

R$ 180.965,42

Custo Total Realizado R$ 272.752,59
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.40 –Canais Autoatendimento MTE reformulados
e desenvolvimento concluído

Plano de Ação 2015

5.05 – Controle de acesso entre aplicações
implantado
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Ação
4.40.06 - Implantar nova
versão de Certificado Digital
no CAGED
5.05.02 - Alterar as aplicações
para controle de acesso
autenticado
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CAGED V6 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Versão 6 (DTP.2186)

Descrição / Resultado
Esperado

Visando a atualização e evolução dos produtos CAGED, os objetivos do projeto são:Desenvolver
funcionalidade para recuperação dos arquivos de declarações, não processados, recepcionados pelo
CAGED, a partir da inscrição do empregador (OS44);Permitir alterar o estoque do estabelecimento no
momento da validação dos dados pelo MTE através da funcionalidade “Alterar CNAE/Município do
estabelecimento” para o Painel Anual de Empregos (OS51);Permitir que a aplicação ACI atualize
automaticamente as informações de CEP, CBO, CNAE e Salário Mínimo (OS33);Permitir, quando
houver disponível nova versão do ACI, download automático dessa nova versão (OS33);Desenvolver
nova funcionalidade para alterar PIS/PASEP, data de nascimento e/ou CPF do trabalhador
(OS50);Desenvolver nova funcionalidade que permita consultar o histórico de alterações do
PIS/PASEP, data de nascimento e/ou CPF do trabalhador (OS50);Exibir o número do controle na aba de
Acerto MTE Vínculos e Acerto MTE Trabalhador, na funcionalidade de Consulta Trabalhador (OS50).

Fim

15/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 87.036,54

Custo Total Realizado R$ 71.139,29
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CBO V4 - Classificação Brasileira de Ocupação - Versão 4 (DTP.1454)

Descrição / Resultado
Esperado

Visando a construção de módulo responsável pelo gerenciamento da CBO Sumaríssima, bem como
melhoria da qualidade dos produtos CBO Titulações, CBO Demandas e Portal CBO, os principais
objetivos do projeto são:Disponibilização de módulo CBO Sumaríssima no produto CBO Titulações,
permitindo a possibilidade de consulta, detalhamento de ocupações, e manutenção de lista de ocupações
da CBO Sumaríssima (Itens 2.1, 2.2, e 2.3 da OS 07/2014-CBO); No módulo CBO Sumaríssima, tornar
possível gerenciamento de todo o processo de encaminhamento de ocupações às conveniadas (Itens 2.4
a 2.14 da OS 07/2014-CBO, com exceção do item 2.13);Atingimento do nível B no Selo de Qualidade
de Software da Dataprev (versão 4.0 de 11/04/2013).

Fim

17/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 3.571,51

Custo Total Realizado R$ 192.744,43
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CEMPRE - Comissões de Emprego (DTP.1854)

Descrição / Resultado
Esperado

O CEMPRE é um sistema responsável por apoiar e facilitar a promoção e a integração entre as ações
das Comissões de Emprego (municipais e estaduais) e as políticas e diretrizes do
CODEFAT,possibilitando o intercâmbio de informações entre as Comissões e orientando o seu
funcionamento.O objetivo do projeto é implantar o módulo CEMPRE em produção, de acordo com a
demanda DM.037639. Para isso, as atividades abaixo devem ser implementadas:1. Alterar as atuais
funcionalidade de acesso e segurança, substituindo-as pelo sistema GERID.2. Criar as funcionalidades
no módulo CEMPRE, para registro de Logs.3. Alterar das tabelas de apoio da aplicação para utilização
de dados corporativos (SDC)4. Revisar e documentar do módulo CEMPRE, conforme os padrões
exigidos pelo contrato."

Fim

10/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 611.293,46

Custo Total Realizado R$ 720.928,19
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados
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4.42.01.02 - Desenvolver
integração GERID, SDC e
LOG com módulo CEMPRE
4.42.01.04 - Realizar testes
internos com o Departamento
de serviços
4.42.01 - Homologar o módulo
CEMPRE
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CNIS INTEGRADOR C5 - CNIS Integrador Técnico (DTP.1464)

Descrição / Resultado
Esperado

O objetivo deste projeto é a integração do PortalCNIS com as novas tecnologias, destacando os
seguintes itens incluídos no escopo:Concluir a adaptação do CNIS para compatibilização às tecnologias
do Framework 4Otimização e Melhorias do Ambiente CNIS para garantia de alta disponibilidade. Ex.:
Otimização do uso de CACHE (Datagrid); Desacoplamento binário do CNIS.Refatoramento do
requerimento CNIS com consolidação das fases de Requerimento e Análise e substituição da fase de
Homologação por um Monitoramento a posteriori (Monitor da Qualidade)

Fim

31/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 31.903,40

Custo Total Realizado R$ 361.715,55
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
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CNISNET - CNIS Internet (DTP.1869)

Descrição / Resultado
Esperado

Migração das aplicações do CNIS na Internet para novas tecnologias, destacando os seguintes itens
incluídos no escopo:- Migração para funcionamento no Weblogic Application Server;- Unificação das
aplicações CNIS Internet;- Autenticação utilizando GERID;- Organização das regras para melhoria da
Manutenibilidade;- Publicação de serviços no WSO2 para permitir compartilhamento de serviços com
outras aplicações.

Fim

31/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.461.198,23

Custo Total Realizado R$ 1.473.120,93
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CNIS VRCE C6 - CNIS Vìnculos, Remunerações e Eventos Previdenciários - Ciclo 6 (DTP.1885)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver Painel do Cidadão que visa apresentar uma visão geral do cidadão e de seu relacionamento
com a Previdência Social. Esta visão consiste na recuperação e formatação dos dados disponibilizados
pelo CNIS e pela Extrato, possibilitando o uso mais agradável do Portal e diminuindo o tempo das
ações. Associada a esta visão, o Painel do Cidadão pretende disponibilizar uma série de atalhos para
funcionalidades do Portal SIBE-CNIS, HISCREWEB, CONSIGWEB e Extrato IRPF. Destacam-se os
seguintes itens da demanda: 1 Cabeçalho 2 Pessoa Física 3 Elos 4 Relações Previdenciárias 5
Atividades 6 Requerimentos CNIS 7 Critérios para exibição dos ícones utilizando cores 8
Atendimento 9 Controle de Permissões 10 Impressões da Extrato Como tratamentos gerais, temos:1.
Vários requerimentos de módulos diferentes serão tratados no mesmo atendimento no Painel do
Cidadão.2. O solicitante é único para o atendimento.3. Todos os blocos, exceto Pessoa Física, terão
paginação a cada 10 itens.4. O botão do Painel do Cidadão aparecerá nas ações da consulta de
Identificação de Pessoa Física, em todos os locais que esta consulta é chamada, exceto para os
modais.5. Será criado um menu para chamar o Painel do Cidadão. Ele aparecerá ao lado do item
Consulta, com nome “Painel” e, ao clicar neste item, já abrirá a pesquisa de Pessoa Física. Não haverá
subitem para este menu.

Fim

30/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 814.129,84

Custo Total Realizado R$ 699.172,85
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado
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Ação
4.22.M1 - Versão 1 do
Processo Único com Painel de
Informações do CNIS
disponibilizada para
homologação
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CNIS VRCE C7 - CNIS Vínculos, Remunerações e Eventos Previdenciários Ciclo 7 (DTP.2149)

Descrição / Resultado
Esperado

Os objetivos estão relacionados ao Módulo do CNIS VRCE (Vìnculo e Remuneração) e critérios, a
priori, do Monitor de Qualidade, conforme demandas a seguir:DM.044847:• Adequar o módulo de
requerimentos de vínculos para contemplar em suas etapas o empregado Doméstico• Adequar o módulo
de requerimentos de remuneração para permitir atualização para o empregado Doméstico• Adequar as
consultas e relatórios de requerimentos de vínculo e de remuneração para fornecerem as informações
referentes ao Empregado Doméstico• Adequar a consulta e relatório da Extrato para SIBE para
fornecerem as informações de vínculos e remunerações referentes ao Empregado Doméstico• Adequar a
solicitação de pesquisa ao GPe para atender os requerimentos de empregado doméstico DM.040580:•
Implementar novos critérios de monitoramento, a priori no Portal CNIS

Fim

15/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 315.669,44

Custo Total Realizado R$ 492.740,00
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado

4.22.M3 - Requerimento inicial
e Perícia Inicial desenvolvidos
e disponíveis para
apresentação ao
cliente(Processo Único)
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CNIS VRCE - Usabilidade - CNIS VRCE - Melhoria de Usabilidade e Processo (DTP.1463)

Descrição / Resultado
Esperado

Os objetivos deste projeto estão relacionados ao desenvolvimento de funcionalidades necessárias para
ajustar a usabilidade e revisão de processos dos Requerimentos do Portal CNIS, possibilitando o uso do
sistema mais agradável e diminuindo o tempo das ações. Destacam-se os seguintes itens da demanda:1.
Refatoração das telas com as tecnologias do novo framework para os processos priorizados
(Requerimento CNIS e Pessoa Física);2. Disponibilizar relatório sobre “Inscrição inexistente”;3.
Otimização da tela de Consulta Geral.

Fim

6/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 30.584,57

Custo Total Realizado R$ 190.232,09
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2014

Resultado

Ação

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação

4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
nacional CNIS e BPC-LOAS
(segunda versão )
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CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (DTP.2175)

Descrição / Resultado
Esperado

O parecer 01/2014 - “Internalização dos módulos Portal FAT, CODEFAT eCEMPRE” descreveu
algumas características do CODEFAT que necessitam de adequação para o seu correto funcionamento,
considerando os parâmetros de qualidade da DATAPREV, destacando-se: a substituição do controle de
autenticação e autorização; a integração com o Sistema de Dados Corporativos (SDC); e a necessidade
da criação do log de diagnóstico.Essa manutenção contempla, portanto, as seguintes atividades:• Alterar
funcionalidades existentes de acesso e segurança, substituindo-as pelo sistema GERID.• Criar as
funcionalidades no módulo CODEFAT para registro de Logs.• Alterar as tabelas de apoio da aplicação
para utilização de dados corporativos (SDC).• Revisar e documentar do módulo CODEFAT conforme
os padrões exigidos pelo contrato.

