1

SEÇÃO I – ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Relatório de Gestão do
Exercício 2016

Vinculada ao Ministério da Fazenda
Brasília – DF
2017

Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social

Dataprev
Vinculada ao Ministério da Fazenda

Relatório de Gestão do
Exercício 2016
Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle
interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade
Prestadora de Contas está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições das IN TCU números
63/2010 e 72/2013, das DN TCU números 154 e 156/2016, da Portaria TCU
nº 59/2017, das orientações constantes no Sistema de Prestação de Contas do
TCU – e-Contas e das orientações do órgão de controle interno da Portaria
CGU n° 522/2015.

Diretoria Colegiada
Brasília – DF

2017

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1: Resultados Relativos aos Clientes ‒ 2016................................................................................41
Tabela 2: Resultados Relativos aos Processos – 2016.............................................................................46
Tabela 3: Resultados Relativos a Aprendizado e Crescimento – 2016...................................................51
Tabela 4: Resultados do Plano de Ação 2016 por Ações do Orçamento de Investimento – OI............55
Tabela 5: Realização Orçamentária.........................................................................................................61
Tabela 6: Composição do quadro de dirigentes e colegiados..................................................................95
Tabela 7: Composição e proporção de cada elemento da remuneração na remuneração total dos
administradores e membros dos conselhos............................................................................................106
Tabela 8: Reajuste dos elementos da remuneração...............................................................................107
Tabela 9: Percentual de Cargos em Comissão em Relação ao Quadro de Pessoal.............................119
Tabela 10: Faixa Etária da Força de Trabalho por Unidade da Federação.......................................130
Tabela 11: Tempo de Serviço na Empresa por Gênero..........................................................................131
Tabela 12: Escolaridade Por Empregado..............................................................................................131
Tabela 13: Força de Trabalho, Tipo de Cargo e Gênero.......................................................................132
Tabela 14: Escolaridade por Tempo na Empresa – DIRIGENTE........................................................132
Tabela 15: Escolaridade por Tempo na Empresa – EMPREGADO....................................................133
Tabela 16: Escolaridade por Tempo na Empresa – ESTAGIÁRIO......................................................133
Tabela 17: Escolaridade por Tempo na Empresa – EXTRA-QUADRO..............................................134
Tabela 18: Escolaridade por Tempo na Empresa – JOVEM APRENDIZ...........................................134
Tabela 19: Escolaridade por Tempo na Empresa – REQUISITADO...................................................134
Tabela 20: Força de Trabalho por Macroprocesso e Faixa Etária......................................................135
Tabela 21: Totais Anuais de Capacitação..............................................................................................137
Tabela 22: Totais de Gastos.....................................................................................................................137
Tabela 23: Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria..........................................................137
Tabela 24: Capacitação Presencial por Áreas de Conhecimento.........................................................138
Tabela 25: Histórico Anual de Ações à Distância.................................................................................139
Tabela 26: Execução do Plano de Capacitação em 2016......................................................................139
Tabela 27: Áreas de Conhecimento: Pós-Graduação............................................................................140
Tabela 28: Áreas de Conhecimento: Idiomas........................................................................................140
Tabela 29: Empregados Afastados – 2016.............................................................................................144
Tabela 30: Afastamentos – Comparativo Dezembro 2015 x Dezembro 2016.......................................144
Tabela 31: Turn Over em 2016...............................................................................................................145
Tabela 32: Demonstrativo dos Gastos em Saúde e Qualidade de Vida................................................148
Tabela 33: Calendário 2016 das Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde.........149
Tabela 34: Demonstrativo de Gasto em Vacinação Contra a Gripe.....................................................150
Tabela 35: Frequência média de participação na Ginástica Laboral por Unidade em 2016..............151
Tabela 36: Demonstrativo de Gasto em Ginástica Laboral...................................................................152
Tabela 37: Demonstrativos de Gasto no Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev.................152
Tabela 38: Demonstrativos de Gasto no Auxílio Tratamento Especializado.......................................153
Tabela 39: Demonstrativos de Gasto no Serviço de Área Protegida (UTI-Móvel)..............................154
Tabela 40: Demonstrativos de gasto no PCMSO...................................................................................154
Tabela 41: Valor dos Investimentos do Plano de benefício definido PRV saldado..............................156
Tabela 42: Valor dos Investimentos do Plano CV Prevdata II..............................................................156
Tabela 43: Valor dos Investimentos do Plano de gestão administrativa PGA.....................................156
Tabela 44: Situação Financeira Atuarial do Plano de Renda Vinculada (PRV).................................161
Tabela 45: Situação Financeira Atuarial do Plano de Contribuição Variável – CV Prevadata II.....162
Tabela 46: Projetos de TI Desenvolvidos no Período............................................................................174
Tabela 47: Informações Gerais sobre os Principais Sistemas da Dataprev.........................................197
Tabela 48: Obras Executadas ou em Fase de Execução.......................................................................203
Tabela 49: Comparativo de situação econômica e financeira (em R$ mil)..........................................209
Tabela 50: Faturamento (em R$ mil).....................................................................................................210
Tabela 51: Faturamento (em R$ mil).....................................................................................................211

3

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Tabela 52: Faturado x Recebido (em R$ mil) – 2016............................................................................211
Tabela 53: Variação Contas a Receber 2016/2015 (em R$ mil)............................................................212
Tabela 54: Saldos do Contas a Receber (em R$ mil).............................................................................212
Tabela 55: Pagamentos Realizados (em R$ mil)...................................................................................212
Tabela 56: Pagamentos mensais (em R$ mil)........................................................................................213
Tabela 57: Saldos Finais de Caixa (em R$ mil)....................................................................................213
Tabela 58: Geração de Caixa (em R$ mil).............................................................................................213
Tabela 59: Custos por Natureza e por Diretoria....................................................................................216
Tabela 60: Determinações do TCU [4 recebidas, 2 atendidas].............................................................218
Tabela 61: Recomendações do TCU [3 recebidas, 2 atendidas]...........................................................219
Tabela 62: Recomendações da SFC/CGU [3 recebidas, 1 atendida]....................................................221

ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 1: AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PPA..............................................54
QUADRO 2: PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS...................................................................................57
QUADRO 3: DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – TOTAL..............................59
QUADRO 4: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – TOTAL............................60
QUADRO 5: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS – TOTAL MENSAL........................................109
QUADRO 6: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – POR RUBRICA DE
REMUNERAÇÃO...................................................................................................................................112
QUADRO 7: DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES
..................................................................................................................................................................115
QUADRO 8: FORÇA DE TRABALHO.................................................................................................117
QUADRO 9: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA...................................................................117
QUADRO 10: DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO.....................118
QUADRO 11: DESPESAS DE PESSOAL............................................................................................120
QUADRO 12: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E
VIGILÂNCIA OSTENSIVA...................................................................................................................122
QUADRO 13: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2016........................................128
QUADRO 14: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2014 e 2015............................128
QUADRO 15: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO.................................................................................................................165
QUADRO 16: IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UPC,
EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL........................................................................................................166
QUADRO 17: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS
DE TERCEIROS.....................................................................................................................................168
QUADRO 18: DESPESAS COM PUBLICIDADE*.............................................................................222

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação............................30
Figura 2: Roda da Estratégia...................................................................................................................32
Figura 3: Mapa Estratégico da Dataprev 2016 – 2019...........................................................................34
Figura 4: Ciclo do Planejamento Operacional.......................................................................................37
Figura 5: Etapa Preparatória do Plano de Ação 2016............................................................................38
Figura 6: Plano de Ação 2016 – Etapas de Planejamento.....................................................................39
Figura 7: Fluxo do Monitoramento da Execução dos Planos...............................................................40
Figura 8: Valor Médio de gastos em Desenvolvimento de Pessoas......................................................142
Figura 9: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação..........................200
Figura 10:Faturamento por Tipo X Recebimentos Bruto – TOTAL (em R$ milhões).......................210
Figura 11:Fluxo de Caixa 2016.............................................................................................................214

4

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

LISTA DE SIGLAS
ANO – Acordo de Níveis Operacionais
ALM – Application Lyfecicle Management
CAPEX – Capital Expenditure
CA-CMDB – Computer Associates Configuration Management Database
CA-SDM – Computer Associates Service Desk Manager
CGGM – Coordenação Geral de Gestão e Monitoramento
CGPAR – Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União
CKAN – Comprehensive Knowledge Archive Network
CMS – Content Management System
CMMI – Capability Maturity Model Integration
COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
CS – Comunicação de Serviço
DVA – Demonstração do Valor Adicionado
EaD – Ensino à Distância
EFPC – Entidades Fechadas de Previdência Complementar
GESRIO – É uma rede de dirigentes e gestores de entidades e órgãos públicos federais que têm sede
na cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo é promover um espaço de diálogo entre os profissionais
que atuam na área de gestão.
GFIP – Guia do Fundo de Garantia de Informações Previdenciárias
GVR – Gratificação Variável por Resultados
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de aplicação aberto, livre de fornecedor
e padrão de indústria para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído sobre
uma rede.
LMS – Learning Management System
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PCS – Plano de Cargos e Salários
PDG – Programa dos Dispêndios Globais
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PMBOK – Project Management Body of Knowledge
PMI – Project Management Institute
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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,
hospedagem de sistemas, operação e suporte de sistemas transacionais, hospedagem de portais e
blogs, consultoria, correio eletrônico e plataforma para gerenciamento de projetos, assim como de
produção de páginas web institucionais no padrão de dados abertos.
Em 2016, a Dataprev completou 42 anos de existência como referência de evolução no
processamento de grandes volumes de dados, com soluções inovadoras baseadas nos processos de
seus clientes. Atualmente, são diversas entidades governamentais, além de instituições financeiras,
públicas e privadas, que passaram a contar com um Portal de Serviços on-line, página criada para
permitir conhecer e experimentar os produtos oferecidos pela empresa.

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

O processo de planejamento da empresa está em contínuo aperfeiçoamento e levou a empresa a
buscar novas ferramentas que contribuíssem para enfrentar os desafios cada vez mais complexos
trazidos pelas mudanças tecnológicas e pelas necessidades dos clientes da Dataprev.
Parte deste ciclo teve início há dez anos com a criação das primeiras Unidades de Desenvolvimento
de Software. Instaladas em Natal (RN), no Rio de Janeiro (RJ), em Fortaleza (CE), João Pessoa
(PB) e Florianópolis (SC), elas são responsáveis pelo desenvolvimento, pela manutenção e evolução
de vários produtos transacionais e analíticos.
Também fundamentais neste processo, os três data centers da empresa, localizados no Rio de
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Janeiro, em São Paulo e Brasília, foram modernizados. Houve aumento da capacidade da
infraestrutura e renovação do parque de computadores, dispositivos de rede, armazenamento de
dados, sistemas operacionais, ferramentas de segurança e monitoramento, bancos de dados e demais
recursos de processamento.
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 disponibilizou a íntegra deste
conteúdo.
Em 2016, a Dataprev não 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/acesso-informação/auditorias .

No Relatório de Gestão 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 2016.
2.3 Realizações de destaque
Após três anos de investimentos, a Dataprev conquistou, no fim de 2016, a certificação TIER III em
design para os ambientes do RJ e de SP. Concedido pelo UpTime Institute, o selo atesta o
atendimento a requisitos específicos de segurança e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia
da Informação e Comunicação e coloca a empresa em um patamar ímpar que poucas empresas no
Brasil conseguiram alcançar.
A empresa ampliou sua capacidade de processamento da base de computadores x86 para mais de 1
Petaflop/s (1,028 Teraflop/s) e de armazenamento para mais de 10 Petabytes. E fechou o ano com
587 serviços, 624 aplicações, 1.381 bases de dados. Em termos de serviços, foram 396 milhões de
pagamentos feitos aos beneficiários do INSS, gerados a partir dos sistemas da Dataprev, e 54
milhões de atendimentos em 2016 feitos para o Ministério do Trabalho.
O tema Integridade foi incluído no planejamento estratégico, fortalecendo práticas de gestão de
risco, de ética e transparência em toda a empresa. Um comitê gestor foi criado para gerenciar e
aperfeiçoar o Programa de Integridade Corporativa da Dataprev, com ações que buscam aprimorar
os controles internos e conscientizar colaboradores, gestores e empregados sobre relevância do
debate, conforme recomendação da Lei das Estatais (lei 13.303, de 30/6/2016).
Reinaugurado em 2016, o prédio ocupado pela Dataprev na Paraíba foi reformado seguindo
critérios de sustentabilidade já adotados pela empresa em outras áreas. Tombado pelo Patrimônio
Histórico Estadual, o imóvel foi construído no início da década de 1960 e é exemplo da arquitetura
moderna em João Pessoa. A reforma contemplou as exigências de conservação e recuperação das
fachadas originais do edifício, com economia de recursos energéticos e instalação hidráulica
acionada por sensores, além de atender às principais recomendações de acessibilidade.
Todas essas realizações se desenvolvem em um ambiente de constantes mutações, algumas comuns
12
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às empresas em geral, outras específicas às de TI e, ainda, outras ligadas ao setor público. Dentre
elas se encontram as mudanças no ambiente político, as incertezas orçamentárias decorrentes dos
ajustes na política fiscal e as constantes inovações tecnológicas num contexto de crescentes
demandas dos clientes de governo.
2.4 Desempenho Econômico-Financeiro
Em 2016, a Dataprev voltou a apresentar bons resultados, apesar do difícil cenário enfrentado. O
lucro líquido da empresa foi de R$ 184,0 milhões, 12,41% inferior ao registrado no exercício de
2015 (R$ 210,1 milhões), mas ainda mantendo um patamar bastante satisfatório e com indicadores
aderentes a média do mercado de atuação de TI. A receita operacional bruta totalizou R$ 1,436
bilhão, um crescimento de 3,77% em relação a 2015. Já a receita líquida (R$ 1,168 bilhão) cresceu
apenas 0,88%, impactada pelo aumento dos tributos e encargos vinculados à Previdência (CPRB –
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) em 111,16%. Houve majoração de alíquota no
final de 2015, que passou de 2% para 4,5%, trazendo impactos no resultado de 2016 no montante de
R$ 34 milhões.
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 2016 – RG2016 – 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 156 de 30 de novembro de 2016 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 nº 59,
de 17/jan/2017.
O anexo I dessa mesma DN dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos
responsáveis terão as contas de 2016 julgadas pelo Tribunal. A DATAPREV não terá as Contas de
2016 julgadas pelo Tribunal e consequentemente foi dispensada de constituir a versão completa do
Processo de Prestação de Contas do referido exercício.
A Dataprev é 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. Por suas características, buscou apresentar as informações solicitadas nos locais
correspondentes do próprio e-Contas, de acordo com o formato do sistema do Programa de
Dispêndios Globais, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (SEST).
A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2016 da Dataprev foi
de responsabilidade do Departamento de Controladoria – DECO.
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3 VISÃO GERAL
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.
3.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Dataprev
Empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, conforme Lei nº 13.341, de 29 de
setembro de 2016, 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 Ministério da Fazenda, 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 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.