Fim

25/5/2016

Custo Total Orçado

R$ 38.580,48

Custo Total Realizado R$ 722.854,56
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados
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Ação
4.42.03.02 - Especificar
Requisitos e Documentar o
Módulo CODEFAT
4.42.03 - Especificar
integrações do SDC e LOG no
Módulo CODEFAT
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IMO V5 - Intermediação de Mão de Obra - Versão 5 (DTP.1455)

Fim

Implementar e disponibilizar um conjunto de novas funcionalidades e melhorias no sistema IMO, de
forma a oferecer um melhor suporte aos processos de Intermediação de Mão de Obra.Nesse contexto, os
objetivos específicos do projeto são:Desenvolver consulta de vagas por CBO no Portal Mais
Emprego;Permitir a diferenciação de vagas que podem ser encaminhadas pelo Sistema
IMOWEB;Permitir a validação de todas as vagas cadastradas pelo Empregador na IMO Web que hoje
não são validadas pelos Postos gestores das vagas;Adequação da IMO ao PRONATEC, visando
abranger o encaminhamento automático de todos os trabalhadores convocados pelo Empregador
Web;Implantação do processo de Integração Contínua;Tratamento de itens de débito
técnico;Tratamento de itens de melhoria para aumentar a qualidade, segurança, confiabilidade e
manutenibilidade da aplicação.
23/12/2015

Custo Total Orçado

R$ 538.900,94

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 1.608.054,06
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.27 - Portal Mais Emprego integrado ao
PRONATEC disponível rede SINE e Internet
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Ação
4.27.01 - Desenvolver Módulo
de atendimento IMO integrado
ao PRONATEC via
WebService
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MTE ALTA DISP - Replicação de Sessão no MTE (DTP.1517)

Descrição / Resultado
Esperado

Garantir a migração dos produtos do Porftólio MTE transacional para o GERID e implementar a
replicação de sessão para os sistemas Seguro Desemprego (SD) e Intermediação de Mão-de-Obra
(IMO). As entregas serão disponibilizadas em ambiente de homologação e estarão aptas a serem
implementadas em ambiente de produção.Os principais objetivos podem ser agrupados nas seguintes
macroentregas:-Aplicações transacionais JEE do MTE migradas para o GERID;-Customizações
necessárias no GERID para atender às necessidades do MTE;-Aplicações transacionais JEE do MTE
migrada para JSF 2.x (pré-requisito para replicação de sessão);-Seguro Desemprego e Intermediação de
Mão de Obra com replicação de sessão.

Fim

13/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.060.814,64

Custo Total Realizado R$ 2.490.924,75
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PORTAL FAT - Portal de Fundo de Amparo ao Trabalhador (DTP.2068)

Fim

Em razão das limitações e incompatibilidades apresentadas no módulo Portal FAT (na tentativa de
internalização do sistema entregue inicialmente pelo MTE, diagnosticadas através de análises realizadas
pela DATAPREV) e considerando, especialmente, os cenários de estimativa de custos apresentados
para correção das funcionalidades ou adoção de um Sistema de Gestão de Conteúdo – SGC de licença
livre, optou-se pelo redesenho do Portal FAT utilizando-se o Wordpress.Assim, os objetivos deste
projeto são:- Desenvolver o novo Portal FAT utilizando o Wordpress como Sistema de Gestão de
Conteúdo;- Adotar a Identidade Padrão de Comunicação do Governo Federal;- Permitir autenticação de
usuários via LDAP para manutenção do sistema.
13/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 142.150,61

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 266.504,32
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

4.42.02 - Implantar o módulo
Portal FAT
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PROGERv3 - Programa de geração de emprego e renda versão 3 (DTP.1575)

Descrição / Resultado
Esperado

O PROGER (Programa de Geração de Emprego e Renda) faz parte do Programa do SeguroDesemprego, complementando outras ações integradas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
(SPPE) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Diante deste contexto, percebeu-se a necessidade
de evolução do SAEP (Sistema de Administração e Execução do PROGER) para atender às políticas
públicas atuais, sendo necessário realizar melhorias nos módulos de Administração, Submissão de
Arquivos, Auditoria, Acompanhamento da Execução e Processamento e Homologação,
complementando o que estava previsto na versão anterior do sistema.

Fim

25/5/2015

Custo Total Orçado

R$ 197.111,12

Custo Total Realizado R$ 330.828,62
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado
4.71 - Nova versão do PROGER desenvolvida
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Ação
4.71.02 - Desenvolver a nova
versão do módulo do SAEP PROGER
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SDv4 - Seguro-Desemprego versão 4 (DTP.1596)

Descrição / Resultado
Esperado

Os objetivos específicos do projeto são:DM.024881 (OS 79) - Necessidade do sistema revalidar a
situação do CPF na base da Receita Federal DM.031967 (OS 94) - Relatório Canais Pagamento da
Caixa DM.004595 (OS 37) - Percepção de Renda Própria DM.032930 (OS 100) - Consulta CNIS-PJ
DM.032933 (OS 101) - Batimento com a base CNIS-PJ (SDPA) DM.032532 (OS 102) - Batimento com
a base CNIS-PJ (Formal)DM.025312 (OS 85) - Processamento de Recursos

Fim

31/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.019.803,16

Custo Total Realizado R$ 2.490.047,19
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SD V5 - Seguro-Desemprego Versão 5 (DTP.2111)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver regras que possibilitem que o sistema SD – Modalidade Empregado Doméstico seja capaz
de atender as mudanças apresentadas na Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 que alterou
os critérios de habilitação, afetando assim as atuais regras implantadas.Buscando atender às
recomendações da Controladoria Geral da União (CGU), descritas na Nota Técnica 241/2012
DPTEM/DP/SFC/CGU, bem como o esforço do MTE de evitar pagamentos de Seguro-Desemprego em
desacordo com legislação, este projeto desenvolverá:- Nova base de dados do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), criado e mantido por apropriação de informações do FGTS disponíveis na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL cuja transmissão e recepção ocorrerá, para um grupo de dados,
semanalmente (aproximadamente, 1 milhão e 200 mil registros), e, para um grupo complementar de
dados, trimestralmente (aproximadamente, 128 milhões de registros).- Rotinas Batch para atualização
dos dados do FGTS.- Application Programming Interface (API) para disponibilização dos dados do
FGTS.- Batimentos do Seguro-desemprego na base do FTGS para as modalidades Formal, Bolsa e
Empregado Doméstico.Assim, os objetivos específicos deste projeto consistem em desenvolver as
seguintes Ordens de Serviço (OSs):OS 138 – DM.047586: Ajustar o sistema Seguro-Desemprego,
modalidade Empregado Doméstico, para implementar as regras estabelecidas através da Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.OS 134 – DM.047839: Desenvolver o novo produto
FGTS (base de dados, rotinas batch de atualização e API) e Batimentos do SD no FGTSOS 111 –
DM.037901: Ajustar no sistema Seguro-Desemprego para tratar dois tipos de formulário para o
trabalhador resgatado.

Fim

11/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 544.218,02

Custo Total Realizado R$ 937.540,90
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.43 – Novas integrações e cruzamentos de dados
do Seguro-Desemprego implantados

4.43.03 - Desenvolver
integrações do SeguroDesemprego com FGTS
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SIGEPE-AD-V3 - SIGEPE Avaliação de Desempenho - Versão 3 (DTP.2070)

Descrição / Resultado
Esperado

Implementar mudança em todas as funcionalidades já implementadas nas versões anteriores para
substituir o componente de segurança do SIGEPE pelo componente do GERID implementado para o
SIGEPE (Mudança 625839 registrada no ALM);Implementar mudança em todas as funcionalidades já
implementadas nas versões anteriores para substituir a versão dos componentes visuais implementados
para o SIGEPE (Mudança 448250 registrada no ALM);Implementar a necessidade de 'Montar Equipes
de Trabalho' do módulo de Planejamento, envolvendo as funcionalidades:Cadastrar Equipe de
Trabalho;Associar Membros à Equipe de Trabalho e à Atribuições;Associar Equipes de Trabalho à
Unidade de Avaliação.Implementar as seguintes funcionalidades da necessidade 'Consultar Metas
Intermediárias e Individuais':Consultar metas intermediárias em um cadastro de metas;Consultar metas
individuais em um cadastro de metas.Implementar a seguinte funcionalidade da necessidade 'Consultar
Equipe de Trabalho':Consultar as equipes de trabalho da Instituição.Implementar a seguinte
funcionalidade da necessidade 'Consultar Plano de Trabalho':Consultar as equipes de trabalho da

Fim

22/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 760.989,50

Custo Total Realizado R$ 702.426,73
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.01 - Desenvolver Sistema
Avaliação de Desempenho AD - Módulo Planejamento
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SIGEPE-GT - Sistema de Gestão de Pessoas - Grupo de Trabalho (DTP.1560)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o componente Grupo de Trabalho, que visa centralizar serviços comuns aos módulos do
SIGEPE para agrupamento de servidores públicos federais.Os objetivos específicos do projeto são:1.
Desenvolver serviços para o gerenciamento de Tipo de Grupo. O Tipo de Grupo consiste na
característica de cada Grupo de Trabalho a ser criado pelos módulos do SIGEPE. Cada módulo do
SIGEPE que utilizar o componente definirá o Tipo de Grupo e Papéis conforme suas necessidades de
negócio.2. Desenvolver serviços para o gerenciamento de Papéis. Um Papel designa responsabilidade(s)
a membro(s) de Grupo de Trabalho. Cada Tipo de Grupo definirá seus respectivos papéis.3.
Desenvolver serviços para o gerenciamento de Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho consiste em
um agrupamento de servidores, exercendo determinados papéis.

Fim

18/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 561.527,58

Custo Total Realizado R$ 699.022,06
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SINPAT V2 - Sistema Nacional de Patrimônio - Versão 2 (DTP.2071)

Descrição / Resultado
Esperado

O SiNPat – Sistema Nacional de Patrimônio dos Bens do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) é o
sistema de controle patrimonial responsável pelo controle do bens móveis adquiridos com recursos do
FAT pelas entidades conveniadas do MTE. Este projeto foi originado pela demanda DM.043953 cujos
objetivos são:- Melhorar a funcionalidade "Gerenciamento de Inventário" por meio da simplificação de
atividades confirmação de dados dos bens, da integração com o coletor de dados e da criação de novos
relatórios operacionais para o inventário. - Agilizar a emissão de novos Termos de Responsabilidade
dos bens quando houver a substituição do responsável pelo setor, mantendo os termos revogados.Facilitar o controle dos bens adquiridos com os recursos do FAT e do TESOURO através da criação do
filtro de fonte de recurso nos relatórios operacionais do sistema.

Fim

14/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 198.562,26

Custo Total Realizado R$ 857.153,15
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados
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Ação
4.42.04.04 - Desenvolver
melhorias do inventário no
Módulo SINPAT Web
4.42.04.06 - Realizar testes
internos com o Departamento
de serviços
4.42.04 - Implantar novo
processo de inventário do
Módulo SINPAT WEB
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UDRJ

CNIS CI V2-CNIS Contribuições Individuais Versão 2 (DTP.1467)

Descrição / Resultado
Esperado

Os objetivos deste projeto estão relacionados ao desenvolvimento de funcionalidades do módulo de
Contribuições Individuais necessários ao Portal CNIS e o desenvolvimento da geração de informações
necessárias para a geração do Anuário Estatístico da Previdência Social, no que diz respeito aos dados
dos contribuintes individuais, destacando os seguintes itens incluídos no escopo:Desenvolvimento do
requerimento para tratar as guias com pendências da formação de períodos no âmbito dos indicadores
de CI;Geração do arquivo com informações das contribuições individuais que será utilizado para
compor o Anuário Estatístico da Previdência Social.

Fim

23/1/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 240.171,33
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CNIS-RAIS-AGREGADOS - Carga de Agregados da RAIS (DTP.2104)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver um processo executável para atualizar os dados de estabelecimentos empregadores da
RAIS 2014 no CNISA plataforma baixa, utilizando as mesmas regras de negócio praticadas no processo
análogo existente na plataforma alta para anos anteriores, e que possua desempenho compatível com a
necessidade do cliente. Este processo deverá ser construído de forma que possa ser executado
anualmente, após a chegada e validação dos arquivos RAIS provenientes do Serpro.

Fim

22/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 232.578,12

Custo Total Realizado R$ 323.550,72
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

3.26 – Mainframe CV2 desativado

3.26.10 - Desativar CNIS-A
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CNIS-RAIS-ATU - CNIS RAIS - Carga e Atualização (DTP.1613)

Descrição / Resultado
Esperado

Criação de um NOVO SERVIÇO no Sistema CNIS_VRC, para a Carga de Dados provenientes da
RAIS, enviados anualmente pelo SERPRO, normalmente entre os meses de maio e junho, para
atendimento às consultas à Vínculos, Remunerações e Contribuições, particularmente da EXTRATO.
Faz parte desse trabalho, ainda, recuperar e carregar o acervo já enviado a partir de 2009, e considerar
que a cada ano o órgão emitente dos dados fez ajustes no leiaute dos dados enviados.O volume anual de
dados é de aproximadamente 72 a 74 milhões de registros, crescendo a cada ano.As funcionalidades
levantadas são:1. Incluir informações de dados de controle da RAIS;2. Incluir informações das novas
relações de empregados;3. Atualizar informações das relações de empregados existentes;4. Incluir
informações das novas relações de trabalhadores avulsos e contribuintes individuais;5. Atualizar
informações das relações de trabalhadores avulsos e contribuintes individuais existentes;6. Incluir
inconsistências mediante aplicação de processos de validação.

Fim

22/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 617.334,62

Custo Total Realizado R$ 973.157,98
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
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CNIS-SIBE-Desempenho-CNIS-SIBE-Testes de Desempenho (DTP.1466)

Descrição / Resultado
Esperado

Construção e execução dos cenários de testes de desempenho das funcionalidades do Portal CNISSIBE.Os objetivos específicos são apresentados a seguir :Elaborar o Plano de Testes Integrados de
desempenho do CNIS e do SIBE I, coordenando junto aos projetos, as atividades de que contribuem
para seu preenchimento Acompanhar e promover junto à DIT, a disponibilização da infraestrutura
necessária a realização dos testes de desempenho dos projetos CNIS e SIBE I.Executar os testes de
sanidade e de desempenho integrados do CNIS e do SIBEGerar e executar o script integrado de teste de
desempenho das aplicações CNIS e do SIBE I, bem como, coordenar junto aos projetos e a DIT, as
atividades que contribuem para o preenchimento dos Relatórios Finais dos testes de
desempenho.Divulgar resultados dos relatórios emitidos pela DIT dos testes de desempenho para todos
os interessados (projetos e DEIN).

Fim

20/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 24.885,36

Custo Total Realizado R$ 233.142,11
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.09 - Portal CNIS/SIBE (LOAS) disponibilizado
para implantação
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Ação
4.09.03 - Desenvolver versão
do Portal CNIS-SIBE para
consolidação da expansão
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COLDAD - Coletor de Dados (DTP.2103)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver um aplicativo para identificar e coletar informações dos bens patrimoniais a serem
inventariados vinculados ao sistema de patrimônios SINPAT do MTE. As informações coletadas é
composta por todos os bens patrimoniais de um processo de inventário, os estados de conservação
desses bens e fotos dos bens irrecuperáveis. Este aplicativo deve ser compatível com dispositivos Smart
Phones da plataforma Android permitir a importação e exportação de informações coletadas através de
intercambio de arquivos com o SINPAT Web.

Fim

30/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 236.026,56

Custo Total Realizado R$ 238.333,47
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Plano de Ação 2015

4.42 – Sistemas do CODEFAT implantados

Ação
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4.42.04.02 - Desenvolver
Módulo SINPAT Coletor
Mobile
4.42.04.03 - Realizar testes
internos entre o SINPAT
Coletor Mobile e o SINPAT
Web
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CV3-SDC - Desativação CV3 - SDC (DTP.2129)

Descrição / Resultado
Esperado

• Desenvolver, na plataforma baixa, aplicação de gestão para atualização de Instituições Bancárias,
Agências Bancárias, Postos Bancários, Microrregiões, Empresas Convenentes, Agências da ECT e
Acordos Internacionais em substituição a aplicação SDC/ONL (Cobol – CV3).• Definir e implementar,
na plataforma baixa, serviços compatíveis com os entry-points (procedures) das libraries
S/SDC/LBD/TAB, S/SDC/LBD/HST, S/SBD/LBD/TAB/03,S/SBD/LBD/TAB/04,
S/SBD/LBD/TAB/09, S/SBD/LBD/TAB/11, S/SDC/LBD/SEQ,S/SDC/LIB/01, S/SDC/LIB/03,
S/SDC/LIB/DRECCAD01 (Algol – CV3).• Desenvolver, na plataforma baixa, aplicação Batch em
substituição ao programaS/SDC/ATU/TB0023/PREGAO.• Desenvolver, na plataforma baixa, aplicação
de consulta aos dados de Instituições Bancárias, Agências Bancárias, Postos Bancários.

Fim

22/7/2016

Custo Total Orçado

R$ 316.937,52

Custo Total Realizado R$ 342.261,62
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.24 – Nova Folha Pagamento e demais processos
homologados desativar parcial do CV3

4.24.05 - Disponibilizar Versão
5 da NOVA FOLHA de Pgto
(ajustes p/ alcançar 100% de
créditos com 99%
conformidade c/ SUB) em
ambiente de produção
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DIGITALIZA-v2 - Sistema Padrão para Digitalização de Documentos - Versão 2 (DTP.1614)

Descrição / Resultado
Esperado

Prover uma interface padrão para a captura de documentos em suporte físico e digital de forma
descentralizada, integrando-se ao e-Doc e permitindo:- manutenção de metadados de documentos
capturados pelo OCR. - manutenção e envio de documentos junto ao e-Doc. - autenticação e autorização
de usuários no uso do Digitaliza.- edição de documentos PDF, PDF-A e TIFF, com saída no formato
PDF-A.- assinatura digital de documentos.- autenticação e autorização de usuários no uso do Digitaliza.agenda de envio de documentos ao e-Doc de forma assíncrona e síncrona.

Fim

30/12/2015

Custo Total Orçado

R$ 462.985,13

Custo Total Realizado R$ 3.151.075,80
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.60 - Sistema de gestão documental (e-Doc)
disponível para comercialização

4.60.04 - Disponibilizar em
homologação e-Doc v2 módulo de processos
eletrônicos
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eAPS - MOBILE INTERNET - Agência Eletrônica da Previdência (DTP.1428)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver interfaces responsivas* que irão atender à necessidade do maior número possível usuários
tanto de dispositivos móveis com acesso a internet quanto usuários desktop. Estas interfaces serão
desenvolvidas utilizando tecnologias WEB (HTML5, Javascript, CSS3) e se comunicarão com os
serviços JAVA já disponíveis das aplicações existentes. Os serviços atuais na internet não tem um
padrão de identidade visual por terem sido desenvolvidos em diferentes plataformas. Este projeto
aplicará um modelo único de identidade que servirá de forma ideal tanto à dispositivos móveis quanto
computadores desktop.Uma camada de segurança será construída para atender as recomendações da
área de segurança da DATAPREV.*Que se adaptam ao tamanho de tela do usuário.

Fim

30/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 224.585,48

Custo Total Realizado R$ 252.409,81
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano
Plano de Ação 2014

Resultado

Ação

4.06 - Soluções de Canais Remotos do INSS_V1
disponibilizadas para utilização

4.06.02 - Desenvolver oito
serviços do e-aps Internet com
responsividade - e-APS versão
2

364

Dataprev - RG2015

GESCON–RPPS - Gestão de Consultas – RPPS (DTP.2199)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver e implantar a nova aplicação GesCon – RPPS que deverá atender às seguintes
necessidades:1.Gerenciar consultas de Legislação;2.Gerenciar Consultas de Sistemas;3.Gerenciar
Consultas de Documentos Diversos (pareceres, relatórios, etc);4.Atender Consultas de
Legislação;5.Atender Consultas de sistemas;6.Atender Consultas de Documentos Diversos;7.Gerenciar
Informações Secundárias;8.Emitir Relatórios Gerenciais.