•

Vinculação ministerial alterada: A Medida Provisória nº 726/2016, convertida na
Lei nº 13.341/2016, reestruturou diversos ministérios e órgãos a eles vinculados,
dentre os destacamos: o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) foi
transformado em Ministério do Trabalho (Mtb); o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), que era parte integrante do MTPS, passou para o Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA); o Conselho Nacional de Previdência
Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social e a Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social (Dataprev), que passam a se chamar,
respectivamente, “Conselho Nacional de Previdência”, “Conselho de Recursos da
Previdência” e “Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
(Dataprev)”, para o Ministério da Fazenda. Os assuntos relativos à Previdência
Social, agora denominada apenas “Previdência”, passam a constituir área de
competência do Ministério da Fazenda.

•

Localização: Sede situada em Brasília e abrangência em todo território nacional.

•

Endereço na Internet: http://portal.dataprev.gov.br/
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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 de Finanças e Serviços Logísticos
Definir, orientar e fazer cumprir normas, procedimentos e instrumentos legais na gestão:
financeira, logística, contabilidade, orçamentação, controladoria, TI interna e suprimentos.
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, telecomunicações e suporte em
atividade.
Diretoria de Pessoas
Definir e fazer cumprir as políticas e diretrizes necessárias à administração de pessoal,
medicina do trabalho, relações sindicais, desenvolvimento de pessoas e responsabilidade
socioambiental e saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Superintendência
Elaborar diretrizes, promover integração dos processos de trabalho, definir metas
institucionais e fazer cumprir normas e procedimentos relacionados aos programas e
projetos. Integrar iniciativas corporativas e avaliar resultados estratégicos decorrentes.
Caráter predominante de planejamento, avaliação e controle.
Secretaria-Executiva
Assistir a Direção Executiva nos assuntos pertinentes à gestão da empresa, visando ao
cumprimento dos objetivos organizacionais, coordenando, acompanhando e provendo as
condições necessárias ao funcionamento dos Conselhos Fiscal e de Administração.
Consultoria Jurídica
Planejar e coordenar as atividades da área jurídica da empresa, definindo planos, programas
e projetos necessários ao cumprimento das metas institucionais, acompanhando a execução
e avaliando resultados para atingir a qualidade e prazos previstos.
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Departamento
Normatizar, executar e acompanhar o desenvolvimento e a elaboração do planejamento
tático, definindo programas e projetos necessários ao cumprimento das metas institucionais,
controlando a execução e avaliando resultados. Caráter predominante de execução,
normatização e controle.
Coordenação-Geral
Coordenar assuntos de abrangência corporativa e integrar as ações organizacionais, de
acordo com métodos e procedimentos aplicados à Administração, com objetivo de assegurar
o desenvolvimento harmônico e equilibrado da empresa como um todo. Caráter
predominante de assessoramento e aconselhamento.
Unidades de Desenvolvimento de Software
Desenvolver as atividades do atendimento das demandas de serviço de especificação,
arquitetura (codificação) e construção de projetos e sistemas de informação. Caráter
predominante de execução.
Data Centers
Operacionalizar, controlar e avaliar o plano de produção, buscando garantir a
disponibilidade e a qualidade dos serviços de processamento, compatíveis com os níveis de
serviços contratados.
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 e rerviços prestados:
Ministério do Trabalho – MTb
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
Desenvolve, implanta e mantém em operação serviços utilizados em toda a rede de
atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, suportando processos como
requerimento, consulta e concessão de benefícios previdenciários, com destaque para
aposentadorias, pensões, auxílio-doença e maternidade. O reconhecimento automático de
direitos para concessão dos benefícios utiliza o Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), onde são mantidos mais de 20 bilhões de registros cadastrais de vínculos,
remunerações e contribuições previdenciárias. O processamento mensal da folha de
pagamentos gera mais de 33 milhões de créditos de benefícios previdenciários. Outros
serviços incluem soluções de Analytics, apoio à gestão, consultoria, gestão de TIC,
comunicação corporativa, além de proposição de soluções para melhorias do acesso do
cidadão aos serviços prestados pelo INSS - por exemplo, contemplando os conceitos de
portal e de mobilidade.
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA
Prestação de serviços em TI e consultoria técnica necessários ao cruzamento de informações
das bases de dados do Cadastro Único – CADÚNICO e do 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.
Secretaria da Previdência - Ministério da Fazenda
Prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC,
compreendendo serviços de hospedagem e sustentação de sistemas de operação
(corporativos), serviços corporativos sob demanda e Hosting (modelo atual).
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, Desenvolvimento e Gestão – MPOG
Prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
compreendendo os serviços de desenvolvimento de software, treinamento aos usuários e
consultoria técnica para a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE.gov) e
visando à internalização e à hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias
e Pensões – SICAP em um ambiente estável e seguro.
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Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo – Funpresp-Exe
Prestação de serviços especializados em TI, provendo serviços integrados de solução
previdenciárias, desenvolvimento e sustentação de sistemas, consultoria e Hosting.
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 .
Instituições Financeiras Privadas e Públicas
Prestação de serviços de informática para a identificação de óbitos em arquivos eletrônicos
fornecidos por instituições privadas e públicas. Contratos com instituições privadas de troca
de titularidade.
Convênios com instituições financeiras, mediante realização de consignação de descontos
nos benefícios previdenciários, cujo titular tenha contraído empréstimo ou financiamento
com a instituição financeira que participe do acordo.
Consulta a termos e acordos de cooperação técnica, com informações sobre as instituições
envolvidas, por meio de Termo/Acordo de Cooperação Técnica.
Assim, 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.

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
A Dataprev atua no âmbito do provimento de soluções de tecnologia com foco no suporte às
políticas sociais do estado brasileiro. Como principais atores em ambiente público federal
com atuação em TI, vale destacar o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro,
empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, bem como a Caixa Econômica
Federal.
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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 SRFB.
Junto à 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 às
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.

•

Soluções Analíticas:
Soluções para tomada de decisão nas políticas públicas - fornecimento de serviços de
inteligência de negócios (Analytics) e de integração de dados através da construção de
uma plataforma de ferramentas, sistemas e painéis que possam, a partir do tratamento
dos grandes volumes de dados hospedados nas diversas bases mantidas pela Dataprev,
produzir análises preditivas, projetar cenários, identificar tendências e indícios de
problemas, simular impactos de decisões estratégicas e revelar aspectos novos e úteis
aos clientes através do cruzamento e associação de dados.
–

Mineração de dados: serviço ofertado para revelar aspectos não triviais,
associações e relações não óbvias entre os dados de um determinado conjunto de
assuntos, utilizado quando a busca se dá sem direção prévia e não se sabe
exatamente o que será revelado após a peneira de dados. Utiliza ferramentas e
técnicas capazes de explorar um conjunto de dados, tais como análise estatística,
comparação, tratamento e análise de informações, com a utilização de métodos
matemáticos e estatísticos.
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–

Big Data: organização de dados não estruturados disponíveis nas redes sociais
em diferentes formatos e padrões para obter informações significativas, padrões
ou indicadores. Utiliza modelos matemáticos e estatísticos, gerando bases de
dados estruturadas que poderão ganhar interfaces mais amigáveis, como mapas
ou painéis, para utilização em descoberta de dados.

–

Descoberta de Dados: serviço baseado em arquitetura para buscar por padrões ou
itens específicos dentro de um conjunto de dados, por meio de uma interface
interativa, orientada a usuário e à visualização simplificada de resultados. As
aplicações finais usam, em geral, ferramentas gráficas, como mapas geográficos
ou de calor e tabelas dinâmicas, que fazem o processo de consulta e pesquisa
tornar-se mais rápido e intuitivo.

–

Qualificação de Dados e Dados Mestres: serviço de padronização e qualificação
das bases de dados para obtenção de dados atualizados e padronizados. Permite
gerar, através de metodologias e ferramentas apropriadas, identificar e consolidar
uma visão única do dado mais importante e necessário para os processos do
cliente. Este dado consolidado é denominado "dado mestre".

–

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
autorizados, por meio de uma consulta específica e não prevista originalmente
nos sistemas transacionais e/ou 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 à 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 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 a provedora central e de hospedagem
das grandes bases de informações sociais de governo.
Dentre as ameaças nesse ambiente de negócio, também estão presentes aquelas 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.
Além disso, 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 de a empresa atender à crescente
demanda dos clientes.
Para mitigar os riscos, a Dataprev, ao longo dos anos, vem desenvolvendo diversas ações.
Em aspectos gerais, 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 datacenters, e na renovação de
todo o parque de hardware e software, aumentando a sua capacidade e oferta
de atendimento aos clientes.

–

Promoção da 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. Além de diversos
outros investimentos em bens móveis e imóveis, sistemas e soluções,
máquinas e equipamentos.
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–

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.

–

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

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

Principais Funções das Áreas Relevantes da Governança da Dataprev
CA – Conselho de Administração
Diretrizes gerais de negócio, aprovação de orçamentos e programas e fiscalização da
execução administrativa
CF – Conselho Fiscal
Fiscalização do cumprimento dos deveres legais e estatutários e acompanhamento da
execução financeira, fiscal e orçamentária
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PR – Presidência
Planejamento empresarial, desenvolvimento organizacional, representação institucional,
consultoria jurídica, comunicação social e segurança da informação – vinculada ao
Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
– CGAU – Coordenação-Geral de Auditoria de Sistemas
Vinculada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e subordinada à
Presidência.
– DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
Financeira, logística, contabilidade, orçamentação, controladoria, suprimentos e
Gestão de TI interna – subordinada à Presidência.
– DIT – Diretoria de Tecnologia e Operações
Arquitetura tecnológica, gestão de data center, disponibilidade dos serviços,
governança de TI - subordinada à Presidência.
– DPE – Diretoria de Pessoas
Gestão de conhecimento, desenvolvimento de pessoas, responsabilidade
socioambiental, relações sindicais, administração de pessoal, saúde, qualidade de
vida e bem-estar – subordinada à Presidência.
– DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
Comercial, desenvolvimento de sistemas, relacionamento com clientes, gestão de
informação e atendimento operacional - subordinada à Presidência.
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QUADRO 1: INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Presidência
(PR)

Competências

Titular

Cargo/Função

Período de atuação

• Planejamento empresarial;
• Desenvolvimento
organizacional;
• Representação institucional;
• Consultoria jurídica;
• Comunicação social;
• Segurança da informação; e
• Auditoria

Rodrigo Ortiz
D'Avila
Assumpção

Presidente

12/2008 a 12/2016

Álvaro Luís
Pereira Botelho

Diretor

08/2006 a 12/2016

Superintendente

03/2012 a 12/2016

• Financeira; Logística;
Diretoria de
Contabilidade;
Finanças e Serviços • Orçamentação;
Logísticos
Controladoria;
(DFS)
• Suprimentos; e
• Gestão da TI interna
• Promover integração dos
processos de trabalho
referentes à gestão
Superintendência de
administrativa, compras,
Serviços Logísticos
serviços gerais, tecnologia
(SUSL)
de informação e
comunicação para uso
interno e engenharia
• Gestão Financeiro,
Superintendência de
• Controladoria e
Finanças
Orçamentação, e
(SUFI)
• Gestão Contábil
Diretoria de
Tecnologia e
Operações
(DIT)

• Arquitetura Tecnológica;
• Gestão de data center,
• Disponibilidade de
Serviços; e
• Governança de TI

• Promover integração dos
processos de trabalho
Superintendência de
referentes aos centros de
Operações
processamentos, operação e
(SUOP)
serviços de tecnologia da
informação e comunicação
Superintendência de
Arquitetura e
Serviços de
Infraestrutura de
TIC
(SUAS)

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

Roberto José
Brites Villano

Alberto Ricardo
Superintendente
de Oliveira

04/07 a 12/2016

Daniel Darlen
Corrêa Ribeiro

Diretor

03/2008 a 12/2016

Helton Alves
Moreira

Superintendente

01/12/2015 a 31/12/2016

Antônio
Hobmeir

Superintendente

01/12/2015 a 31/12/2016

Fonte: http://portal.dataprev.gov.br
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(Continuação)

QUADRO: INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES
ESTRATÉGICAS

Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo/Função

Período de atuação

Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações
(DRD)

• Comercial;
• Desenvolvimento de
sistemas;
• Relacionamento com
clientes;
• Gestão de informação;
• Atendimento
operacional

Rogério Souza
Mascarenhas

Diretor

12/2008 a 12/2016

Superintendência de
Desenvolvimento
de Software
(SUDS)

• Promover a integração
dos processos de
trabalho referentes a
desenvolvimento de
software

Diogo Costa
Martins Pizaneschi

Superintendente

01/2015 a 12/2016

Superintendente

03/2012 a 12/2016

• Promover a integração
dos processos de
Superintendência de
trabalho referentes a
Relacionamento
contratos com clientes,
com Clientes
novos negócios e
(SURL)
inteligência da
informação

Hermes Palácios
Dourado

Superintendência
de Atendimento
(SUAT)

• Promover a integração
dos processos de
trabalho referentes a
suporte ao ambiente
tecnológico, produtos,
serviços, central de
serviços e atendimento
aos usuários

Edgard Miguel
Prates Filho

Superintendente

01/2015 a 12/2016

Diretoria de
Pessoas
(DPE)

• Gestão do
conhecimento;
• Desenvolvimento de
pessoas;
• Responsabilidade
socioambiental;
• Relações sindicais;
Administração de
pessoal; Saúde,
Qualidade de Vida e
Bem-estar

Janice Fagundes
Brutto

Diretor

09/2005 a 12/2016

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

3.5 Macroprocessos Finalísticos
A Dataprev optou pela adoção do modelo de gestão de processos, objetivando introduzir
efetivamente na empresa a gestão de processos de negócios e alcançar os resultados pretendidos, de
forma consistente e alinhados com as metas estratégicas, em um grau de maturidade que permita o
cumprimento com excelência de sua missão.
Este modelo preconiza dois serviços básicos: a gestão do dia a dia e a realização de projetos de
melhoria de processos, além da avaliação das práticas adotadas, a fim de acompanhar a evolução da
maturidade da empresa na gestão por processos.
26