Fim

8/8/2016

Custo Total Orçado

R$ 83.372,80

Custo Total Realizado R$ 149.620,43
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RGP-CNIS-SE - Carga e Atual.Base de Registro Geral de Pesca no CNIS-Seg.Especial (DTP.2082)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver funcionalidades do módulo de Segurados Especiais do CNIS, destacando os seguintes itens
incluídos no escopo:- Atualizar base RGP existente no CNIS:Aplicação para crítica, tratamento, carga e
atualização de dados oriundos da base do antigo sistema RGP para a base CNIS- Integrar nova base
RGP ao CNIS:Aplicação para crítica, tratamento, carga e atualização de dados oriundos da base do
novo sistema RGP para a base CNIS.

Fim

22/2/2016

Custo Total Orçado

R$ 327.082,03

Custo Total Realizado R$ 501.975,59

SDC - Evolução do Portfólio do SDC (DTP.1585)

Fim

Especificar os requisitos e regras da segunda licitação da Folha de Benefícios e implementar as
alterações na aplicação de gestão de Agentes Arrecadadores e Pagadores, libraries de consulta e
atualização (Plataforma alta - DMSII) e nos serviços de acesso a dados (Plataforma baixa Java/Oracle).Desenvolver aplicação de gestão para atualização de valores de índices econômicos,
salário mínimo e faixas de contribuição.Desenvolver aplicação de gestão (online e/ou batch) para
atualização das tabelas corporativas pela área gestora do SDC (Dataprev).
17/7/2015

Custo Total Orçado

R$ 207.800,60

Descrição / Resultado
Esperado

Custo Total Realizado R$ 683.510,42
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SIBE-SS - SIBE - Serviço Social (DTP.1992)

Descrição / Resultado
Esperado

Sistematizar os dados e as informações referentes ao Serviço Social no âmbito da Previdência Social,
devendo esta ferramenta tecnológica contemplar as seguintes necessidades:- Possibilitar o registro e
acompanhamento dos atendimentos realizados pelo/a Assistente Social do INSS, no âmbito das APSs,
as atividades gerenciais relacionadas ao Serviço Social no âmbito das Gerências Executivas (GEXs),
Superintendência Regionais (SRs) e de Divisão de Serviço Social (DSS), no âmbito central;- Favorecer
o planejamento, execução e avaliação de pesquisas sociais de forma qualificada, contribuindo para a
análise da realidade social e subsidiando ações no âmbito interno da Previdência Social e externo
quando necessário;- Permitir a transparência e visibilidade das ações desenvolvidas pelo Serviço Social
Previdenciário; - Organizar as agendas dos (as) Assistentes Sociais no tocante as atividades diárias a
serem realizadas, tanto para segurados como para os demais usuários da Previdência Social:- Construir
o prontuário social do cidadão na Previdência Social a partir das informações do cadastro único do
cidadão.

Fim

23/11/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 34.177,86
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado

4.22.M2 - Versão 2 do Portal
CNIS/SIBE disponível para
homologação
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UDRN

CADPREV-DRAA - Módulo de Demonstr. de Resultados Avaliação Atuarial do CADPREV (DTP.1531)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o DRAA (Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial) do CADPREV, tanto para
o módulo Desktop (ente local), como para o módulo Web (infraestrutura corporativa). Os objetivos
podem ser divididos em:- Desenvolver o cadastramento, manutenção e envio da NTA (Nota Técnica
Atuarial);- Desenvolver o recebimento, processamento e exportação da NTA;- Desenvolver o
cadastramento, manutenção, envio do DRAA;- Desenvolver o recebimento, processamento e exportação
do DRAA.

Fim

16/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 279.283,49

Custo Total Realizado R$ 697.474,26
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CADPREV-DRAA-V2 - Módulo de Análise Demonstr. Result. Aval. Atuarial do CADPREV (DTP.1863)

Descrição / Resultado
Esperado

O projeto tem por objetivo principal desenvolver o módulo de análise do DRAA (Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial) do CADPREV. Os objetivos podem ser divididos em:-Desenvolver o
módulo de análise da NTA, permitindo o cadastramento de irregularidades, envio de respostas por parte
do ente federativo e o cadastramento de pareceres pelos analistas do MPS;-Desenvolver o módulo de
análise do DRAA, permitindo o cadastramento de irregularidades, envio de respostas por parte do ente
federativo e o cadastramento de pareceres pelos analistas do MPS;-Desenvolver rotina batch para o
cadastramento automático de irregularidades do DRAA;

Fim

29/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.338.657,98

Custo Total Realizado R$ 880.304,98
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.56 – Novas versões Sistemas de Regime Próprio
daPrevidência Social implantadas

4.56.01 - Implantar Módulo de
Análise do DRAA CADPREV
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CADPREVIC - 1a. Etapa Reescrita Funcionalidades e Serv. do Sistema CADPREVIC (DTP.2089)

Descrição / Resultado
Esperado

Reescrever o subconjunto inicial de funcionalidades do sistema CADPREVIC além de desenvolver
webservices para permitir que o sistema CAND (CadastroNacional de Dirigentes) não dependa mais de
acesso direto a base de dados do CADPREVIC. Nesse subconjunto serão contemplados os cadastros de
Documentos, Tabelas de Administração do Sistema, Entidades e Movimentos de Entidade.Os objetivos
específicos do projeto são:• Substituir a ferramenta de acesso corporativo SAA pelo GERID;•
Utilização do framework de desenvolvimento mais moderno em uso na Dataprev;• Atualização da
documentação legada, que será migrada para a ferramenta Caliber;• Atualizar o padrão visual da
aplicação.O novo sistema utilizará a base de dados legada desenvolvida em ORACLE, que será mantida
e não sofrerá remodelagem.

Fim

22/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 767.612,16

Custo Total Realizado R$ 520.683,03
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.52 – Adaptações sist.PREVIC (SCAP, Portal
PREVIC e DAWeb) para uso do GERID

4.52.04 - Planejar a migração
do SAA para o GERID nas
aplicações do clientes PREVIC
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GDEP v3 - SIGEPE - Gestão do desenvolvimento de pessoas - Módulo 3 (DTP.1576)

Descrição / Resultado
Esperado

O projeto SIGEPE – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas – Módulo de Diagnóstico de Competências
3 (SIGEPE-GDEP v3) tem como objetivo geral desenvolver parte de um produto que atenda as
necessidades de automação de processos e gestão da informação para implantação do modelo de Gestão
do Desenvolvimento de Pessoas por Competências nos órgãos do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal) através de um sistema integrado que possibilite a realização das seguintes
necessidades do cliente:Fazer upload macroprocesso Fazer upload processo Cadastrar tipos de
competências Cadastrar subtipos de competências Importar arquivo de competência Cadastrar tipo de
agrupamento de competência Cadastrar subtipos de agrupamento de competência Constituir grupo
central de administração do sistema Definir ciclo de avaliação de competências Constituir grupo de
avaliação de competências Definir aplicadores de avaliação Definir grupo a ser avaliado Responder
questionário de avaliação Gerar relatório de lacunas de competências Integração Segurança e motor de
processos Integração componente de Grupos de trabalhoOs processos de negócio citados compõem
parte do produto que será atendido nesse projeto, mas no futuro deverão fazer parte de uma solução que
permita obter o diagnóstico de competências para gestão do desenvolvimento de pessoas.

Fim

9/3/2015

Custo Total Orçado

R$ 133.863,04

Custo Total Realizado R$ 277.833,87
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GDEP V4 - SIGEPE - Gestão de Desenvolvimento de Pessoas - Módulo 4 (DTP.1882)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver parte de um produto que atenda as necessidades de automação de processos e gestão da
informação para implantação do modelo de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas por Competências
nos órgãos do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal) através de um sistema
integrado que possibilite a realização das seguintes necessidades do cliente:- Manter fases do
cronograma setorial de avaliação de competências;- Responder questionário de chefia imediata;- Manter
itens de CHA;- Definir perfis dos grupos;- Constituir grupos de trabalho;- Adequar cadastro de
questionário a novas definições;- Adequar cadastro de competências a novas definições;- Adequar
responder questionário a novas definições;- Validar questionário;- Gerar relatório de lacunas de
competências.

Fim

29/5/2015

Custo Total Orçado

R$ 308.099,61

Custo Total Realizado R$ 210.341,41
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.03 - Desenvolver Sistema
Gestão de Desenvolvimento de
Pessoas - GDEP
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SICADIR - Reescrita do Subconjunto de Funcionalidades do SICADI (DTP.1615)

Descrição / Resultado
Esperado

Reescrever o subconjunto do atual Sistema de Captação de Investimento (SICADI). Neste subconjunto
serão contemplados os módulos de Cadastro e Contábil.Outros objetivos importantes neste projeto são:Substituição do módulo de acesso corporativo SAA pelo GERID.- Utilização do framework de
desenvolvimento atual da DATAPREV.- Migração e atualização da documentação do SICADI para o
Caliber e Silk.- Utilização de serviços para acessar dados do CNIS e SDC.- O desenvolvimento será
realizado utilizando o Jboss EAP 6.1.- A base do SICADI atual, bem como só modelagem, permanecerá
sendo o ORACLE.

Fim

11/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.034.512,25

Custo Total Realizado R$ 1.032.850,93
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.42 - Primeira versão do SICADI desenvolvida e
melhorias do CAND homologadas
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Ação
4.42.04 - Planejar as melhorias
a serem desenvolvidas no
SICADI
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SICADIR V2 - Reescrita de Subconjunto Func. Sist. Captação Investimento - Fase 2 (DTP.2132)

Descrição / Resultado
Esperado

Continuar a reescrita de um subconjunto do sistema SICADI atual. Neste subconjunto serão
contemplados os módulos de Divergência não planejada e Política de investimento.Outros objetivos
importantes neste projeto são:• Atualização do padrão visual.O desenvolvimento será realizado
utilizando o Jboss EAP 6.1.A base do SICADI atual, bem como só modelagem, permanecerá sendo o
ORACLE.O projeto SICADIR - Reescrita do Subconjunto de Funcionalidades do SICADI (DTP.1615)
foi responsável pelo início da reescrita do sistema SICADI, onde foram reescritos os módulos de
cadastro e contábil e o projeto SICADIR-V2 visa dar continuidade na reescrita dos módulos do sistema
SICADI.

Fim

29/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 466.324,40

Custo Total Realizado R$ 457.618,86
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.53 – Módulo 1 da nova versão do SICADI
implantado e Módulo 2 desenvolvido

4.53.03 - Desenvolver módulo
2 (divergência não planejada)
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SIGAP - V3 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos - Módulo 3 (DTP.1438)

Descrição / Resultado
Esperado

O principal objetivo do projeto SIGAP v3 é desenvolver o terceiro conjunto de funcionalidades
levantadas para o sistema SIGAP (plataforma WEB), que apoia e automatiza os processos do MPOG
referentes a gestão dos pagamentos dos anistiados políticos.

Fim

7/1/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 15.106,27
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.50 MódulosSIGEPE(SIGAPE it 16/PSPC/ADPlano Trabalho)disponíveis p/implantaçao

4.50.03 - Desenvolver PSPC
(Sistema Programa Serviço
Público Cidadão)
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SIGAP V4 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos - Módulo 4 (DTP.1843)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o quarto conjunto de funcionalidades levantadas para o sistema SIGAP (plataforma WEB),
que apoia e automatiza os processos do MPOG referentes a gestão dos pagamentos dos anistiados
políticos e de seus beneficiários. Neste projeto serão foco do desenvolvimento os seguintes processos:Pagar prestação mensal, retroativo e prestação única- Antecipação de benefícios por idade avançada ou
doença grave- Realização de cessão de direitos- Disponibilização de Saldo Retroativo para Cessão de
Direitos- Calculo de valores a ressarcir- Pagar lançamentos atrasados- Pagar Pensão a BeneficiáriosManter dados da Pessoa- Manter dados do Representante- Manter dados do Beneficiário- Manter dados
do Representante do Beneficiário- Notificar anistiado, beneficiário e partes interessadas- Estornar
Crédito- Geração de relatórios

Fim

5/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 654.672,00

Custo Total Realizado R$ 824.367,15
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.02 - Desenvolver Sistema
Gestão de Anistiados Políticos SIGAP (da 18ª a 27ª iteração)
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SIGAP V5 - Sistema de Gestão de Anistiados Políticos – Módulo 5 (DTP.2166)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o quinto conjunto de funcionalidades levantadas para o sistema SIGAP (plataforma WEB),
que apoia e automatiza os processos do MPOG referentes a gestão dos pagamentos dos anistiados
políticos e de seus beneficiários. Neste projeto serão foco do desenvolvimento os seguintes processos:•
Reajuste das Prestações Mensais, Permanentes e Continuadas: Este processoenvolve o cadastro,
exclusão, autorização e cancelamento dos reajustes das prestaçõesmensais do anistiado.• Cadastrar
Reparação Econômica: Este processo engloba todo o cadastro do anistiadoe suas reparações
econômicas, bem como a exclusão por ocorrência, a suspensão e areativação do anistiado.• Pagar
Prestação Mensal, Retroativo, PLR e Prestação Única: Este processo descreveo lançamento, através de
rubricas, e atualização de valores do anistiado, seja derendimento ou desconto.• Suspensão de
Pagamento: Este processo descreve a suspensão de pagamento doanistiado.

Fim

15/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 567.285,12

Custo Total Realizado R$ 256.079,54
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.02 - Desenvolver Sistema
Gestão de Anistiados Políticos SIGAP (da 18ª a 27ª iteração)
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SIGEPE-BGP - Subsistema Boletim de Gestão de Pessoas (DTP.1577)

Descrição / Resultado
Esperado

O projeto objetiva atender às necessidades de um sistema que possibilite integrar todas as informações
de atos administrativos oficiais e publicá-los em um Boletim de Gestão de Pessoas. Além disso, o
projeto automatizará as seguintes necessidades vinculadas: Gerenciar ato para publicação;Publicação no
BGP:Gerenciar publicações;Gerar Boletim de Gestão de Pessoas;Consultar Boletim de Gestão de
Pessoas.Suspensão da publicação do ato;Sustação da publicação do ato;Gerenciamento de interessados;

Fim

22/5/2015

Custo Total Orçado

R$ 423.901,22

Custo Total Realizado R$ 500.565,37
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SIGEPE-BGP V2 - Subsistema de Boletim de Gestão de Pessoas (DTP.2080)

Descrição / Resultado
Esperado

Atender às necessidades de um sistema que possibilite integrar todas as informações de atos
administrativos oficiais e publicá-los em um Boletim de Gestão de Pessoas.Especificamente, o projeto
SIGEPE-BGPv2 objetiva concluir a construção das necessidades não entregues do projeto anterior e
conduzir a implantação do produto.Em linhas gerais, o projeto SIGEPE-BGPv2 tem como principais
objetivos:- Migrar e Sincronizar os dados de Documentos Legais do SiapeCAD (Alta-plataforma) com
SIGEPE;- Complementar e atualizar integrações com Motor de Processos, Gestor Eletrônico de
Documentos e Componentes Arquiteturais;- Entregar mudanças no Componente de Seleção de Atos
solicitadas pelos projetos Cargos e Seleção de Pessoas;- Entregar relatos pendentes do último evento de
validação do SIGEPE-BGP (DTP.1577).

Fim

20/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 473.498,88

Custo Total Realizado R$ 310.775,28
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano
Plano de Ação 2015
Plano de Ação 2015
Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação
4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.04.02 - Implementar da 9ª
a 10ª iteração
4.59.04.03 - Homologar o
sistema BGP

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.M2 - BGP disponível para
implantação
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SIGEPE-GERID V2 - Sistema de Gestão de Identidades (DTP.1824)

Descrição / Resultado
Esperado

Complementar o projeto SIGEPE-GERID (DTP.1452) no desenvolvimento de uma solução que atenda
aos requisitos de segurança do Portal do SIGEPE e suas respectivas aplicações. Dentre os requisitos que
devem ser contemplados nesse novo projeto destacam-se os seguintes, separados por necessidades:1.
Gestão de Identidade2. Gestão de Autorização3. Autenticação4. Auditoria5. Integrações6.
Administração do sistemas7. Arquitetural/Refatorações8. Gestão de políticas de segurança9. Relatórios

Fim

21/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.662.553,84

Custo Total Realizado R$ 1.392.315,54
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação
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Ação
4.60.01 - Implantar GERID
para utilização dos usuários do
SIGEPE
4.60.02 - Adequar GERID aos
requisitos de segurança do
SIGEPE
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SIGEPE-GERID V3 - Sistema de Gestão de Identidades (DTP.2136)

Descrição / Resultado
Esperado

O objetivo do presente projeto é o desenvolvimento de uma solução que atenda aos requisitos de
autenticação e autorização do SIGEPE e suas respectivas aplicações. Dentre os quais destacam-se os
seguintes processos e necessidades:Processo: Autenticação e Autorização Login integrado com Single
Sign-on, funcionalidade que permite que um login atenda a vários sistemas; Autorização por papel,
funcionalidade e nível de acesso (obedecida a estrutura dos órgãos utilizada pelo SIGEPE);Autenticação
com certificado digital e respectiva validação por CPF ou CNPJ do operador/entidade; Realizar o
gerenciamento de usuários do SIGEPE;Gerenciamento de múltiplas habilitações.Processo: Gestão de
Autorização Módulo para gerenciamento das autorizações dos usuários em conformidade com a Política
de Segurança de Acesso da Secretaria de Gestão Pública, incluindo solicitação eletrônica com utilização
de assinatura digital entre os envolvidos;Solução para gerenciamento de obrigatoriedade de uso do
certificado digital, obedecidas as regras vigentes;Gerenciamento de permissões, papéis e
habilitações.Processo: Integrações Realizar registro de Log;Integração com a base cadastral SIGEPE,
SIAPE (Sistema de Administração de Pessoas) e SIAPECAD (Sistema de Cadastros do SIAPE) com
vistas a gerenciar as autorizações dos usuários nos casos de férias, afastamento, exclusões e outros
impedimentos; Integração com o cronograma de processamento da folha;Todos os subsistemas do
sistema SIGEPE deverão ter integração com o SIGEPE-GERID a fim de realizar autenticação e
autorização com single sign-on;Integração com Estrutura Organizacional utilizada pelo SIGEPE (tabela
de órgãos e unidades organizacionais especializadas do SIGEPE/SIAPE).

Fim

22/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 491.474,48

Custo Total Realizado R$ 318.491,07
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Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Plano de Ação 2015

4.60 – GERID para o SIGEPE disponível para
implantação

Ação
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4.60.01 - Implantar GERID
para utilização dos usuários do
SIGEPE
4.60.02 - Adequar GERID aos
requisitos de segurança do
SIGEPE
4.60.M1 - Infraestrutura do
Serpro para o GERID
disponível
4.60.M2 - Analistas da Gestão
de Serviços do Serpro
capacitados para a utilização
do GERID V1
4.60.M3 - GERID versão do
Gestor para o SIGEPE
disponível para implantação
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SIGEPE-Seleção - Subsistema de Seleção de Pessoas do SIGEPE (DTP.1864)

Descrição / Resultado
Esperado
Fim

21/12/2015

Custo Total Orçado

R$ 753.113,76

Custo Total Realizado R$ 840.597,66
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.59 – Subsistemas do SIGEPE disponíveis para
implantação

4.59.05.03 - Desenvolver
projeto Seleção
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UDSC

ECO II - Empréstimo Consignado On-line II (DTP.1604)

Descrição / Resultado
Esperado

- Desenvolver e disponibilizar na internet, para todos os beneficiários do INSS, que deverão autenticarse através do sistema Cadsenha, a funcionalidade de Extrato de Empréstimos e RMC Ativos, que inclui
Margem Consignável Disponível.- Desenvolver módulo que disponibilize de forma automatizada, as
informações referentes aos tempos de processamento/resposta das transações dos serviços on-line do
ECO. Estas informações serão consolidadas no relatório de ANS, com as informações de
disponibilidade do sistema, para posterior envio às Instituições Financeiras.- Desenvolver as novas
operações on-line para o empréstimo consignado, solicitadas pelas Instituições Financeiras. Estas
operações on-line são as seguintes: Portabilidade, Renegociação, Comunicação de Decurso de Prazo e
Novo Fluxo de Comunicação de Não Retirada de Fundos. Para garantir a integridade, autenticidade e
confidencialidade das informações e para inibir as más práticas de algumas instituições financeiras,
assim como as operações on-line já desenvolvidas para o ECO, estas novas operações também utilizarão
tecnologias de segurança da informação.Para atender aos objetivos deste projeto será necessário um
esforço de 314 pontos de função.