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

A gestão do dia a dia visa ao acompanhamento dos indicadores e planos de ação em andamento,
possibilitando a identificação de melhorias. A realização de projetos de melhoria de processos visa
grandes saltos de desempenho para aqueles que estão apresentando desempenho e resultados abaixo
do esperado.
O modelo de gestão de processos, por meio dos normativos instituídos para sua formalização, tem
como objetivo principal implementar as diretrizes e padrões para sua introdução, gerando
melhorias, inovação e uma visão sistemática dos processos, criando valor e conduzindo a
organização para o cumprimento dos seus objetivos.
Deste modo, a Cadeia de Valor foi instituída na empresa como uma ferramenta estratégica de
gestão dos processos, pois ela descreve a sequência de atividades realizadas pela empresa para
projetar, produzir, vender, entregar e dar suporte a seus produtos e serviços que geram valor para o
cliente e para a sociedade. A Cadeia de Valor tem o papel de definir tanto o inter-relacionamento
entre processos internos quanto a correlação dos processos com clientes e partes interessadas
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Fonte:(Intranet) www-dtpnet

No macroprocesso Soluções de TIC estão representados os processos de negócio da organização.
Estes estão direcionados para o gerenciamento do relacionamento com os diversos clientes, o
desenvolvimento e fornecimento de soluções de TIC para estes clientes e sustentação e operação
dos serviços e acordos firmados com estes clientes. Assim, os processos finalísticos são:
1. Gerir relacionamento com cliente;
2. Desenvolver sistemas;
3. Gerir serviços e operações.
As subunidades responsáveis são: SURL, SUDS, SUAT, SUAS e SUOP, respectivamente.
1 – Gerir relacionamento com cliente;
•
•
•
•
•

Realizar pré-venda
Gerir demandas
Gerir nível de serviço
Gerir catálogo de serviços
Realizar gestão comercial

2 – Desenvolver sistemas
•
•
•
•

Analisar requisitos
Desenvolver solução técnica
Construir solução técnica
Testar solução técnica
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3 – Gerir serviços e operações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerir mudança e liberações
Gerir configuração
Gerir incidente
Gerir problemas
Atender requisições
Gerir acessos
Gerir eventos
Realizar operações de TI
Gerir capacidade
Gerir disponibilidade
Gerir continuidade de serviços de TI
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4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
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 quatro 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 de Planejamento – COPL

Figura 1: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação
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4.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
Antes de apresentar os objetivos estratégicos, informamos os componentes estratégicos, a roda da
estratégia e as perspectivas do mapa estratégico:
MISSÃO: “Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para a execução e o
aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro”.
VISÃO:“Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira”.
VALORES:
•

Resultado

•

Inovação

•

Consciência Cidadã

•

Integridade

•

Transparência

•

Flexibilidade

DIRETRIZES:
•

Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal

•

Ter visão integrada e unificada do cidadão

•

Ter produtividade compatível com o mercado

•

Ter excelência na qualidade das soluções de TIC

•

Reduzir o TCO (Custo Total de Propriedade) da infraestrutura tecnológica

•

Posicionar a Dataprev no mercado como uma integradora de soluções de TI para o governo
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A Roda da Estratégia apresenta as principais dimensões que caracterizam a estratégia da Dataprev e
os meios pelos quais se busca o alcance da visão de futuro. Traz oito dimensões corporativas:
clientes, integração, logística, finanças, processos, pessoas, governança e tecnologia.

Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL

Figura 2: Roda da Estratégia
Clientes – Uma das oito dimensões da Roda é dedicada aos clientes e trata da atividade-fim da
empresa. Neste caso, a prioridade é estruturar soluções estratégicas para os negócios dos clientes, o
que pode significar intensificar parcerias. A Dataprev quer se posicionar no mercado como
integradora de soluções de TI para o governo. Pode-se fazer isso desenvolvendo internamente
sistemas, ou reunindo mais de um produto, em parceria com fornecedores, para apresentar uma
oferta completa que resolva a demanda do cliente com tempestividade. A Dataprev integra a
solução, que pode ir além do sistema, envolvendo processos, inteligência, consultoria.
Integração – Todos os sistemas e serviços, desde sua fase de planejamento, já devem surgir

interoperáveis, inseridos em processos globais, de modo que aplicações, bases de dados,
ferramentas, possam atuar de forma conjunta. Fortalecendo, em especial, os projetos de Analytics
(BI, Data Discovery, Big Data, etc.).
Logística – As ferramentas e os recursos também devem estar integrados, conforme prevê a

dimensão da Roda da Estratégia que trata da logística para apoiar as atividades da empresa.
Oferecer soluções de logística para o público interno e para os clientes, com maior qualidade e
agilidade, a menor custo e integrados. Nesse processo, o ambiente de colaboração e produtividade
se expande cada vez mais.
Finanças – Na área de finanças, a estratégia da Dataprev é adotar uma gestão de alta performance,
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subsidiada por métricas, indicadores e processos consistentes, que permitam identificar custos das
demandas internas dos processos e aumentar a geração de valor das diversas iniciativas
corporativas. A gestão de finanças é parte intrínseca do negócio da empresa, assegurando recursos
próprios para os investimentos em tecnologia, qualificação, capacitação, remuneração e incentivo.
Processos – O aprimoramento de processos é uma das maiores atenções da Dataprev. Visa obter

qualidade, agilidade, disponibilidade e índices cada vez maiores de automação, sobretudo nas áreas
técnicas. Para isso, referências de boas práticas de mercado vêm fomentando movimentos
continuados de renovação.
Pessoas – A meta da Dataprev é ser reconhecida como excelente local para se trabalhar, com

produtividade gerenciada e impulsionada. Para isso, a empresa acredita em uma cultura
organizacional ágil, flexível, capaz de acompanhar cenários de mudanças frequentes.
Governança – Esta dimensão da Roda da Estratégia se refere à arquitetura empresarial, aos fluxos de

comunicação e processos, desenhos e a cadeias de responsabilidade. Uma cultura de governança e
gestão baseada em planejamento, métricas, indicadores, e a própria análise de informações por meio
de ferramentas de Analytics, apontam caminhos mais seguros, em processos mensuráveis. Com
destaque a importância de consolidar a cultura de gestão de risco, gestão de ética e transparência em
toda a empresa.
Tecnologia – A Dataprev provê ao governo federal infraestrutura de tecnologia da informação e

comunicação de ponta. As soluções tecnológicas da empresa devem ser reconhecidas por sua
qualidade e pela tempestividade de implantação, com entregas ágeis para os clientes. Ter um
ambiente seguro, para proteção e privacidade das informações que estão sob a sua guarda, é a
essência de uma gestora de dados públicos como a Dataprev.
MAPA ESTRATÉGICO: O mapa estratégico da Dataprev, que é outra representação gráfica da
Roda da Estratégia, demonstra a relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, e está
estruturado em três perspectivas: Resultados, Processos e Aprendizado e Crescimento. 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 2016 a 2019, rumo ao alcance de sua visão de futuro e no
cumprimento de sua missão institucional.

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
Retrata as melhorias nos processos estratégicos, ou a criação de novos, nos quais a Empresa deve
buscar excelência e concentrar esforços a fim de maximizar os resultados almejados.
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Desenvolve os objetivos necessários para o crescimento institucional e o alcance da maturidade
desejada, relacionados às pessoas e aos recursos logísticos e financeiros, levando em consideração a
capacidade de agregar valor aos produtos e serviços, servindo de base a melhoria dos processos
estabelecidos na Perspectiva de Processos.
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Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL
Figura 3: Mapa Estratégico da Dataprev 2016 – 2019
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Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Empresa 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, a Dataprev deve
orientar seus esforços na busca dos resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da
estratégia de atuação.
Perspectiva Resultados
1.

Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal
Dotar a Dataprev da infraestrutura tecnológica necessária e suficiente ao atendimento das
demandas, com qualidade, oportunidade e disponibilidade.

2.

Estruturar com os clientes soluções estratégicas para seus negócios
Criar soluções estratégicas, utilizando inteligência, que agreguem valor aos processos de
negócios dos clientes.

3.

Gerar valor provendo retorno aos acionistas, sustentabilidade empresarial e
investimento permanente em atualização tecnológica
Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro de forma a garantir os investimentos
necessários para a permanente atualização tecnológica da Empresa e fazer frente aos desafios
atuais e futuros do negócio.

4.

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela proteção e privacidade das informações sob
a guarda da empresa
Preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações.
Mitigar os riscos e vulnerabilidades inerentes à informação nas soluções desenvolvidas pela
Empresa.

5.

Posicionar a empresa no mercado como integradora de soluções de TI para o governo
por meio de parcerias
Promover a integração das informações de natureza social e de interesse do Estado,
armazenadas em fontes heterogêneas, convergindo conceitos e apoiando a formulação e o
acompanhamento de políticas sociais.

6.

Transformar analytics em um dos negócios centrais da empresa
Aplicar soluções de inteligência analítica que possibilite entender as diversas variáveis
envolvidas em políticas sociais e suas volatilidades, permitindo maior controle e
previsibilidade na execução dessas políticas. Apoiar as decisões estratégicas e a gestão dos
negócios dos clientes por meio de ferramentas de análise de dados e modelos estatísticos.

7.

Expandir portfólio de serviços e clientes
Ampliar a carteira de serviços e clientes.
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Perspectiva Processos
8.

Consolidar cultura de governança e gestão baseada em planejamento, métricas,
indicadores e análise de informações
Governar a Empresa de forma a promover o alinhamento das decisões com os interesses da
Sociedade, do Estado, do Conselho de Administração, e dos Órgãos de Controle. Criar
condições adequadas para a consolidação da transparência e do monitoramento de resultados.

9.

Consolidar cultura de gestão de risco, gestão de ética e transparência em toda empresa
Promover processo contínuo de aprendizado organizacional crescente com a gestão de riscos,
com foco em uma gestão ética e transparente.

10. Aprimorar processos visando qualidade, agilidade, disponibilidade e automação
utilizando como referência as melhores práticas de mercado
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.
11. Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e tempestividade de
implantação
Aprimorar as soluções de tecnologia fornecidas pela Empresa, com aplicação de tecnologias
inovadoras promovendo significativa melhora de qualidade do serviço prestado.
Disponibilizar as soluções nos prazos compatíveis com as necessidades dos clientes.
12. Radicalizar a padronização e interoperabilidade de sistemas e dados
Permitir que os diferentes sistemas e aplicações da administração pública federal interajam
entre si, possibilitando a troca de informações e a integração de dados.
13. Prover alta performance na gestão de recursos financeiros e ativos, intensificando a
gestão por custos indicadores econômico / financeiros
Fortalecer os mecanismos de gerenciamento financeiro, aprimorando o planejamento
orçamentário/financeiro.
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
14. Estabelecer arquitetura empresarial flexível alinhada a estratégia da empresa
Reorganizar o conjunto de responsabilidades, relacionamentos e informações de uso da
gestão, de forma a conquistar novos espaços, tendo não só os ganhos que a nova
conformação nos traz, mas também os ganhos da capacidade de mudar.
15. Disponibilizar soluções de logística, internas e externas, com melhor qualidade, agilidade
e custo
Promover a integração e a flexibilidade dos processos logísticos, garantir a padronização na
execução e fortalecer o gerenciamento nas perspectivas de custos, qualidade e agilidade.
16. Implantar ambientes padronizados voltados para colaboração e produtividade
Promover a colaboração entre os trabalhadores e aumentar a produtividade dos processos da
Empresa visando as mudanças no ambiente decorrente das mudanças nos processos.
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17. Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e
impulsionada
Destacar a distinção entre ser um excelente lugar para se ter um emprego, e um excelente
lugar para trabalhar. Trabalhar com produtividade, gerenciada e impulsionada.
18. Estabelecer cultura organizacional ágil e flexível alinhada a estratégia da empresa
Buscar princípios de gestão flexíveis, dinâmicos e criativos. Desenvolver a capacidade
organizacional de adaptação rápida às mudanças tecnológicas, econômicas e de processos,
refletindo no modo de pensar e agir das pessoas, com o propósito de promover a estratégia da
empresa.
4.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
O ciclo de planejamento operacional da Dataprev tem quatro etapas. O ciclo se inicia em setembro
do exercício anterior, com a Etapa Preparatória, em seguida, começa a Etapa de elaboração do 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 de Planejamento – COPL
Figura 4: Ciclo do Planejamento Operacional
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O processo de elaboração do Plano de Ação 2016 foi iniciado em setembro de 2015, a partir das
perspectivas elencadas durante as consultas de expectativas. 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 de Planejamento – COPL
Figura 5: Etapa Preparatória do Plano de Ação 2016

O material obtido a partir desse cenário foi analisado e priorizado pela Diretoria durante o mês de
outubro de 2015. A partir dessa definição, foi organizada a primeira proposta do Plano de Ação
2016 e encaminhada para análise dos gestores da empresa, tendo sido realizada uma oficina
gerencial em novembro de 2015 para este fim.
Ainda no mês de novembro de 2015, 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 2015.
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Fonte: Coordenação de planejamento – COPL
Figura 6: Plano de Ação 2016 – Etapas de Planejamento

O Plano de Ação 2016 foi concluído na oficina gerencial realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de
2015 e apresentado ao Conselho de Administração da Dataprev, que o aprovou no dia 17 de
dezembro de 2015.

4.1.3 Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos

Vide Figura 1 Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação.

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 2016, 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
envolvida 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.
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Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL
Figura 7: 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, 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, apoiando a gestão proativa, reduzindo as incertezas e os impactos
decorrentes destes riscos.
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.

Considerando 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, a metodologia foi revisada ao longo do exercício de 2016, com previsão de
implementação em 2017.
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Perspectiva Resultados

Tabela 1: Resultados Relativos aos Clientes ‒ 2016
4.49 – Sistemas do SIGEPE disponíveis para implantação
Para o projeto Avaliação de Desempenho/SIGEPE podemos citar que a solução implementa, na
sua última versão, o planejamento de todo o ciclo da avaliação de desempenho desde a definição
das metas globais e individuais, com o monitoramento e ajustes até o replanejamento das
referidas metas durante o ciclo, conforme a base legal para o executivo federal. Em relação ao
projeto de anistiados políticos, o cálculo está automatizado como também o envio para
pagamento dos anistiados, gerando maior segurança e acompanhamento dos cálculos e
pagamentos aos servidores anistiados e seus beneficiários.
4.57 – SIRC – Sistema Nacional de Informações do Registro Civil implantado
nacionalmente
As ações realizadas em 2016 consolidam a utilização do SIRC nacionalmente, garantindo ao
INSS melhor controle operacional sobre o envio de informações por parte dos cartórios com
melhoria da qualidade dos dados e na integração com a RFB pela captação do CPF do recémnascido.
4.19 – FAP adequado ao GERID e adequação CADPREV em desenvolvimento
A utilização do GERID como ferramenta padrão de gestão de autorizações, acesso e
identificação do FAP, permitiu incremento na segurança da aplicação e o gerenciamento das
funcionalidades da aplicação, transferindo para o usuário a responsabilidade pela autorização de
acesso e agilizando o processo. Quanto a adaptação do CADPREV ao GERID foi concluída a
especificação o negócio que permitirá a iniciar os trabalhos referentes a utilização do GERID
como ferramenta de acesso à aplicação.
4.39 – Adequações para o programa de apoio financeiro aos Hospitais Filantrópicos
(PROSUS) implantadas
As adequações para o Programa de Apoio Financeiro aos Hospitais Filantrópicos objetivaram
possibilitar o cadastramento do requerimento de Moratória Suspensiva (prorrogação do prazo
para o cumprimento da obrigação – o crédito não pode ser cobrado no período) no Sistema
DIVIDA em atendimento a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 (as entidades de saúde
filantrópicas e as entidades de saúde sem fins lucrativos que aderirem ao PROSUS, podem
requerer Moratória Suspensiva da Exigibilidade dos créditos tributários e não tributários
administrados pela PGFN e pela RFB).
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4.40 – Integração do ajuizamento com Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª região
implantada
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região não mais aceita ajuizamentos em papel. Todos os
ajuizamentos devem ser realizados em arquivo. Desta forma, fez-se necessário adequações no
sistema para atualizar a forma de ajuizamento de diversas procuradorias para arquivo. Houve, além
do cumprimento ao processo do TRF 5ª Região, a redução dos custos com impressão e papel.
4.60 – e-Recursos estabilizado
O processo de internalização do sistema e-Recursos foi concluída. Não obstante seguem os
trabalhos de monitoramento e implementações nos sistemas visando a manutenção da estabilidade
e disponibilidade do mesmo.
4.10 – Serviço de Analytics comercializado para pelo menos 3 novos clientes
Como foco da estratégia da empresa em comercializar soluções de apoio a inteligência de negócios
baseadas em dados, a Dataprev começou a modelar e a ofertar os serviços das seguintes disciplinas
de Business Intelligence: Mineração, Qualificação de Dados, Desenvolvimento Analítico, Análise
Estatística e Data Discovery. Os modelos de comercialização de Mineração, Qualificação de
Dados, Desenvolvimento Analítico e Análise Estatística foram concluídos, adicionados ao
portfólio da empresa e a comercialização teve início.
4.41 – Integração do DIVIDA com Sistema de Parcelamento da Procuradoria (SISPAR)
implantada
Implantação da nova fase de parcelamento no sistema DIVIDA, o que possibilitou a continuidade
do processo de integração com o sistema SISPAR (SERPRO) para parcelamento dos créditos
previdenciários em um sistema parametrizável.
5.04 – Vulnerabilidades das informações do processo de concessões de benefícios reduzidas
No âmbito das vulnerabilidades no processo de concessão de benefícios, as fases executadas
aprimoraram o gerenciamento dos ativos de informação com as etapas de identificação das bases,
definição de política de auditoria e padronização das configurações de trilhas de auditoria. O
aumento do uso da solução workload reduziu a execução manual de jobs avulsos e rotinados,
melhorando, assim, o nível de segurança da informação em relação ao processo de concessão de
benefícios
4.62 – Modernização do SIF - Sistema de Inteligência Fiscal e INFORMAR – Informações
Gerais de Arrecadação (RFB)
O Processo de modernização tecnológica dos sistemas de informações gerenciais (SIF e Informar)
foi iniciado objetivando melhorar a tempestividade da disponibilização das informações de
Arrecadação Previdenciária para a RFB. A conclusão do processo de modernização em curso darse-á no exercício seguinte.
4.02 – e-Doc completo comercializado para pelo menos 1 cliente
A Dataprev investiu na criação de sua solução de Gestão Documental chamada e-DOC, essa
solução abrange todas as disciplinas da gestão documental incluindo documentos físicos. Em 2016
o e-DOC teve seu primeiro escopo como solução concluído e teve início a oferta a clientes. Os
clientes inciais que vão usar a solução são o INSS e a Funpresp.
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4.32 – Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED) da Guia Recolhimento
implantada
A solução MAED foi disponibilizada para homologação do cliente. Essa solução visa produzir
relatório para subsidiar cobrança das multas por atraso na entrega de declaração de GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS) no período de 12/2011 até 13/2014 e consulta pelo contribuinte das
referidas multas através da Internet. Por meio dela, também é possível a emissão de guias de
pagamento para quitação.
4.52 – Nova Folha de Pagamento (SIBE II) implantada
A execução da nova folha de pagamento (SIBE II) ocorreu em paralelo com a folha atual do SUB
de janeiro a outubro, o que viabilizou a identificação de novos requisitos para atingir a
conformidade com a folha atual processada no SUB. Foi desenvolvida e testada a solução, que fará
a integração dos créditos de pagamento de benefícios com a nova folha, de maneira a viabilizar a
integração da nova folha de pagamentos com os sistemas modernizados. Foi desenvolvida e
testada a solução que fará a integração do cadastro de benefícios com a nova folha, de maneira a
viabilizar a integração da nova folha de pagamentos com os sistemas modernizados. Novos
controles de segurança na migração dos dados da plataforma alta (CV3) para a plataforma baixa
foram implementados aumentando a segurança dos dados da nova folha de pagamento.
4.51 – Novo Portal do Atendimento CNIS/SIBE implantado
Implantou-se o MEU INSS (Central de Serviços), SAT (Novo Sistema de Atendimento) e SAG
(Sistema de Agendamento). Com tais implantações o INSS disponibiliza ao cidadão uma
plataforma responsiva com os principais serviços oferecidos, melhora a gestão do atendimento nas
Agências da Previdência Social e melhora o agendamento de atendimento para os cidadãos.
4.23 – Serviço CODEFAT internalizado
A internalização do serviço CODEFAT trouxe benefícios para o sistema CODEFAT, como a
integração deste com o GERID, proporcionando assim a padronização da Gestão de Acesso deste
sistema com demais sistemas do mesmo cliente. Outra vantagem foi criação de LOG's para a
aplicação. Mais um ponto trabalhado foi a redocumentação do produto, onde foram verificadas e
validadas as regras de negócio inicialmente criadas para o sistema, permitindo assim uma melhor
visão dos fluxos do sistema.
4.33 – Consolidação demandas da cobrança com evolução do SICOB e do SISCOL
implantada
Otimização da cobrança dos débitos previdenciários através de evolução tecnológica das
ferramentas de cobrança e acertos em dados de processos de valores elevados para permitir o
prosseguimento da cobrança eliminando o risco de prescrição desses valores. Atendimento
tempestivo à decisões judiciais.
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4.22 – Processo de pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP implantado
O Processo de pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP proporcionará ao cliente Ministério do
Trabalho a melhor gestão do pagamento do abono de uma forma diferenciada da existente, pois
meio de funcionalidades como a identificação dos beneficiários para pagamento dos agentes
financeiros, o cliente terá a possibilidade de identificar o agente financeiro responsável pelo
pagamento do benefício. Outra vantagem é que o cliente passará a conhecer os valores pagos ao
trabalhador com a possibilidade de aferir tais valores. O cliente terá também como vantagem após
a implantação das implementações feitas durante o atendimento deste Resultado o conhecimento
do retorno dos pagamentos efetuados. Mais um ponto positivo é a funcionalidade de calendário de
pagamentos, com essa funcionalidade o cliente poderá programar os abonos pagos por mês para
execução dos agentes financeiros.
4.30 – Consolidação e Cobrança dos Parcelamentos Previdenciários (CCPAR) para
incremento de arrecadação implantada
Aumento da arrecadação do Governo Federal com novas modalidades de parcelamento, reabertura
e encerramentos de outras modalidades, instituídas pelas Leis 11.941/2009, 12.810/2013,
12.996/2014. Possibilita aos contribuintes e órgão públicos parcelarem suas dívidas
previdenciárias contando, inclusive, com incentivos fiscais proporcionados pelas referidas Leis.
Automatiza o controle de inadimplência bem como a manutenção dos parcelamentos pelo servidor
público.
4.59 – Soluções das diretorias de áreas meio do INSS implantadas
As soluções das diretorias de área meio do INSS fornecidas foram: Serviço de Data Mining para
Auditoria Geral do INSS foram disponibilizados para homologação: o "Projeto de Mineração de
Dados – Incapacidade" proporcionando a identificação de indícios de irregularidades na
concessão/manutenção dos benefícios, gerando economia pela cessação de benefícios e
recomendações de melhoria nos controles dos sistemas. E o "Projeto de Mineração de Dados –
CNIS e GFIP" proporcionando a identificação de segurados e empresas com comportamentos
discrepantes, a partir da possibilidade de ocorrência de ilícitos no documento GFIP para a
concessão de benefícios previdenciários e a identificação de padrões de irregularidades no CNIS.
4.01 – Sistema Eletrônico de Informações (SEI) disponível para comercialização no modelo
de infraestrutura como serviço (IaaS)
O SEI é um sistema desenvolvido pelo TRF4 e mantido pelo Ministério do Planejamento. Com
esse resultado a Dataprev passou a ter total conhecimento da solução e pode adicioná-la no seu
Portfólio para ampliar a sua carteira de clientes. Só não foi possível o inicio da comercialização
por falta de uma autorização formal do Ministério do Planejamento.
4.04 – Sistema de plataforma de Ensino à Distância (EaD) atualizado para comercialização
A Dataprev já oferta o serviço de EAD baseado na plataforma Moodle aos seus clientes. No ano de
2016 o foco foi padronizar e atualizar essa solução tendo em vista que estávamos com vários
ambientes com versões e características diferentes para o mesmo serviço.
1.07 – Sistemática de avaliação de empreendimentos e investimento aprimorada
A sistemática de avaliação de empreendimentos e investimento proporcionou a Dataprev o
aprimoramento da ferramenta de controle e planejamento de investimentos, o que resultou na
construção de bases para avaliações de investimentos, que vão da etapa de definição das diretrizes
e levantamento, até os mecanismos de priorização. O aprimoramento da ferramenta proporciona
ainda, o acompanhamento do início da etapa de planejamento até a sua efetiva realização de forma
matricial, alcançando todas as Diretorias.

44

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
1.26 – Política de preços 2016 aprovada pelo Conselho de Administração e política de preços
2017 elaborada
A Política de Preços 2016 foi aprovada pelo Conselho de Administração na 326ª em 24/05/2016 e
sendo aplicada aos novos contratos e na ocasião da renovação dos atuais permitindo a atualização
dos preços praticados e clareza na definição dos serviços prestados.
1.15 – CertificaçãoTIER III design implantado no DCRJ e DCSP e contratada para o DCDF
A implantação da certificação de design em TIER III certificou e qualificou o DCRJ e DCSP no
âmbito da excelência em seus projetos, na qualidade dos requisitos adotados e no desenho atual
habilitando os Data Centers na prestação de serviços de altíssima qualidade e ampla
disponibilidade. Com a obtenção das Certificações para o DCRJ e DCSP houve um forte avanço
nas obras de adequação para as próximas etapas.
3.14 – Sistema de gerenciamento de serviços de TIC migrado para o DCSP
Foi concluída a implantação e modernização do CA SDM no Data Center de São Paulo, o qual
suporta os processos de mudanças, problemas, incidentes, configuração, conhecimento e
requisição de serviços. Houve um aumento da resiliência da ferramenta e avanços na capacidade
de sustentação dos processos relacionados à gestão de TIC. Assim, a empresa conta com uma
ferramental mais confiável e robusta para a gestão e governança dos serviços de TIC.
1.35 – Todos os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) operando no DCSP
A migração de sistemas da RFB foi iniciada priorizando a transferência das bases de dados e
depois das aplicações, e a centralização das operações e infraestrutura de TIC nas equipes do
DCSP. Essas ações proporcionaram uma melhoria na performance e disponibilidade dos sistemas,
otimizando a gestão centralizada e enxuta do ambiente, desonerando o atendimento por meio da
simplificação da matriz de incidentes onde os pontos de comunicação se tornaram únicos. Além
disso, essa centralização no DCSP possibilitou a criação de equipes especializadas no negócio do
cliente facilitando a investigação da causa raiz de incidentes e reduzindo o tempo de atendimento.
4.61 – Governança de dados nas bases institucionais do INSS
Foi disponibilizado um ambiente segregado e seguro com dados e, em conjunto com a equipe do
INSS, foi iniciada a governança de dados nas bases institucionais do INSS. Para esta análise a
Dataprev disponibilizou analistas especialistas em negócio e análise de dados e ferramentas de
análise, qualificação e mineração de dados. As inconsistências identificadas foram registradas em
relatórios armazenados na área de segurança da Dataprev com classificação sigilosa. Esses
relatórios foram também encaminhados ao INSS para providências. A correção das discrepâncias
identificadas trará uma redução significativa na folha de pagamento de benefício do INSS, em
especial no que se refere aos benefícios assistenciais e auxílios doenças.
1.49 – Política de licenciamento de dados, conteúdo e produtos de software disseminada
Houve o nivelamento dos assuntos relacionados às questões de licenciamento de software,
propriedade intelectual, direito digital, dentre outros. Foi iniciado um trabalho de tratamento de
software sob a ótica legal que culminou no licenciamento do sistema GET de propriedade do
INSS. Este resultado estrutura a política de licenciamento dentro da Dataprev, estabelecendo
padrões para o desenvolvimento à luz do direito digital, de modo a proporcionar tanto à Dataprev
quanto ao seu cliente maior segurança jurídica na utilização e disponibilização do software.
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3.05 – Serviço self service de Analytics disponível para clientes internos e externos
O serviço Self Service de Analytics encontra-se disponível para oferecimento a clientes com o
envio dos arquivos QVD via ferramenta de transmissão (GIS) disponível na Dataprev. Foi definido
o processo de entrega e operação de serviços de Descoberta de Dados Analytics e implantação de
infraestrutura de TIC para armazenamento dos dados em servidor de arquivos atendendo a
recomendação da área de segurança. Este serviço, ao ser disponibilizado para o INSS,
possibilitará maior flexibilidade para desenvolvimento de suas próprias análises estatísticas básicas
e responder questões estratégicas. Essas ações possibilitarão o acesso a uma maior quantidade de
dados qualificados com maior agilidade, apoiando a tomada de decisão do órgão. A ferramenta
utilizada, apresentou algumas restrições de segurança e arquitetura, o que levou a Dataprev a
prospectar novas alternativas tecnológicas.
3.03 – Bases contingenciadas em uso para Business Intelligence (BI)
Todas as rotinas de BI foram analisadas e as plausíveis de uso da base contingenciada foram
migradas para tal, como efeito foi reduzido consideravelmente o tempo para a extração de dados
de BI, por não concorrerem com as cargas transacionais. Essa ação aumentou a capacidade da
Dataprev em prover solução de Gestão de Dados com segurança e rapidez de informações de
qualidade para apoiar decisões estratégicas.
1.32 – Análise e inteligência de negócios consolidadas como negócio estratégico
As áreas de inteligência da informação foram reestruturadas com foco na especialização das
equipes de negócios e de sustentação e na padronização do desenvolvimento de aplicações de BI,
proporcionando melhor qualidade nos produtos entregues aos clientes. Este resultado permitiu
avaliar se os insumos necessários para que a qualidade dos produtos fosse garantida estavam
disponíveis. Além disso, foram identificadas as correlações entre todos os sistemas de inteligência
de todos os clientes e respectivos sistemas transacionais que são fontes de dados (mapeamento
origem x destino) facilitando a identificação de lacunas no uso dos dados transacionais pelos
sistemas de inteligência, que apoiam as tomadas de decisão dos clientes, como priorização de
demandas e investimento.
1.45 – Painel de informações para os clientes disponibilizado
O Painel de Relacionamento com o Cliente tem possibilitado, com os indicadores em produção,
uma gestão contratual mais precisa, com detalhamento sobre a execução contratual e análise do
fluxo de pagamentos dos clientes.
Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL

Perspectiva Processos
Tabela 2: Resultados Relativos aos Processos – 2016
1.27 – Processo de atendimento ao usuário reestruturado
Foi realizada a implantação do novo modelo de atendimento ao cliente em consonância com a
estratégia da empresa. Os subprocessos de planejamento e qualidade do atendimento foram
integrados ao Processo de Atendimento viabilizando a atuação matricial entre os Grupos de
Atendimento Especializado nos Estados. Isso proporcionou um melhor aproveitamento da
capacidade técnica e a redução do tempo de atendimento e dos seus custos operacionais, como por
exemplo, os gastos com deslocamentos.
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1.39 – Gestão de processo de desenvolvimento revisada com aumento de produtividade
Foi realizada a revisão de processos de desenvolvimento, incluindo integração e entrega contínua,
além da evolução do processo de testes dos sistemas analíticos, da padronização do método de
estimativa de prazo para projetos e do aprimoramento da gestão da capacidade de
desenvolvimento. Esse conjunto de entregas (resultados) possibilitou a evolução do processo de
desenvolvimento, criando a base para futuras ações da Dataprev, como a construção da esteira de
integração e entrega contínua a ser consolidada a partir de 2017, o que trará maior qualidade e
agilidade na entrega dos produtos em produção.
1.46 – Metodologia de medição de requisitos não funcionais implementada
Esta frente definiu um processo para medir os requisitos não-funcionais ao longo do
desenvolvimento dos projetos, cujo resultado viabilizará a evolução do tratamento de requisitos
não-funcionais dentro da Dataprev. Esta evolução permitirá, após a expansão para todos os
projetos e produtos, evitar atrasos nas entregas de projetos devido à falta de tratamento destes
requisitos durante o desenvolvimento do software e também permitirá maior clareza na medição
dos requisitos não funcionais na sustentação dos produtos em produção.
1.36 – Contratos com clientes reestruturados
A Política de Preços 2016 foi aprovada pelo Conselho de Administração na 326ª em 24/05/2016 e
sendo aplicada aos novos contratos e na ocasião da renovação dos atuais permitindo a atualização
dos preços praticados e clareza na definição dos serviços prestados.
1.44 – Modelagem de negócios implantada
Com a modelagem de negócio implantada, a Dataprev pode mapear todos os atores e tarefas de
como se dá a criação de um novo produto ou serviço. Dessa forma a Dataprev passa a ter maior
previsibilidade de quanto tempo e esforço são necessários para que uma nova ideia de produto ou
serviço possa ser estruturada da sua concepção até a sua comercialização. O Escopo de 2016 foi
fazer o mapeamento desse processo e acompanhar em uma nova ideia de produto, que foi a do SEI
no ambiente de IaaS. Assim foi possível adicionar no portfólio da empresa esse produto.
1.38 – Plano de Comunicação 2016 executado e Plano de Comunicação 2017 aprovado
Plano de Comunicação 2016 consolidou o Portal Dataprev como ferramenta de negócio e
divulgação dos serviços da empresa com a criação de uma estratégia de elaboração de conteúdo.
Também implementou novos instrumentos de comunicação com os clientes, com a produção de
factsheets com números trabalhados pela Dataprev, e com a sociedade, ampliando a atuação nas
redes sociais. O Plano de Comunicação 2016 contribuiu, assim, para a integração dos projetos
estratégicos e processos da empresa, além de melhorar o acesso dos clientes às informações dos
projetos ou serviços executados.
3.26 – Processo Gestão de Débito Técnico para solucões desenvolvidas implementado
Foi definido processo de gestão de débito técnico para as soluções desenvolvidas pela Dataprev e
elaborado um mapa de débito distribuído por cliente com plano de tratamento definido. A
execução de 90% desses planos de tratamento nas Unidades de Desenvolvimento da PB, CE, RJ,
SC, viabilizou o tratamento de cerca de 92% das demandas identificadas. Essas ações
possibilitaram o planejamento e priorização das demandas de débitos técnicos em conjunto com as
áreas de relacionamento responsáveis pelos clientes, promovendo a melhoria na qualidade dos
produtos e conformidade dos artefatos com o processo de desenvolvimento.
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1.39 – Gestão de processo de desenvolvimento revisada com aumento de produtividade
Foi realizada a revisão de processos de desenvolvimento, incluindo integração e entrega contínua,
além da evolução do processo de testes dos sistemas analíticos, da padronização do método de
estimativa de prazo para projetos e do aprimoramento da gestão da capacidade de
desenvolvimento. Esse conjunto de entregas (resultados) possibilitou a evolução do processo de
desenvolvimento, criando a base para futuras ações da Dataprev, como a construção da esteira de
integração e entrega contínua a ser consolidada a partir de 2017, o que trará maior qualidade e
agilidade na entrega dos produtos em produção.
5.11 – PCTIC dos clientes aprovado e SGCN da Dataprev implementado
O Programa de Gestão da Continuidade de Negócios e seu Sistema de Gestão trazem os princípios
da prontidão esperados para a DATAPREV e foi revisado com definição de arquitetura padrão.
Isso contribuiu para a garantia de continuidade do processamento dos sistemas em caso de
desastres. Também envolveu a implantação do SGCN e treinamento da SUAT para revisão dos
PCO existentes.
1.18 – Painel de indicadores corporativos implantado, agregando informações de todas as
áreas
A implantação do painel de indicadores corporativo proporcionou a Dataprev a definição da
política de produção, uso e disponibilização de painéis corporativos, além da operacionalização do
barramento de dados dos sistemas integrados. Contribuiu ainda para definição dos indicadores
corporativos com abrangência para todas as diretorias.
2.12 – Relações com a PREVDATA gerenciada e aprimorada
Com a conclusão da otimização do relacionamento com a Prevdata, a Dataprev passou a ter um
documento formal, termo de cooperação, mapeando e disciplinando os processos de
compartilhamento de informações. Avanços significativos nas ações continuadas de comunicação
institucional foram identificadas. Ademais, passou-se a ter um debate mais estruturado com
relação aos temas de educação previdenciária e de melhoria das rotinas de apoio para oferta de
plano de adesão à Entidade de Previdência Complementar.
1.16 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) interna gerenciados
Foram implantadas as bases de configuração (CMDB) na ferramenta CA SDM, permitindo a
atualização tecnológica da gestão dos recursos de TIC Interna e melhorando o processo de
atendimento das demandas. Por fim, permitiu a introdução da Base de Conhecimento no SDM, o
que aperfeiçoou a gestão dos arquivos históricos gerados no Departamento de Soluções de TIC
para uso interno, proporcionando uma melhoria nas atividades de sustentação e na eficácia do
atendimento.
1.48 –– Programa de Integridade Corporativa instituído e iniciado
Visando prevenir, detectar e remediar riscos decorrentes de desvios de conduta, a Dataprev
estruturou um Programa de Integridade Corporativa. A implantação está ocorrendo de forma
progressiva e, em 2016, entre as principais realizações, estão a adesão ao Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Ethos; a criação da Política de
Integridade Corporativa, a revisão do Código de Ética em conformidade com a Lei 13.303/2016;
revisão/criação de normativos internos relacionados com integridade; realização da 1º Oficina de
Gerenciamento de Riscos de Fraude; criação na DTPnet de espaço dedicado a divulgação e
acompanhamento por parte dos empregados das ações de integridade; implementação da
comunidade colaborativa sobre o tema na Ond@; e a publicação na DTPnet do Programa de
Integridade Corporativa 2016.
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1.03 – Processo e gestão de custos aprimorados
O processo de aprimoramento da gestão de custos proporcionou a Dataprev dois dashboards com
diferentes níveis de complexidade para análise e gestão dos custos. O primeiro direcionado a
Diretoria, teve o foco voltado para informações baseados em realização de despesas “por contrato”
e o segundo "por produto". Este, focou na análise dos custos de infraestrutura de TIC com um
olhar mais simplificado. Por fim, os treinamentos e a revisão da estrutura de mais de 640 produtos
feita pela área de custos concorreram com a participação ativa na implantação da nova versão do
sistema integrado administrativo, e que esta participação impactou na celeridade das entregas
previstas.
1.06 – Processo de vinculação do orçamento com o Plano de Ação 2016 implementado
O Processo de vinculação do orçamento com o Plano de Ação 2016 proporcionou a Dataprev a
vinculação do orçamento com o plano de ação, proporcionando o acompanhamento dos resultados
sob uma perceptiva econômico e financeira. Essa vinculação tem como objetivo aproximar o
processo de planejamento à forma de controle e acompanhamento do orçamento. Por fim, o
resultado trouxe significativos avanços na construção de ferramentas de gestão e integração do
orçamento com o plano de forma que o processo se sustente a médio e longo prazo.
1.01 – Gestão contábil e tributária aprimorada com processos automatizados
A Gestão contábil e tributária foi aprimorada e proporcionou a Dataprev um melhor gerenciamento
dos controles internos com a ampliação da sistemática de diferimento com a adoção do
diferimento dos encargos financeiros sobre faturas em atraso. Essa nova sistemática possibilitou a
otimização do caixa da empresa quanto ao pagamento de tributos, com direcionamento de recursos
para outras finalidades, além de incorporar novos indicadores econômico-financeiros e sumário
executivo ao relatório GFinanças , simplificando sua leitura e entendimento.
1.05 – Programa de compliance nos processos de finanças implantado
O Programa de compliance nos processos de finanças proporcionou a Dataprev implantar o
Programa de compliance para os processos de finanças da empresa, envolvendo os Departamentos
de Controladoria, Financeiro e Gestão Contábil, com o objetivo de estabelecer uma rotina de
avaliação do grau de conformidade dos processos financeiros da Dataprev e do tratamento das
inconformidades, fortalecendo o controle interno da empresa.
1.10 – Nova versão do Protheus com Fluig implantada
A nova versão do Protheus com Fluig foi implantada e proporcionou a Dataprev a utilização da
nova versão 12 do Protheus, com introdução de novas funcionalidades, além de desonerar a
capacidade produtiva dos Data Center por ter sido implantado em nuvem externa. Essa nova
versão também contribuiu para que o FLUIG que é uma plataforma aderente ao Protheus,
permitisse a elaboração e automação de processos importantes, reduzindo etapas e a geração de
documentação, otimizando a operacionalização de várias atividade. Por fim, a utilização do
módulo Reserve para a compra de passagens aéreas permitiu maior transparência e economia nos
valores pagos, assim como maior facilidade e visibilidade na gestão do processo de viagens.
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1.23 – Portfólio de investimentos 2016 aprovado pelo Conselho de Administração
O Portfólio de investimentos foi atualizado e viabilizou uma lista revisada das intenções de
investimentos da Dataprev, com objetivo de dar visibilidade aos acionistas e permitir sua
manifestação prévia. O Portfólio se tornou um instrumento de reporte permanente, cuja atualização
envolve a participação direta dos diretores e superintendentes, no que diz respeito aos itens de
maior relevância para empresa. Por fim, com o objetivo de aprimorar esse processo, houve o
desenvolvimento do módulo de aquisições dentro da ferramente do Clarity, no qual os resultados
dependem da coleta de informações via um processo mais estruturado, aprimorando a qualidade do
produto.
1.04 – Gestão de caixa integrada, com análises preditivas e de riscos implantada
Foi realizada a gestão de caixa integrada com análises preditivas e de riscos, tornando possível o
acompanhamento das movimentações financeiras da empresa, além de identificar as entradas e
saídas de dinheiro, bem como o saldo final que sobra no caixa.
3.02 – Programa Conformidade Tecnológica da Infraestrutura de TIC 2016 implantado
O trabalho de atualização tecnológica é contínuo e vem reduzindo a vulnerabilidade associada às
tecnologias/servidores obsoletos, além de aprimorar a gestão nos ambientes produtivos, com foco
na adequação do parque tecnológico aos padrões vigente. Em 2016, foram tratadas 514 de 565 não
conformidades, relacionadas à atualização tecnológica de sistema operacional, gerenciador de
banco de dados e hardware que gerou redução de custos e de riscos operacionais
3.12 – Nova ferramenta de desenvolvimento em pleno uso pelas Unidades de
Desenvolvimento
Foi iniciada a implantação da suíte ALM (Application Lifecyle Management) para o
gerenciamento dos artefatos desenvolvidos pela Dataprev, possibilitando a integração entre áreas
de negócio, desenvolvimento e infraestrutura. A solução integra processos como análise de
requisitos, modelagem de arquitetura, desenvolvimento de código, gestão de mudanças, gestão de
testes e gerenciamento de versões dos produtos desenvolvidos. Isso trará maior autonomia e
governança no desenvolvimento de software, agilizando as entregas com maior qualidade,
contribuindo com a melhoria na rastreabilidade e qualidade dos produtos na esteira produtiva.
3.19 – Programa de entrega contínua e configuração automatizada para todos os clientes
implantado
Foi implantada a entrega contínua e configuração automatizada nas aplicações do MTE
(SD/IMO/CAGED), INSS e Funpresp. A consolidação desse modelo para elaboração de
automação de provisionamento de arquivos de configuração aumentou a conformidade dos
ambientes de infraestrutura de TIC, reduzindo o tempo de implantação dos produtos nos ambientes
de homologação e produção pelas equipes de operação. Além de aumentar a confiabilidade e
integridade nos processos de implantação.
3.07 – Solução de virtualização de serviços para desenvolvimento implantada
A implantação da solução de virtualização de serviços para desenvolvimento reduziu o impacto no
desenvolvimento de produtos com alto acoplamento de serviços externos, além de evitar custos e
reduzir o esforço de configuração, viabilizando entregas de produtos com estas características com
maior qualidade e agilidade. Os resultados positivos foram encontrados no desenvolvimento de
aplicações que dependem de serviços compartilhados como SDC, CNIS e eSOCIAL. A
virtualização de serviços elimina períodos de espera das equipes para a identificação dos defeitos
nos ambientes de teste integrado, aumentando a produtividade, uma vez que permitiu a evolução
corretiva paralelamente no desenvolvimento.
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3.10 – Novo padrão de interface de aplicações, incluindo mobile, implantado
Foram validados os artefatos de identidade visual da PREVIC, MTE e INSS e adequados a
sistemas desses clientes, definindo assim, uma base única de desenvolvimento de interfaces. Com
a definição desse padrão comum e diretrizes para especificidades de cada cliente, foram
disponibilizados sistemas com melhor experiência de usuário (UX) para os clientes, além de
viabilizar a criação de componentes reaproveitáveis para desenvolvedores, que agiliza a construção
de interfaces com suporte a dispositivos móveis, expandindo a utilização dos sistemas além dos
web browsers.
3.16 – Ferramenta de modelagem Oracle Designer desativada
A Ferramenta de modelagem Oracle Designer foi desativada, tendo sido realizado cópias de
segurança e disponibilização do histórico completo de todos os servidores e testes de restauração
das bases de dados. Esta desativação centralizou os modelos de dados consolidados na nova
ferramenta de modelagem de dados IBM IDA ocasionando melhor rastreabilidade e segurança na
implantação de mudanças na definição dos dados dos clientes. Essas ações viabilizaram entregas
mais rápidas e íntegras de mudanças nas bases dos clientes, além de um catálogo de dados
integrado que permite a visualização holística de referência das bases de dados relacionadas ao
cliente.
Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL

Aprendizado e Crescimento
Tabela 3: Resultados Relativos a Aprendizado e Crescimento – 2016
1.21 – Gestão administrativa centralizada de contratos com fornecedores implantada
A gestão administrativa centralizada de contratos com fornecedores proporcionou a Dataprev
maior integração, controle e padronização da gestão administrativa dos contratos, desonerando os
gestores técnicos dos procedimentos administrativos e formalismos inerentes às atividades de
gestão de contratos.
1.34 – Modelo operacional unificado implantado (ITIL)
Foram identificadas e priorizadas ações para viabilizar o acoplamento dos diversos processos
operacionais, transformando o modelo operacional da empresa em um modelo unificado de acordo
com as boas práticas do ITIL. Além de padronizar os processos e aprimorar as entregas relativas à
Gestão de Serviços, essas ações viabilizam maior integração dos processos produtivos entre as
áreas finalísticas, maior transparência na execução de demandas multidisciplinares, e melhoria na
priorização de demandas estratégicas.
1.31 –– Processo de arquitetura produtiva implantado
Foram realizadas ações de aprimoramento dos processos de arquitetura técnica, focando nas
aplicações JAVA, migrações do CV3 e processos de Business Inteligence. Essas ações aumentaram
a eficiência e eficácia nas arquiteturas, por meio da padronização das arquiteturas de aplicações
desenvolvidas e um maior controle do ciclo de vida dessas tecnologias, além de viabilizar a
conformidade da arquitetura implementada nas aplicações migradas do CV3.
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2.08 – Programa de responsabilidade socioambiental ampliado com base nas políticas do
Governo Federal
Foi realizada a nova edição do Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev
(PROVIR) nos três Data Centers. O programa é um canal importante de comunicação com a
sociedade, dando publicidade aos investimentos feitos para a modernização dos serviços
previdenciários. Outro ponto a ser destacado foi o avanço na agenda ambiental, com a obtenção
de mais um selo, agora o A3P Laranja. Por fim, e não menos importante, o Programa de
voluntariado para o desenvolvimento em tecnologia social, foi aprovado.
1.19 – Módulo processual do e-Doc implantado em toda empresa
Foi realizada a implantação do Módulo Processual do e-DOC. Das 4 (quatro) ondas previstas, 3
(três) foram implantadas: Bens Patrimoniais, Finanças e Orçamento e os processos da Secretaria
Executiva, resultando em maior agilidade na tramitação e recuperação de documentos, redução
das áreas destinadas ao arquivamento de documentos, eliminação de tarefas redundantes,
redução da incidência de perdas e extravios de documentos, otimização do processo de gestão
documental, a introdução da gestão eletrônica de documentos na empresa e a consequente
redução de consumo de papel.
2.01 – Programa de gratificação gerencial individual implantado
O programa de gratificação gerencial individual possibilitou a Dataprev implementar o programa
de Avaliação de Performance Gerencial, com variação na gratificação, baseada na medição das
entregas realizadas pelos gestores, estimulando assim, a melhoria contínua da performance
gerencial e potencializando o alcance dos resultados, conforme previsto no Plano de Ação.
2.02 – Programa de reconhecimento individual implantado
O programa de reconhecimento individual proporcionou a Dataprev uma experiência piloto com
um Programa voltado para ações de valorização profissional que tem como propósito incentivar
ações dos empregados que geram valor ao negócio da empresa, através de uma política de
premiação. O resultado ainda possibilitou uma experiência exitosa com a realização do primeiro
Hackathon, maratona de desenvolvimento da Dataprev, que teve como objetivo, incentivar o
desenvolvimento de aplicações relacionadas com as necessidades da empresa ou de seus clientes
5.01 – Plano de conscientização e capacitação em Segurança da Informação (SIC)
executado
O Programa de Conscientização em Segurança da Informação – PCSIC teve entre as suas ações
em 2016: o lançamento de um e-book sobre senhas, a revalidação do certificado do EaD de
Segurança, o 66º Fórum de TIC, com o tema o Tratamento de Incidentes em Ambientes
Computacionais, e oficinas e palestras, a destacar a Oficina do Risk Manager e as palestras
ocorridas durante a SIPAT. O PCSIC 2016 contribuiu para redução de riscos e para uma maior
aderência aos requisitos regulatórios elevando a cultura.
5.13 – Processo de classificação de informações produzidas pela Dataprev implantado
O Processo de classificação de informações, custodiadas e produzidas pela Dataprev envolveu o
estudo das boas práticas no tratamento de informações aplicadas pelo mercado e órgãos da
Administração Pública Federal. Como resultado, foram elaborados a primeira versão da norma
de tratamento de informações, do guia de tratamento de informações e do conteúdo do
infográfico. Benefícios: Normatização do tema, visando mitigar o risco de perda/vazamento de
informações e uma maior aderência a legislação.
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5.02 – Bases de testes com acesso gerenciado
Foi elaborado o processo de acesso gerenciado a bases de testes e bases de homologação, a ser
utilizado pelos sistemas da empresa. Este processo permite um controle de acessos adequado
nestas bases, bem como a utilização segura dos dados durante os processos de homologação e de
testes das diversas aplicações da empresa por meio da identificação de falhas de forma
antecipada e na facilidade de disponibilização de cenários reais para tratamento, permitindo a
manutenção corretiva das falhas com maior eficácia.
5.06 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) 2016 executado e 2017
elaborado
O ciclo Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI 2016 realizou a análise de risco
de segurança em 2 camadas: Operacional (OpenLDAP e PostgreSQL) e Tática (processo batch
para concessão de benefícios). Este foi o 1º ciclo que executou análise de risco de banco de
dados de sistemas de cliente. A automação dos controles de SIC de Linux permitiu a expansão da
implantação em massa em todos os ativos com este SO, gerando aumento da conformidade com
os padrões de SIC e redução do custo operacional e do nível de risco dos ativos de TIC
5.07 – Controle de acesso entre aplicações da Previdência implantado
Padrão de controle de acesso seguro entre aplicações para nova arquitetura definidos, o que
possibilita a redução do risco de acesso não autorizado e gestão adequada dos acessos aos
serviços das aplicações. Este padrão foi implementado para as aplicações da Previdência
Fonte: Coordenação de Planejamento – COPL
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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 2016, relativas ao Plano Plurianual – PPA,
foram ajustadas às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais
(SEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

QUADRO 1: AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PPA
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 25294 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00)

Execução Física – Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida*

150.000.000

150.000.000

78.077.712

–

52,05%

Previsto Reprogramado Realizado
–

–

–

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

*Unidade de Medida: percentual de realização

(Continuação) QUADRO 1 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PPA
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 25294 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00)
Dotação
Inicial
47.000.000

Dotação
Final
47.000.000

Valor Realizado
6.056.705

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Execução Física – Meta
Descrição Unidade de
da Meta
medida*
–

12,89%

Previsto
–

Reprogramado Realizado
–

–

*Unidade de Medida: percentual de realização
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(Continuação) QUADRO 1 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PPA
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 25294 – Dataprev
Ação Prioritária

(

) Sim

( X) Não Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00)
Dotação
Inicial
3.000.000

Dotação
Final

Execução Física – Meta

Valor Realizado

Descrição
da Meta

Unidade
de
medida*

Previsto

Reprogramado

Realizad
o

923.642

–

30,79%

–

–

–

3.000.000

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

*Unidade de Medida: percentual de realização

A execução física e financeira dessas três ações está relacionada aos resultados do Plano de Ação –
Execício 2016, de acordo com a distribuição apresentada na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4: Resultados do Plano de Ação 2016 por Ações do Orçamento de Investimento – OI
Em R$ 1,00
Ação 4117 – Manutenção e
Adequação de Infraestrutura de TI
para a Previdência Social
∑

Ação 4101 – Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis

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

78.077.712,00 (Valor Realizado) ∑ 6.056.705,00,00 (Valor Realizado) ∑

923.642,00 (Valor Realizado)

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

A realização da rubrica de Investimentos no Programa 0807 – Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, alcançou o valor total de R$ 85,0 milhões, equivalente
a 42,53% do total do valor total previsto para o exercício de R$ 200,0 milhões.
A realização a menor do que o valor previsto ocorreu em razão das restrições de fluxo de caixa da
Empresa decorrentes do inadimplemento dos principais clientes ao longo de quase todo o exercício
e à ampliação de contratações no modelo de outsourcing (de Capex para Opex).
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Os principais investimentos, que juntos representam 80,59% do valor investido, totalizam R$ 68,6
milhões e, referem-se, basicamente, às seguintes aquisições:
•

Na “Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis”:
– Serviço de reforma e modernização do edifício-sede – DF;
– Serviço de reforma e modernização do edifício da unidade da Paraíba;
– Modernização de elevadores.

•

Na “Ação 4117 – Manutenção e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Previdência
Social”:
– Equipamentos de TI;
– Solução de hardware;
– Gerenciamento de impressão;
– Hardware – tape libray;
– Windows server;
– Suporte técnico em atualização/manutenção de software;
– Licenças de uso de software.
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4.3.1 Informações Sobre a Execução da Despesa
As informações que apresentam o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2016, foram ajustadas as especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Seguem os formatos e conteúdos que foram apresentados nos Relatórios de Gestão anteriores. 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.
4.3.1.1 Programação das despesas
QUADRO 2: PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária : Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - Dataprev

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares

CRÉDITOS
Extraordinários

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2016 (A)
Dotação final 2015 (B)
Variação (A/B-1)*100

UGO: 57.280

Grupos de Despesa Correntes
2 – Juros e
3- Outras
1 – Pessoal e Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
598.159.857
13.066.410
688.588.480

Origem dos Créditos Orçamentários

Especiais

Código UO: 40.202

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–
644.501.455
588.326.488
9,55%

–
13.066.410
-

–
777.125.042
721.569.405
7,66%

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
–
–
–
–
Outras Operações
–
–
–
–
Dotação final 2016 (A)
200.000.000
–
–
–
Dotação final 2015 (B)
115.000.000
–
–
–
Variação (A/B-1)*100
57,50%
–
–
–
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.
Origem dos Créditos Orçamentários
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4.3.1.2 Análise crítica (programação orçamentária)
O Programa de Dispêndios Globais – PDG para 2016 das Empresas Estatais foi aprovado pelo
Decreto 8.632/15 de 30 de dezembro de 2015. Posteriormente, os valores aprovados foram
reprogramados de acordo com o Decreto 8.931 de 14 de dezembro de 2016.
A reprogramação constante do Decreto 8.931, apresentou como novos limites os seguintes valores:
Receita Operacional – R$ 1.492,4 bilhão e Receita Não Operacional – R$ 154,3 milhões e para
Operações de Crédito (empréstimo), o valor previsto de R$ 120,0 milhões, totalizando R$ 1.766,7
bilhão como total dos Recursos. Já para os Dispêndios, os seguintes limites foram aprovados:
Dispêndios Correntes – R$ 1.421,6 bilhão (incluído o valor de R$ 13,1 milhões como encargos
financeiros referentes a empréstimo). A rubrica Investimento no ativo imobilizado, não foi alterada,
permanecendo o total de R$200,0 milhões inicialmente aprovado. A previsão dos Dividendos a
serem distribuídos aos acionistas foi alterada para R$ 23,4 milhões. Assim, o novo limite passou a
ser de R$ 1.648,0 bilhão 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 13.255, de 14/01/2016, não havendo necessidade de alteração
no exercício.
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4.3.1.3 Despesas Totais por Modalidade de Contratação
QUADRO 3: DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e
Código UO: 40.202
Informações da Previdência Social – Dataprev
Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

2016

%

337.832.556

32,58

2015

260.614.498

%

28,7

UGO: 57.280
Despesa paga
2016

%

2015

%

278.184.997

32,55

228.321.703

25,06

a) Convite

–

–

–

–

b) Tomada de Preços

–

–

–

–

c) Concorrência
d) Pregão

337.832.556

32,58

90.000

0,01

260.524.498

28,69

278.184.997

32,55

90.000

0,01

228.231.703

25,05

e) Concurso

–

–

–

–

f) Consulta

–

–

–

–

g) Diferenciado de
Contratações Públicas

–

–

–

–

2. Contratações Diretas (h+i)

114.984.927

11,09

112.862.336

12,43

103.061.119

12,06

123.463.632

13,55

h) Dispensa

40.710.134

3,93

36.880.451

4,06

40.937.261

4,79

33.770.032

3,71

i) Inexigibilidade

74.274.793

7,16

75.981.885

8,37

62.123.858

7,27

89.693.600

9,84

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

–

–

–

–

–

–

–

–

584.114.784

56,33

546.679.139

60,21

606.106.437

70,91

521.812.162

57,27

581.694.867

56,1

544.957.692

60,02

603.686.520

70,63

520.090.715

57,08

2.419.917

0,23

1.721.447

0,19

2.419.917

0,28

1.721.447

0,19

–

–

1.036.932.267
907.958.140
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR (Dashboard de Contratos)