Fim

25/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.261.386,20

Custo Total Realizado R$ 2.254.121,70
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2014

4.13.M1 - Readequação dos
4.13 -ECO-Empréstimo Consignado
contratos com as instituições
(Extrato/Consulta Margem Consignável) implantado
financeiras concluída

Ação
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ECO III - Empréstimo Consignado On-line - Versão III (DTP.2163)

Descrição / Resultado
Esperado

Implementar as mudanças oriundas da MP-681, que impactam o cálculo da margem consignável na
maioria das operações do ECO.Alterar os critérios para a efetivação da operação de troca de titularidade
do empréstimo consignado e desenvolver a nova funcionalidade de histórico desta operação.Por fim,
implementar a regra sobre o valor do limite do cartão de crédito na operação de RMC.

Fim

4/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 364.357,58

Custo Total Realizado R$ 321.671,26
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.16 – Sistema de Empréstimo Consignado (ECO)
v2 disponível para implantação

Ação
4.16.M1 - Módulo DecWeb:
Demonstrativo de empréstimos
consignados na internet
disponibilizado para
homologação

e-REQ V2 - e-Requerimento - Versão 2 (DTP.1842)

Descrição / Resultado
Esperado

Consolidar aquilo que já está desenvolvido no e-Requerimento, por meio de melhorias incrementais,
sobretudo na gestão de usuários (pesquisa e atualização de cadastro), além da adição de funcionalidades
que possibilitarão a implantação de um piloto especificamente com órgãos públicos, em paralelo àquele
já em vigor com empresas/entidades.

Fim

5/5/2015

Custo Total Orçado
Custo Total Realizado R$ 106.483,77
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FAPREV V4 - Fator Acidentário de Prevenção - versão 4 (DTP.1908)

Descrição / Resultado
Esperado

Atender as evoluções e implementar as definições previstas para o FAP 2015 - vigência 2016.

Fim

30/3/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.071.196,92

Custo Total Realizado R$ 949.064,49
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.55 – Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
desenvolvido e processado

4.55.03 - Desenvolver
alterações nas rotinas de
cálculo e na aplicação do FAP

Plano de Ação 2015

4.55 – Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
desenvolvido e processado

4.55.05 - Desenvolver
alterações nas rotinas de
recálculo
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GERID5 - Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso - Versão 5 -Unificada (DTP.2087)

Descrição / Resultado
Esperado

Atualmente, cada cliente possui ambientes de desenvolvimento, homologação, produção etreinamento
segregados com suas instâncias do Gerid. Ou seja, cada cliente possui um Gerid-INSS, Gerid-MPS,
Gerid-MTE, Gerid-PGFN, Gerid-Previc, Gerid-Funpresp, Gerid-Sigepe eGerid-Dataprev. Cada
instância é composta de todos os módulos da solução compartilhando a mesma base do LDAP. Embora
esses clientes tenham derivado essas instâncias do core do Gerid, cada umapossui uma versão dos
componentes da solução. Esta versão 5.0 do GERID tem o objetivo de o tornar unificado e padronizado.
Ou seja, todas as instâncias serão criadas a partir de um único código-fonte elevando o núcleo do Gerid
ao statusde solução final e única.As regras de negócio específicas de cada cliente deverão ser reescritas
utilizando uma notação mais genérica e padronizada, e serem consumidas para avaliação de regras em
tempo de execução; ou seja, alterações em regras de concessão de acesso poderão ser alteradas sem a
necessidade de se utilizar todo o processo de desenvolvimento (PD-Dataprev) e de implantação.O
código-fonte atual escrito em Java, deverá ser todo revisado e reduzido a módulos donúcleo atual do
Gerid, que seriam funções utilitárias com pontos de entrada (ApplicationProgramming Interfaces) bem
definidos e documentados. Estas funções serão ainda codificadasem Java e serão descritas abaixo, elas
devem se limitar a rotinas de recuperação deinformações do repositório central (por exemplo o
OpenLDAP), rotinas de pesquisa e rotinas decriação de credencias, usuários e outras entradas e/ou
objetos no repositório central.Os módulos GPA, GID e a ferramenta Gerdic (Gerenciador Web
deDiretório & Correio) terão suas funcionalidades e recursos unificados e simplificados em apenasum
único módulo que manterá a designação GID (Sistema de Gerenciamento de Identidade eAcesso) e o
módulo MSG ou Central de Mensagens será descontinuado.

Fim

23/8/2016

Custo Total Orçado

R$ 833.657,22

Custo Total Realizado R$ 687.357,89
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

3.24 – Primeira entrega do GERID unificado
disponibilizada para testes internos

3.24.02 - Desenvolver a 1ª
entrega do GERID unificado
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SAT - Sistema de Atendimento (DTP.1369)

Descrição / Resultado
Esperado

Fornecer uma ferramenta que será a base para o atendimento nas APS, provendo a configuração das
agências, a triagem dos cidadãos que procuram um serviço na APS e o monitoramento das senhas
emitidas. A aplicação também proverá relatórios e dados estatísticos que interessem ao gerente da APS
e/ou à DIRAT – Diretoria de Atendimento.O projeto SAT – Sistema de Atendimento será responsável
pelas funcionalidades pré-atendimento, que, sendo complementadas futuramente com as
funcionalidades de atendimento, permitirão a substituição do SGA nas agências da Previdência Social.

Fim

15/5/2015

Custo Total Orçado

R$ 222.367,69

Custo Total Realizado R$ 416.981,95
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.01 Primeira versão Portal de Atendimento INSS
disponibilizado p/ homologação

4.01.02 - Desenvolver a nova
solução de Atendimento - SAT
(primeira e segunda entregas)
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SAT V2 - Sistema de Atendimento - Versão 2 (DTP.1884)

Descrição / Resultado
Esperado

Fornecer uma ferramenta de atendimento nas APS, provendo a configuração das agências, a triagem dos
cidadãos, o atendimento e o monitoramento das senhas emitidas. A aplicação integrar-se-á às novas
soluções de Supertriagem e Painel do Cidadão, e proverá os dados necessários à ferramenta de BI
SIGMA e à Sala de Monitoramento.

Fim

18/9/2015

Custo Total Orçado

R$ 549.104,72

Custo Total Realizado R$ 543.554,96
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação

4.26.01 - Implantar o SAT
Integrado ao Processo Único,
Sala e Sistema Central - versão
1o. Semestre
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SAT V3 - Sistema de Atendimento – Versão 3 (DTP.2162)

Descrição / Resultado
Esperado

Fornecer uma solução que agregue diferentes consultas a sistemas externos (dados de pessoa física e
extrato do CNIS), apresentando os dados consolidados ao atendente automaticamente. Essas consultas
serão definidas por serviço pelo cliente, e serão executadas em tempo de atendimento, de acordo com as
funcionalidades 7.1 - Criar consultas no SAT Central (F01.01 a F01.15), 7.2 – Criar consultas nos
sistemas parceiros (F02.01 a F02.07) e 7.3 – Demonstrar no SAT as consultas (F03.01 a F03.05),
existentes no documento de visão.

Fim

25/1/2016

Custo Total Orçado

R$ 400.476,73

Custo Total Realizado R$ 400.400,01
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Plano de Ação 2015

4.26 – Novas Soluções do Atendimento do INSS
disponíveis para Implantação
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SIACI V5 - Sistema de Intercâmbio de Dados para Acordos Internacionais (DTP.1475)

Descrição / Resultado
Esperado

- Consultoria para implantar nos ambientes corporativos da DATAPREV o SIACI-PAGOS (módulo de
pagamentos de Acordos Internacionais para o MERCOSUL desenvolvido pela ANSES – Argentina) –
DM.025527- Desenvolvimento de melhorias da versão SIACI-JSF (versão 3.1);- Desenvolvimetno dos
formulários do acordo iberoamericano;- Continuidade no desenvolvimento do SIACI-D

Fim

6/7/2015

Custo Total Orçado

R$ 632.909,70

Custo Total Realizado R$ 755.335,46
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.14 SIACI Formul. Benefícios p/ Acordo
IberoAmericano disponível p/ implantação

4.14.02 - Desenvolver
formulários para o iberoamericano (FORMULÁRIO
DE BENEFÍCIOS)
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SIBE II-EMISSÃO - Emissão de Créditos (DTP.1053)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver uma solução para emissão de arquivos, posterior a geração de créditos, da nova folha de
pagamento de benefícios previdenciários.

Fim

20/8/2015

Custo Total Orçado

R$ 554.222,40

Custo Total Realizado R$ 790.291,37
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.12 - Versão 1 nova folha de pagmto (SIBE II)
processada paralelo sistema atual

4.12.05 - Desenvolver o
cálculo dos créditos mensais
(versão 1) para as novas
rubricas
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SIBE-PU-BI-Requerimento Inicial - SIBE-Proc. Único-Ben. Incap. - Requer. Inicial (DTP.1979)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver as funcionalidades necessárias para o requerimento de concessão do benefício por
incapacidade (BI).As funcionalidades serão desenvolvidas em formato de componentes, por exemplo,
solicitante e domicílio bancário. O objetivo é que os componentes possam ser facilmente reutilizados
em outros processos, por exemplo, Atualização, espécies desenvolvidas posteriormente e por outros
canais. Os componentes desenvolvidos deverão ter a possibilidade de parametrização e não deverão ter
acoplamento entre si. Os componentes serão desenvolvidos em um novo Portal Intranet.Durante o
projeto será necessário migrar e refatorar todas as funcionalidades disponíveis na versão 4.0 da camada
de negócio do SIBE, com o objetivo de reutilizá-las no processo único.Após a migração diversas ações
de correções e melhorias deverão ser executadas nas funcionalidades, por exemplo, migração para JPA
2.0, eliminação de acoplamento entre módulos e comunicação com sistemas externos via REST. O
objetivo destas melhorias é permitir, por exemplo, uso do datagrid e que os produtos possam ser
colocados na integração contínua.Os produtos desenvolvidos serão integrados ao Painel do Cidadão e
Agenda Única.