–

–

854.755.634

911.157.705
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4.3.1.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
QUADRO 4: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e Informações da
Código UO: 40.202 UGO: 57.280
Previdência Social – Dataprev
DESPESAS CORRENTES
Valores Pagos

Grupos de Despesa
2016
1 – Despesas de Pessoal

2015

581.694.867

544.957.692

241100 – Salario Base

267.952.449

247.805.739

241600 – Encargos Sociais

128.551.506

129.043.851

51.393.528

45.084.530

133.797.384

123.023.572

241790 – Demais Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
246100 – Encargos Financeiros e Outros

936.303

–

936.303

–

2º elemento de despesa

–

–

3º elemento de despesa

–

–

Demais elementos do grupo

–

–

764.689.861

700.342.557

243110 – Serviços de Terceiros - TI

88.912.936

64.812.682

243190 – Serviços de Terceiros Demais

37.039.310

44.741.789

272.009.791

227.552.457

249210 – Equipamentos de PD

49.424.121

51.955.152

249600 – Variação Monetária de Outras Obrigações

48.893.840

39.922.349

268.409.863

271.358.128

85.058.058

65.610.821

78.077.712

48.048.083

6.056.705

16.180.294

923.642

1.382.444

3 – Outras Despesas Correntes

245100 – Tributos Vinculados a Receita

Demais elementos do grupo Outras Despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
4 – Investimentos
Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a
Previdência Social
Manutenção e Adequação de Bens Imoveis
Demais elementos do grupo
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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4.3.1.5 Análise crítica da realização orçamentária
Tabela 5: Realização Orçamentária
DESCRIÇÃO
112000 – Receitas Operacionais
113000 – Receitas Não Operacionais
Total das Receitas
133100 – Operações Internas (Empréstimos)
Total dos Recursos

Fixado 2016

Realizado 2015

Realizado 2016

Variação %
Realizado
2016/2015

Variação %
Real X
Fixado 2016

Saldo

%
Execuç
ão

1.492.401.553

1.384.205.707

1.436.349.283

3,77

(3,76)

56.052.270

96,24

154.253.053

155.707.556

192.168.363

23,42

24,58

(37.915.310)

124,58

1.646.654.606

1.539.913.263

1.628.517.646

5,75

(1,10)

18.136.960

98,90

(83,37)

100.040.203

16,63

120.000.000

–

19.959.797

–

1.766.654.606

1.539.913.263

1.648.477.443

7,05

(6,69)

118.177.163

93,31

644.501,455

544.957.692

581.694.867

6,74

(9,74)

62.806.589

90,96

971.575

875.261

1.027.620

17,41

5,77

(56.046)

105,77

243000 – Serviços de Terceiros

220.549.274

178.894.724

201.204.336

12,47

(8,77)

19.344.939

91,23

244000 – Utilidades e Serviços

21.091.437

19.177.844

20.081.989

4,71

(4,79)

1.009.448

95,21

350.880.124

305.055.090

341.246.485

11,86

(2,75)

9.633.639

97,25

(92,83)

12.130.107

7,17

241000 – Pessoal e Encargos Sociais
242000 – Materais e Produtos

245000 – Tributos e Encargos Parafiscais
246100 – Encargos Financeiros (Empréstimos)
249000 – Outros Dispêndios Correntes

13.066.410

–

936.303

–

170.566.222

196.339.638

200.193.128

1,96

17,37

(29.626.905)

117,37

1.421.626.498

1.245.300.248

1.346.384.727

8,12

(5,29)

75.241.770

94,71

150.000.000

48.048.083

78.077.712

62,50

(47,95)

71.922.288

52,05

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

47.000.000

16.180.294

6.056.705

(62,57)

(87,11)

40.943.295

12,89

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

3.000.000

1.382.444

923.642

(33,19)

(69,21)

2.076.358

30,79

200.000.000

65.610.821

85.058.058

29,64

(57,47)

114.941.942

42,53

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

222900 – Investimento Imobilizado
221100 – Operações Internas – Amortizações (empréstimos)
222900 – Dividendos

3.061.224

–

–

–

–

–

3.061.224

–

23.402.490

49.896.688

43.703.918

86,75

(20.301.428)

186,75

Dispêndios de Capital

226.463.714

115.507.509

128.761.976

11,47

(43,14)

97.701.738

56,86

Total dos Dispêndios

1.648.090.212

1.360.807.758

1.475.146.703

8,40

(10,49)

172.943.508

89,51

118.564.394

179.105.506

173.330.740

(3,22)

46,19

(54.766.345)

146,19

Superavit (Deficit) Orçamentário

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Observa-se na Tabela 5 – Realização Orçamentária acima, que a execução orçamentária do total das
Receitas de 2016 comparativamente à execução de 2015, apresenta acréscimo de 5,75%. A Receita
Operacional contribuiu com um acréscimo de 3,77%, enquanto que as Receitas Não Operacionais
cresceram 23,42%. Se compararmos a evolução das Receitas Operacionais, com o IPCA acumulado
nos últimos 12 meses, fechado em 6,28% (dezembro/2016), podemos observar que houve queda da
receita em termos reais.
Os Dispêndios Correntes tiveram um acréscimo em relação ao exercício anterior em 8,12% e os
Investimentos no Ativo Imobilizado da Empresa acréscimo de 29,64%.
O valor orçado para a rubrica 133100 - Operações Internas (Empréstimo) se deu em função da
perspectiva de obtenção de financiamento para fins de aquisição de investimentos. A contratação de
operação de crédito foi efetivada junto ao FINAME, obtido com o agente financeiro Banco do
Brasil, cujos juros vêm sendo quitados. Em razão da característica da operação, não houve a entrada
dos recursos no caixa da Empresa, uma vez que o agente financeiro fez o pagamento,
correspondente ao financiamento obtido, diretamente ao fornecedor.
Já na avaliação da execução orçamentária de 2016, em relação ao limite reprogramado do período,
têm-se as seguintes situações: total dos recursos com execução inferior ao limite em 6,69%, sendo
Receitas Operacionais com execução inferior em 3,76% e Não Operacionais extrapolou o limite
orçamentário para o ano em 24,58%. Os Dispêndios Correntes ficaram 5,29% abaixo do previsto
para o período. E os Investimentos ficaram abaixo em 57,47%.
a)

RECEITAS

A análise completa das receitas encontra-se 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 2015,
apresenta variação positiva de 6,74%, conforme apresentado na Tabela acima. Este
acréscimo é reflexo, basicamente, da performance dos seguintes grupos de despesas:
•
Salário de Empregados: com variação de 8,13%, em função, em sua maior
parte, dos efeitos do reajuste salarial referente ao acordo Coletivo de trabalho (ACT).
•
Benefícios Sociais – Demais: com variação a maior de 13,99% em relação ao
mesmo período de 2015, influenciada principalmente pelos seguintes itens: Anuênio
e Licença Prêmio, impactadas pelo reajuste salarial estipulado pelo ACT
(2015/2016). É importante destacar que reajustes de ACT levam à correção do “avo”
do mês em curso mais o ajuste de estoque de “avos” de períodos anteriores, tornando
atípica a variação da conta.
•
Programa de Desligamento Incentivado: com aumento nominal de R$3,7
milhões, devido a saída de 78 funcionários até maio. Convém lembrar que este
Programa tinha uma previsão inicial de R$15,0 milhões que foi revista e passou para
R$11,5 milhões, conforme reprogramação orçamentária de 2016 aprovada.
•
Contribuições Patronais (Prevdata): com aumento de 11,47% impactado pelo
novo plano de custeio que especifica o fluxo de contribuições de participantes,
patrocinadores e assistidos, como também, e principalmente, pelo aumento em
decorrência do ACT-2016.
•
O Grupo Encargos Sociais teve queda de 0,38%: Férias e Abono de Férias –
Art. 7º da C.F. tiveram uma desaceleração desde o contingenciamento por parte da
empresa no que tange à conversão de 1/3 de férias em pecúnia; Férias apresenta
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queda de 11,69% na comparação com o mesmo período de 2015, e a conta Abono de
Férias – Art. 7º da C.F. teve uma variação negativa de 25,84%. Estas contas ainda
sofrem impacto do adiamento da fruição das férias e da compulsoriedade de gozo
para se evitar vencimento do segundo período. A conta Seguro Acidente de Trabalho
teve alteração no cálculo cuja metodologia agora é feita por Regional (CNPJ), pois
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Previdêncial Social, cada CNPJ
possui alíquota diferenciada, que varia de 1% a 4%, fato que gerou menor despesa no
comparativo com 2015.
b.2 )

MATERIAIS E PRODUTOS

A execução orçamentária de 2016, comparativamente ao mesmo período do ano anterior,
apresenta aumento de 17,41%. Houve aumento do consumo dos papéis A3 e A4 devido ao
aumento da demanda dos clientes.
b.3 )

SERVIÇOS DE TERCEIROS

A realização orçamentária de 2016 superou a de 2015, em 12,47%. Os principais
componentes desta majoração foram:
•

Serviços de Terceiros – TI, teve aumento de 37,18%, sendo as seguintes despesas
que mais contribuíram para esta variação: Serviços de migração de dados;
Manutenção Preventiva e Corretiva de Data Center, que substitui os gastos com
garantia embutidos nos contratos das salas-cofre, Manutenção de Servidores de
Plataforma baixa e Outsourcing e Novas soluções Tecnológicas referente à
contratação de serviços de solução de armazenamento e processamento de banco
de dados, suporte técnico avançado, capacitação e orientação técnica.

•

Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio, as contas de Locomoções
Nacionais e Diárias Nacionais representam em 2016, juntas, 34,98% do total das
despesas deste grupo. As mesmas variaram 44,94% em relação ao mesmo
período de 2015, com destaque para a conta de diárias, onde se deu a maior
incidência. Quanto às despesas com Locomoções Nacionais, houve uma maior
quantidade de trechos percorridos com aumento de 22,30%, sendo um aumento
de 29,86% nos aéreos, no período de janeiro a dezembro deste ano (3.784, sendo
3.705 aéreos), em comparação com o mesmo período do ano passado (3.094,
sendo 2.853 aéreos). Já em relação às Diárias Nacionais, houve um acréscimo de
33,90% das quantidades para o mesmo período comparativo (4.230,5 em 2015 x
5.664,5 em 2016). O ano de 2015 está impactado pelo forte contingenciamento
que se tornou possível pela implantação do outsourcing de comunicação
unificada, portanto, associado ao aumento no valor das passagens, o aumento se
reveste de certa previsibilidade.

•

Auxílio-Alimentação – Variação de 7,81% em função, principalmente, do Acordo
Coletivo de Trabalho assinado com o Sindicato dos trabalhadores;

Por outro lado, algumas despesas apresentaram redução no comparativo com o exercício
anterior, como os abaixo informados:
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Instalações, ocasionada pela redução de alguns contratos para quase metade do
valor, (01.0467.2010 – GLS Engenharia, o desembolso mensal médio era
R$0,570 milhão, reduziu para R$0,300 milhão) e (21.008706.2011 – CETEST
Minas, desembolso mensal médio era de R$0,207 milhão, reduziu para R$0,140
milhão) em relação ao mesmo período de 2015;

•

Consultoria de Gestão, com expressiva diminuição de 93,79%, que equivalem a
R$1,7 milhão em relação a 2015;

•

Serviços de Vigilância, decréscimo de R$0,87 milhão em consequência da
revisão/redução do escopo contratual em alguns estados (em especial no Rio de
Janeiro), bem como a descontinuidade desses serviço em algumas filiais em
decorrência da mudança de endereço, onde o valor do condomínio já contempla
este serviço.

Já a conta de Serviços de Limpeza apresentou variação positiva de 11,50% em relação
ao mesmo período de 2015, especialmente em função do impacto do reajuste da
categoria.
b.4 )

UTILIDADES E SERVIÇOS

Neste grupo, que representa basicamente as despesas com serviços públicos (energia
elétrica, telefone, água), a execução orçamentária do período, comparativamente ao mesmo
período de 2015, apresenta acréscimo de 4,71%. Este aumento é justificado,
principalmente, pela conta Luz e Força que teve aumento de 5,20% em função do histórico
de aumento das tarifas de energia elétrica nos últimos doze meses, praticado pelas
concessionárias. Em dezembro, houve uma queda de 10% da tarifa no município do Rio de
Janeiro, que engloba os dois principais consumidores de energia elétrica (prédio Álvaro
Rodrigues e Cosme Velho): a tarifa de energia elétrica passou de R$0,82235 (R$/kWh), em
dezembro/2015, para R$0,74143 (R$/kWh) dezembro/2016.
Água e esgoto tiveram aumento de 6,20%.
Em relação ao limite para o período, a execução orçamentária da rubrica “Utilidades e
Serviços” ficou abaixo em 4,79%. Apesar de a rubrica ter ficado abaixo do limite, as contas
Telefone, Telefone Celular e Serviços Postais, extrapolaram seus limites estimados na
reprogramação, respectivamente em 7,59%, 4,91% e 6,33%.
b.5 )

TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS

A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação positiva de 11,86%.
O grupo Tributos Vinculados à Receita, teve seu valor majorado por conta da mudança de
alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 2,0% para 4,5%
a partir de dezembro de 2015, gerando um acréscimo de 111,16% em relação a 2015.
O grupo Tributos Vinculados ao Resultado apresenta queda de 10,97% quando comparado
com o mesmo período de 2015, justificado pela diminuição da base de cálculo, tendo em
vista redução do Resultado Econômico do período, que fechou a menor em 12,41%.
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Em relação ao limite para o período, a execução orçamentária da rubrica “Tributos e
Encargos Parafiscais” ficou abaixo em 2,75%. O grupo Tributos Vinculados ao Resultado
extrapolou o limite orçamentário fixado para 2016 em 2,57%.
b.6 )

OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação superior em 1,96%. Os seguintes grupos justificam o aumento
desta execução:

c)

•

O grupo Variações Monetárias de Outras Obrigações teve aumento nominal de
R$8,9 milhões no período, referente a conta Variações Monetárias Passivas. Nesta
conta estão relacionados os valores devidos de: atualização monetária de juros
sobre capital próprio, inclusive de outros exercícios, e atualização do saldamento da
Prevdata. A liquidação dos débitos de dividendos impactará positivamente na
variação desta conta a partir de 2017.