Fim

3/5/2016

Custo Total Orçado

R$ 1.732.755,22

Custo Total Realizado R$ 1.604.420,83
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano
Plano de Ação 2015

Resultado

Ação

4.22 – Portal CNIS/SIBE 2015 implantado

4.22.M2 - Versão 2 do Portal
CNIS/SIBE disponível para
homologação
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SIRC V5 - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - versão 5 (DTP.1608)

Descrição / Resultado
Esperado

Implementar melhorias em algumas funcionalidades dos sistemas, listadas a seguir:1. Atualizar a tabela
de serventias do SISOBI toda vez que o SIRC receber movimentos de atualização para a tabela de
serventias do CNJ, utilizada no âmbito do SIRC, em função da necessidade de sincronização de ambas
bases de dados, para que não seja interrompido o processo de batimento de óbitos com o sistema de
benefícios (SUB);2. Ajustar sincronização com SISOBI para contemplar os registros de óbito
excluídos;3. Desenvolver notificação/comunicado para os cartórios de recebimento de transmissão de
movimentos através das CER (Centrais de Envio de Registros);4. Inserir no Histórico de Atualizações
de Registros Civis, na base de dados do SIRC, as alterações realizadas nos registros constantes do
legado do SISOBI;5. Desenvolver notificação/comunicado ao INSS quando da exclusão de um registro
civil por parte do cartório.

Fim

27/2/2015

Custo Total Orçado

R$ 89.231,60

Custo Total Realizado R$ 345.924,82
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.07 - SIRC disponibilizado para implantação
nacional

4.07.M1 - Integração com TJSC homologada
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SISGDAPMP - Sist. de Gratif. de Desemp. da Ativ. de Perito Médico Previdenciário (DTP.1897)

Descrição / Resultado
Esperado

Desenvolver o módulo SISGDAPMP para atender o processo de avaliação de desempenho da atividade
de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, dos servidores do INSS, em atendimento ao Decreto
8,068, de 14/08/2013, complementado administrativamente pela Instrução Normativa 72/PRES/INSS,
de 24/12/2013.Serão contempladas as atividades de carregamento de dados e administração deste
módulo de Perito Médico Previdenciário.

Fim

6/11/2015

Custo Total Orçado

R$ 950.336,92

Custo Total Realizado R$ 749.413,95
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2015

4.30 – Soluções da Diretoria de Gestão de Pessoas
implantadas

4.30.02 - Homologar
SISGDAMP - módulo 1
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SISPAGBENEF-III - Gestão da folha de pagamento de benefícios do INSS (DTP.1574)

Descrição / Resultado
Esperado

Promover ajustes finais dos módulos já disponibilizados, bem como desenvolver módulos
remanescentes de uma solução integrada de tecnologia da informação e comunicação, utilizando
padrões, conceitos e técnicas preconizados pela metodologia de desenvolvimento e infraestrutura
computacional da DATAPREV, que conclua a substituição da aplicação SCF, e que permita a completa
gestão orçamentária, contábil e financeira da folha de pagamentos de benefícios do INSS.

Fim

2/10/2015

Custo Total Orçado

R$ 1.386.040,50

Custo Total Realizado R$ 2.752.962,93
Alinhamento com o Plano de Ação
Plano

Resultado

Ação

Plano de Ação 2014

4.15 - SISPAGBEN v.1 e GRU - módulo FRGPS
implantados

4.15.02 - SISPAGBEN Versão
II - definir os novos módulos
necessários para desligamento
total do SCF
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SISPAGBENEF IV - Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios do INSS (DTP.2110)

Descrição / Resultado
Esperado

Melhorar a versão atual, atendendo as seguintes demandas do cliente:DM.042284 = Implementação e
tratamento da “Data de Efetivação” na execução das PPB´sDM.045034 = Geração de DDB por
BancoDM.042281 = Mudança no tratamento de propostas de pagamento de entidades de
classeDM.042285 = Processamento e tratamento de arquivos CONPAG do passado (receita do pregão e
do estoque). Demanda TCUDM.042286 = Implementação de funcionalidade para permitir emissão de
PPB Complementar (Calamidades)DM.042287 = Construção de solução para permitir “prévia” e
“batimento” entre os valores de empréstimo consignado retidos nas PPB´s e recebidos no arquivo
mensal

Fim

27/4/2016

Custo Total Orçado

R$ 472.350,62

Custo Total Realizado R$ 501.336,37
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ANEXO VIII
ANEXO VIII – Nota Técnica da Divisão de Gestão Estratégica e de Suprimentos DGES
Complemento do Item 9.5 Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes
Firmados com Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento

Seção 09 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgão de Controle
(Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 146/2015)
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Nota Técnica

NT DGES nº 032/2016
Março/2016

PLANO BRASIL MAIOR
O.S. Acordão TCU n°2859/2013 (itens 02.1 e 03.1)
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Nota Técnica DGES nº 032/2016

PLANO BRASIL MAIOR
O.S. Acordão TCU n°2859/2013 (itens 02.1 e 03.1)
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1

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em dezembro de 2011, após conversão da Medida Provisória nº 540/2011 na Lei 12546/11,
foram introduzidas várias modificações na legislação tributária, dentre elas, a desoneração da
folha de pagamento para as empresas que prestam serviços ou fabricam produtos elencados
na referida lei. Essa lei é uma das ações do programa governamental denominado Plano
Brasil Maior.
A desoneração da folha consistiu na alteração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991 passando
a incidir sobre a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, alíquotas que variam entre 1,0% e 2,5%.
Considerando os benefícios tributários criados, em atendimento ao artigo 65, §5° da Lei
8.666/93, fez-se necessário a adoção de medidas para revisão dos contratos firmados pela
Dataprev, cujos objetos podem ter sido alcançados pelo benefício, conforme disposto pelo
Acórdão TCU 2859/2013 Plenário.
Neste sentido, foi definido como uma das metas de desempenho para a SARC em 2014 a
revisão dos contratos como resultado da desoneração da folha de pagamento concedida
pelo Plano Brasil Maior, como forma de demonstrar as medidas adotadas visando o
ressarcimento de eventuais valores pagos a maior e ainda, nos casos de contratos vigentes, a
adequação dos preços praticados.
Em dezembro/2014, após encerramento do ciclo de desempenho 2014, foi elaborada a Nota
Técnica DRAC 201/2014, de forma a discriminar os resultados obtidos até 30/11/2014, bem
como demonstrar os procedimentos realizados.
Face a suspensão da determinação de revisão dos contratos pelo Tribunal de Contas da
União, por meio do processo TC 013.515/2013-6, em 01/04/2015, foram finalizados os
procedimentos, sendo elaborada a Nota Técnica DGES 053/2015, e encaminhado o processo
para análise jurídica.
2

OBJETIVOS

Demonstrar os procedimentos adotados a partir da Nota Técnica DGES 053/2015, bem como
os resultados obtidos até o momento, face o encaminhamento proposto pela Coordenação
Jurídica de Administração Interna e de Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar, por meio do
memorando 093/2015.
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3

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO

3.1

Das medidas

Em julho de 2012, a Dataprev iniciou a instauração de um procedimento piloto objetivando
estruturar uma rotina para tratamento das situações contempladas no âmbito do programa
denominado Plano Brasil Maior, que a época, antes das alterações na lei 12.546/11,
consistiam nas empresas do ramo de Tecnologia da Informação.
No escopo dessa iniciativa, após levantamento inicial baseado nos objetos contratados (TI),
foram contactadas 23 (vinte e três) empresas, das quais 9 (nove) responderam positivamente,
ou seja, reconheceram a fruição do benefício, 8 (oito) se declararam como não beneficiárias e
as demais não se manifestaram, apesar de reiteradas solicitações.
Neste sentido, a partir de outubro de 2012, foi dado prosseguimento as ações necessárias
para aferição e renegociação dos valores praticados pelas beneficiadas, visando o
ressarcimento de eventuais valores pagos a maior e, ainda, nos casos de contratos vigentes, a
adequação dos preços, sendo que o primeiro processo de negociação somente foi concluído
em dezembro/2013, conforme exposição no item 3.2.
A partir do resultado obtido, constatou-se a necessidade de ajustes no processo com a
adoção de procedimentos mais impositivos e definição de metodologias específicas para
cada tipo de contrato.
Neste ínterim, o DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais),
enviou o Ofício 01/2014, em janeiro/2014, orientando a Dataprev a proceder revisão dos
contratos com as empresas beneficiadas pela referida desoneração, e obter o ressarcimento
dos valores pagos a maior.
Neste contexto, foram iniciados os novos procedimentos de apuração, sendo realizado novo
levantamento de contratos pela DIGA cujos objetos se relacionam com o ramo de TI. A
relação de contratos foi submetida Coordenação Jurídica de Administração Interna e de
Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar (COJF) para análise, o qual se manifestou através do
Parecer COJF 012/2014 que, em linhas estreitas, elaborou uma nova listagem com os
contratos que se amoldam as hipóteses legais da Lei, ou seja, que podem ter usufruído do
beneficio da desoneração da folha de pagamentos.
Considerando a experiência obtida quando da realização do primeiro processo de
negociação, e ainda, em observância o disposto no Acórdão TCU 2859/2013 – Plenário,
foram elaboradas por esta DRAC/SARC, três metodologias de cálculo para apuração dos
valores dos serviços de TI a serem ressarcidos a Dataprev, as quais foram aprovadas pela
COJF.
Tendo em vista que, quando da aprovação pela COJF das metodologias de cálculo, a Lei
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12.546/11 já havia sofrido diversas alterações em seu texto, alterando principalmente os
ramos de atividade beneficiados, o processo de levantamento de valores por esta
DRAC/SARC foi revisado e dividido em três partes:
-

levantamento de valores do ramo de TI, já elencados pela COJF;

-

levantamento de valores dos contratos do setor de construção civil e transporte de
carga das filiais;

-

levantamento de valores dos contratos do setor de construção civil e transporte de
carga dos demais gestores;

Após a realização dos procedimentos elencados, foi emitido a Nota Técnica DRAC 201/2014,
com os documentos produzidos até a data de 31/11/2014, que foram enviados para análise e
parecer da Coordenação Jurídica de Administração Interna e de Direito Financeiro, Tributário
e Disciplinar (COJF). Através do Parecer COJF 129/2014, disciplinou os demais procedimentos
a serem efetuados:
•

Para as empresas não beneficiadas: não realizar alteração contratual, face a
inexistência de desequilíbrio econômico financeiro, seja pela não ter alcance ou a
nova alíquota introduzida não trouxe beneficio fiscal;

•

Para as empresas que discordaram dos valores, mas manifestaram que houve
benefício: relacionar os contratos que são de valores irrisórios ou que tiveram o
benefício diluído em função de negociações para exclusão, e para os demais realizar
alteração unilateral;

•

Para as empresas não localizadas: gestor buscar outras formas de comunicação com o
envio das planilhas de custo da apuração;

•

Para as empresas que aceitaram: não há manifestação;

Entretanto, o TCU ao realizar reexame da matéria, concedeu efeito suspensivo quanto a
obrigação de se proceder com as revisões contratuais, por meio do processo TC
013.515/2013-6, em 01/04/2014. Deste modo, foram suspensos os procedimentos elencados
no Parecer COJF 129/2014, e gerada a Nota Técnica DGES 053/2015.
Os resultados obtidos estão elencados no quadro 1.
Quadro 1 – Resultados
Quantidade de contratos apurados
Quantidade de empresas apuradas
Contratos renegociados

101
79
13

403

Dataprev - RG2015

Empresas que concordaram até a elaboração
desta NT
Empresas beneficiadas que estão em negociação
até a elaboração desta NT
Empresas que não se manifestaram até elaboração
desta NT
Empresas não beneficiadas

8
5
21
45

Relação de contratos revisados e os valores de ressarcimento com concordância
(em R$)
G&P – Contrato 01.0296.2009
CA -Contrato Nº 01.015.231.12
CA - Contrato Nº 23.002314.2011
Multiplus - contrato 01.014987.2012
CA Programas - Contrato 01.014276.2012
CA Programas - Contrato 01.015963.2013
CA Programas - Contrato 01.015947.2013
CA Programas - Contrato 01.016173.2013
Cast Informatica - contrato 01.0141.2010
Link - Contrato 01.0429.2006
LS projetos - Contrato 05.014509.2012
Araujo Abreu - Contrato 12.014269.2013
Cetest - Contrato 21.008706.2011
TOTAL

R$

75.063,90
2.755,00
10.160,01
462,5
13.578,57
5.501,06
2.394,98
2.394,98
2.710,42
67,21
9.595,68
5.476,20
335.628,36
465.788,87

O processo foi encaminhado ao Jurídico para nova manifestação e demais procedimentos,
sendo os mesmos relatados a seguir.
3.2 Da manifestação Jurídica
A Coordenação Jurídica de Administração Interna e de Direito Financeiro, Tributário e
Disciplinar, através do Parecer COJF 079/2015, e após análise da nota técnica DGES 053/2015,
sugeriu a adoção de medidas:
•

Para as empresas que não foram localizadas – buscar outras formas de comunicação;

•

Para as empresas que não responderam – Envio de nova comunicação, bem como a
utilização de outros meios de comunicação.

•

Aplicação de correção monetária sobre os valores apurados para devolução a
Dataprev, não ocorridos por discordância ou desconhecimento das empresas.

Desta forma, foi solicitado o cálculo dos valores de correção monetária ao órgão competente
(DIPN), que, em sede de dúvidas quanto as datas e qual índice aplicar, solicitou complemento
ao Jurídico.
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Em nova manifestação, por meio do Parecer COJF 099/2015, sugeriu-se a aplicação de índices
fixados em contratos e, na falta destes, a utilização do IGP-M ou IPCA.
3.3 Da apuração para correção monetária
De posse da relação de empresas que não se manifestaram, que não foram localizadas e das
que sofrerão correção monetária, foram excluídas as filiais, que tratam de seus processos de
forma descentralizada.
Desta forma, consta no quadro 2, a relação de empresas que foram objeto desta apuração.
Quadro 2 – Empresas identificadas
Empresas para correção monetária

Valor Estimado da Correção Monetária

CA Technologies

R$ 3.934,21

Cast

R$ 445,05

Link

R$ 10,69

Multiplus

R$ 54,07

G&P

R$ 10.750,51

Empresas sem localização

Valor Estimado do Ressarcimento com
Correção Monetária

BHTI

R$ 10.077,57

Infobuild

R$ 14.112,07

Empresas que não se manifestaram

Valor Estimado do Ressarcimento com
Correção Monetária

Embratel

R$ 450.297,16

Intelig

R$ 623.903,83

Tim Fiber

R$ 52.092,54

American Power

R$ 33.697,04
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SERPRO

R$ 97.448,43

Technology Supply

R$ 1.614,34

Global Village Telecon

R$ 12.489,41

Energy Comercio

R$ 57,96

RAMAAL Alarmes

R$ 746,28

INFRASOLO

R$ 630,80

Thyssen Krup

R$ 2.354,61

Radiadores Revelles

R$ 416,58

Hidrolab

R$ 107,31

Conforme ratificação da COJF (fls. 1102 a 1103), os procedimentos já adotados anteriormente
para apuração dos valores a serem ressarcidos, foram repetidos, sendo revisado os endereços
para correspondência das empresas e encaminhadas novas cartas registradas para
manifestação.
A empresa Link, foi excluída da relação de empresas a serem consultadas, uma vez que, o
valor de ressarcimento foi considerado irrisório, dado que este valor é superior ao custo do
envio de uma carta registrada.
3.4 Das respostas Obtidas
Cumpridos os prazos, das 19 empresas consultadas, 11 (onze) não se manifestaram. Para as
demais, foram obtidos dois tipos de resposta: discordância das proposições apresentadas,
seja no valor ou no enquadramento tributário ou por sua não adesão; e, concordância dos
valores, as quais foi solicitado o depósito do valor a Dataprev, para os contratos já encerrados
e emissão de termo aditivo, para os contratos vigentes.
Após análise das respostas, foram atualizadas as informações constantes do quadro 2, com as
repostas obtidas:
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Quadro 3 – Respostas Obtidas
Empresas para correção
monetária

Valor Estimado da Correção
Monetária

Respostas Obtidas

Cast

R$ 445,05

Concordância

Multiplus

R$ 54,07

Concordância

CA Technologies

R$ 3.934,21

Não concordância

G&P

R$ 10.750,51

Sem manifestação

Link

R$ 10,69

Excluida

Empresas sem localização

Valor Estimado do
Ressarcimento com
Correção Monetária

Respostas Obtidas

Infobuild

R$ 14.112,07

Concordância

BHTI

R$ 10.077,57

Sem manifestação

Empresas que não se
manifestaram

Valor Estimado do
Ressarcimento com
Correção Monetária

Respostas Obtidas

INFRASOLO

R$ 630,80

Sem manifestação

Energy Comercio

R$ 57,96

Não Beneficiada

Thyssen Krup

R$ 2.354,61

Não beneficiada

Tim Fiber

R$ 52.092,54

Não Beneficiada

Embratel

R$ 450.297,16

Sem manifestação

Intelig

R$ 623.903,83

Sem manifestação

American Power

R$ 33.697,04

Sem manifestação
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3

SERPRO

R$ 97.448,43

Sem manifestação

Technology Supply

R$ 1.614,34

Sem manifestação

Global Village Telecon

R$ 12.489,41

Sem manifestação

RAMAAL Alarmes

R$ 746,28

Sem manifestação

Radiadores Revelles

R$ 416,58

Sem manifestação

Hidrolab

R$ 107,31

Sem manifestação

CONCLUSÕES

Alguns pontos devem ser considerados para uma conclusão acerca do processo de revisão
dos contratos em virtude da desoneração da folha de pagamento.
O primeiro deriva do fato que a própria legislação é mutável, trazendo diversas alterações em
um curto espaço de tempo que impactaram no volume de contratos a serem revisados, e que
somente não aumentaram, em decorrência da suspensão da obrigatoriedade de revisão do
contratos pelo TCU.
O segundo ponto está na falta de manifestação das empresas comunicadas dentro dos
prazos solicitados, atrasando o processo de apuração e comprometendo os resultados.
O terceiro reside nas situações de recursos/revelias impetradas durante o processo de
negociação, demandando o elastecimento dos prazos de término das ações.
Neste sentido, observamos que, os resultados alcançados são considerados bons. Das
empresas que não se manifestaram, observa-se que, com exceção do SERPRO, as com valores
apurados acima de R$ 50.000,00, são empresas do setor de Telecomunicações. Como durante
o processo de revisão todas as empresas deste setor que se manifestaram, comprovaram o
não benefício da lei, a tendência é estas também não auferirem, dado o mesmo objeto social.
Deste modo, demonstramos no quadro 4, os resultados já obtidos até o presente momento.
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Quadro 4 – Resultados
Quantidade de contratos apurados
Quantidade de empresas apuradas
Contratos renegociados
Empresas que concordaram até a
elaboração desta NT

101
79
15
10

Empresas que não se manifestaram até
elaboração desta NT
Empresas não beneficiadas

12
58

Relação de contratos revisados e os valores de ressarcimento com concordância
(em R$)
Contratos
Valor
Valor
Valor Total
Ressarcimento
Correção
(A+B)
Inicial (A)
Monetária (B)
G&P – Contrato 01.0296.2009
CA -Contrato Nº 01.015231.12
CA - Contrato Nº 23.002314.2011
Multiplus - contrato 01.014987.2012
CA Programas - Contrato 01.014276.2012
CA Programas - Contrato 01.015963.2013
CA Programas - Contrato 01.015947.2013
CA Programas - Contrato 01.016173.2013
Cast Informatica - contrato 01.0141.2010
Link - Contrato 01.0429.2006
LS projetos - Contrato 05.014509.2012
Araujo Abreu - Contrato 12.014269.2013
Cetest - Contrato 21.008706.2011
Infobuild – Contrato 01.008065.2011
Almeida França – Contrato 23.008879.2011
VALOR TOTAL

75.063,90
2.755,00
10.160,01
462,50
13.578,57
5.501,06
2.394,98
2.394,98
2.710,42
67,21
9.595,68
5.476,20
335.628,36
13.948,10
193.132,08

0
0
0
54,07
0
0
0
0
445,05
0
0
0
0
1.034,69
0

75.063,90
2.755,00
10.160,01
516,57
13.578,57
5.501,06
2.394,98
2.394,98
3.155,47
67,21
9.595,68
5.476,20
335.628,36
14.982,79
193.132,08
R$ 674.402,86

Ressaltamos que, apesar do benefício da desoneração da folha de pagamento criado pela Lei
nº 12.546/11 atualmente abranger diversos segmentos da economia, apenas os setores
apurados detêm relação de contratos firmados junto a Dataprev, sendo este o motivo de
serem objeto de levantamento e apuração.
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