•

O grupo Demandas Trabalhistas teve aumento de 32,32% no comparativo com o
mesmo período de 2015, em função de ajuste de provisão de litígios trabalhistas de
longo prazo para o curto prazo no período (reversão e atualização).

INVESTIMENTOS

A realização dessa rubrica em relação ao mesmo período do exercício anterior, apresenta variação
superior de 29,64%.
A maioria dos investimentos está centrada na Diretoria de Tecnologia e Operações com participação
de 78,29% do total dos investimentos, sendo os servidores X86 a principal aquisição,
correspondendo ao valor nominal de R$66,6 milhões do total dos Investimentos da Empresa, para
atendimento aos Projetos de Proteção de Dados, de adequação da Arquitetura da Ferramenta de
Gestão de Serviços de TIC e atendimento a demandas de novos clientes nos Data Centers de São
Paulo e Brasília. Além desta aquisição, influenciaram também: aquisição de Módulos 10GBPS –
Switches Cisco, Infraestrutura de Data centers e Licenças de Uso – QlikView.
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Na Dataprev existem iniciativas em diferentes estágios de evolução para a estruturação de um
sistema de indicadores estratégicos, dentre elas estão: o desenvolvimento de um painel estratégico,
a estruturação dos diferentes painéis operacionais, diversos investimentos em diferentes
especialidades de Inteligência de Negócios integrados, treinamento com instituições especializadas
e o reforço das ações de governança.
Além dos indicadores estratégicos acompanhados via painel específico para este fim, sob
coordenação de área própria dentro da função de Planejamento e Gestão.
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 (rotatividade de pessoas), no capítulo de
áreas especiais da gestão (Pessoas). Ambos os exemplos se referem a indicadores que ilustram
situações de atendimento a demandas específicas do TCU relativas ao Relatório de Gestão. Estas
informações, com análises e detalhes próprios do capítulo onde se inserem, foram mantidas em sua
área temática.
Aqui estão listados os indicadores mais representativos, que medem atributos definidos para o
planejamento estratégico e monitoramento da gestão em suas diferentes dimensões. São eles:
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4.4.1 Índice Consolidado de Resultados
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice Consolidado de Resultados

ICR

DPE

Anual

%

Diretriz Estratégica

Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e
impulsionada

Meta para 2016

80%

Critério para a Meta

Estabelecer desafios o alcance dos mantenham o engajamento pela busca dos resultados
pretendidos.

Exercício
Série Histórica

2016

2015

2014

77,05%

69,33%

79,99%

Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

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 elemento PAIE (percentual de alcance dos indicadores
empresariais) 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

Diretoria de Pessoas – DPE
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Análise do Indicador
O Índice Consolidado de Resultados mede o grau alcançado das metas estabelecidas para um
determinado ano, possui conexão com a estratégia da Empresa e tenta buscar, de certa forma, em
números, o nível geral de engajamento dos empregados para o alcance dos resultados.
O alcance final do índice em 2016 de 77,05% ficou abaixo da meta de 80,00%, porém,
demonstrando um rendimento maior do que o do ano anterior.
Diversos fatores contribuíram para a performance do indicador, dos quais podemos citar questões
orçamentárias, financeiras e operacionais, que causaram o adiamento de alguns projetos. As análises
sobre as dificuldades de alcance são analisadas permanentemente em monitoramentos mensais, com
análise conjunta dos gestores envolvidos e os critérios estabelecidos pela administração.
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4.4.2 Valor Adicionado por Empregado
Nome do Indicador
Valor Adicionado por Empregado
Diretriz Estratégica

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

VAE

DECO

Anual

R$

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

Série Histórica

2016

2015

2014

334.707,91

314.212,26

279.251,85

Utilidade do Indicador
Medir a contribuição da força de trabalho da Dataprev para o valor adicionado.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
VAE = VA/NC, sendo
VA = Valor Adicionado
NC = Número de Colaboradores
Método de Aferição do Indicador
São utilizados os dados da DVA(*) - Demonstração do Valor Adicionado conforme relatórios encaminhados ao SEST
e que compõem o conjunto das Demonstrações Financeiras.
O número de colaboradores inclui empregados próprios, empregados requisitados com ônus, empregados “ad nutum”
e dirigentes não empregados.
Área Responsável pelo Cálculo

DECO – Departamento de Controladoria
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Análise do Indicador
A DVA, que é a fonte principal do indicador, é o informe contábil que evidencia, de forma sintética,
os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período e
sua respectiva distribuição a empregados, governos, acionistas e fornecedores. É calculada a partir
da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços produzidos por terceiros
utilizados no processo de produção da empresa. Verifica-se que foram distribuídos R$ 650,6
milhões aos empregados e R$ 377 milhões ao governo, na forma de tributos, havendo ainda parcela
distribuída como remuneração ao capital próprio (dividendos e juros) no valor de R$184,0 milhões,
assim como ao capital de terceiros no valor de R$61,4 milhões.
Trata-se de um indicador cujos dados são coletados pela Revista Exame para a emissão anual da
revista Maiores e Melhores. Em 2015, no ranking da indústria digital, a Dataprev foi a segunda
colocada neste indicador. Os resultados do anuário de 2016 serão conhecidos no final do primeiro
semestre de 2017.
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4.4.3 Indicador de Maturidade da Gestão de Risco
Nome do Indicador
Índice de Maturidade de Gestão de Riscos

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

IMGR

Gatner Group

Anual

Numeral

Diretriz Estratégica

Consolidar a cultura de gestão de risco, gestão de ética e transparência em toda empresa.

Meta para 2016

3,5 (Meta para 2017)

Série Histórica

2016

2015

2014

3,4

3,1

2,6

Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
A nota é calculada pelo Gartner, seguindo metodologia própria.
Método de Aferição do Indicador
O índice calculado é enquadrado em um dos seguintes níveis de maturidade:

•

Até 1,99: Nível 1 - Ad hoc

•

2,0 a 2,99: Nível 2 - Repetitivo

•

3,0 a 3,99: Nível 3 - Definido

•

4,0 a 4,99: Nível 4 - Otimizado

•

Acima de 5,0: Nível 5 - Inovativo

Dados informados das bases do IT Score do Gartner,
Área Responsável pelo Cálculo

ESPG – Escritório de Planejamento e Gestão
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Análise do Indicador
De acordo com o Gartner, o score 3,4 obtido em 2016 posiciona a DATAPREV em nível de
maturidade 3 (Definido numa escala que vai de 3 a 5), o que indica que a empresa criou um
conjunto sólido de políticas e está em estágio inicial de criação de uma matriz de responsabilidade,
definindo os papéis da Segurança da Informação – SI. As atividades de Segurança da Informação
estão concentradas na TI.
O maior progresso em SI foi alcançado por medidas “top down” definidas pela alta administração.
Esta nota demonstra que o desempenho é superior aos referenciais comparativos de governo (2,6) e
empresas de serviços de TI (2,9).

72

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
4.4.4 Nível de Maturidade da Integridade Corporativa
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

NMIC

CGAU

Anual

%

Nível de Maturidade da Integridade Corporativa
Diretriz Estratégica

Consolidar a cultura de gestão de risco, gestão de ética e transparência em toda empresa.

Meta para 2016

100%

Série Histórica

2016

2015

2014

71,7

-

-

Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo

NMIC = (Int_Copr/Total_Int_Copr) x 100, sendo:

Método de Aferição do Indicador

Avalia o grau de aderência de maturidade na integridade corporativa da DATAPREV, aferida pelo Comitê
de Integridade.
Área Responsável pelo Cálculo

Coordenação de Planejamento – COPE / ESPG

Análise do Indicador
Este indicador foi implementado em 2016, portanto, possui apenas uma apuração. Tomou como
base o questionário do Pró-Ética, adaptado para as singularidades da DATAPREV. O resultado
obtido, 71,7%, é considerado satisfatório, refletindo, dentre outros, os resultados da atuação do
Comitê de Integridade da Dataprev. Mostra, ainda, a necessidade de melhorias, as quais muitas
delas estão programadas para serem implementadas em 2017. Dentre elas, destaca-se a adesão da
empresa ao Pró-Ética – programa para avaliação de aderência da maturidade ds integridade,
instituído pelo CGU, evidenciando os esforços da gestão para sedimentar o tema na empresa.
Segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União:
“É uma iniciativa pioneira na América Latina, criada para fomentar junto ao setor empresarial a adoção voluntária de
medidas de integridade e de prevenção da corrupção.”
“A parceria entre a CGU e o Instituto Ethos foi fortalecida com a formação de um Comitê Gestor composto por entidades
dos setores público e privado, notadamente reconhecidas no meio empresarial. São elas: Confederação Nacional de
Indústrias (CNI), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), BM&F Bovespa, Ministério de Desenvolvimento Indústria e
Comércio (MDIC), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Instituto de Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e, recentemente,
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO).”

Em 2016 não houve meta para o indicador porque foi o ano de implantação e ainda não se tinha
ideia dos resultados que seriam alcançados após a primeira avaliação.
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4.4.5 Índice de Qualidade Percebida Pelo Cliente
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Qualidade Percebida Pelo Cliente

IQPC

DENE

Semestral

%

Diretriz Estratégica

Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e tempestividade de implantação

Meta para 2016

60%

Série Histórica

2016

2015

45,6

46,4

Utilidade do Indicador
Municiar os administradores e gerentes sobre como o cliente percebe a qualidade dos serviços ofertados pela
Empresa.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

Método de Aferição do Indicador
IQPC é a soma de toda a pontuação da pesquisa de satisfação sobre o item “Qualidade de Serviço” e divide-se pela
quantidade de respostas.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Relacionamento e Negócios - DENE

Análise do Indicador
A avaliação da qualidade das soluções tecnológicas entregues aos clientes toma como base a
pesquisa de satisfação da qualidade aplicada aos clientes da DATAPREV.
A avaliação da satisfação com os prazos de entrega esta demonstrada no ISPE (próximo indicador
apresentado neste tópico do relatório de gestão).
Parte das acoes necessárias para melhoria da qualidade da solução tecnológica e consequentemente
da satisfação dos clientes estão sendo executadas no Plano de Ação 2017. A gestão do débito
técnico das aplicações, o tratamento de requisitos não-funcionais, implantação do processo de
entrega continua, unificação do processo de gestão de incidentes, introdução da cultura ágil e
implantação da suíte ALM (Application Lifecycle Management) constituem acoes relevantes e
estruturantes para a reversão da insatisfação percebida pelos clientes.
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4.4.6 Indicador de Satisfação do Cliente Com Prazo de Entrega
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Satisfação do Cliente com Prazo de
Entrega

ISPE

DENE

Semestral

%

Diretriz Estratégica

Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e tempestividade de implantação

Meta para 2016

50%

Série Histórica

2016

2015

33,3%

31,2%

Utilidade do Indicador
Municiar os administradores e gerentes sobre como o cliente percebe a a qualidade dos serviços ofertados pela
Empresa.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

Método de Aferição do Indicador

ISPE é a soma de toda a pontuação da pesquisa de satisfação sobre o item “Prazo de Entrega” e
divide-se pela quantidade de respostas.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Relacionamento e Negócios - DENE

Análise do Indicador
A presente avaliação toma como base a pesquisa de satisfação, aplicada aos clientes da
DATAPREV.
Esta pesquisa é o instrumento utilizado pela Dataprev com vistas a identificar problemas para que, a
partir de então, possa aprimorar seus processos de modo a atender satisfatoriamente a seus clientes.
O cumprimento de prazos é um item que merece atenção da Empresa, vale lembrar, neste particular,
que o tempo de atendimento de demandas considera o tempo de espera na fila e o tempo de
execução. Todavia, em que pese a Empresa possuir uma capacidade de força de trabalho limitada,
por ser uma empresa pública, algumas ações estão sendo adotadas no sentido de minimizar o
problema. A adoção da metodologia ágil, para alguns projetos, pode ser citada como um exemplo.
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4.4.7 Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido
Nome do Indicador
Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

RPL

DEGC

Mensal

%

Diretriz Estratégica

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

Meta para 2016

12%

Critério para a Meta

Evolução de 20% em relação à meta do ano anterior (2015), que foi de 10%.

Série Histórica

2016

2015

2014

18,03

19,53

20,12

Utilidade do Indicador
Medir a lucratividade da Empresa tendo como referência o seu Patrimônio Líquido.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
RPL = LL/PL, sendo
LL = Lucro Líquido
PL = Patrimônio Líquido
Método de Aferição do Indicador
O indicador considera o lucro líquido do exercício atual, após todos os ajustes, e do patrimônio líquido em 31 de
dezembro do ano anterior.
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC – Departamento de Gestão Contábil
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Análise do Indicador
O decréscimo de 1,50 pontos percentuais em relação a dezembro de 2015 se deve à combinação
entre o Patrimônio Líquido e o Lucro Líquido. O primeiro teve queda de 5,11%, variando menos do
que o Lucro Líquido, o qual foi inferior em 12,41% ao apurado em dezembro de 2015.
A variação do Patrimônio Líquido ocorreu pelo saldamento dos dividendos. No final de 2016, a
Empresa efetuou o pagamento referente aos anos de 2012 e 2013, num valor total de R$ 116,8
milhões. Os dividendos dos exercícios de 2014 e 2015 foram transferidos da reserva especial de
dividendos para o passivo circulante no montante de R$109,7 milhões, os quais foram pagos em
janeiro de 2017.
Os resultados alcançados têm se mostrado bastante satisfatórios quando comparados com a média
de mercado. O último comparativo disponível do Anuário Valor 1.000, lançado em 2016 com dados
do exercício de 2015 mostra que a média deste indicador no setor de TI e Telecom foi de -3,7%,
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4.4.8 Percentual de Endividamento Total
Nome do Indicador
Percentual de Endividamento Total
Diretriz Estratégica

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

PET

DEGC

Mensal

%

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

Série Histórica

2016

2015

2014

40,62

35,69

45,16

Utilidade do Indicador
Verificar a proporção de capitais de terceiros sobre o total de bens e direitos.
Comportamento Esperado

Quanto menor, melhor.

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
(PC+ PNC)/AT, sendo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante
AT = Ativo Total

Método de Aferição do Indicador
Os dados são integralmente obtidos do Balanço Patrimonial
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC – Departamento de Gestão Contábil

Análise do Indicador
Este indicador foi bastante afetado pela decisão de pagamento dos dividendos no final de 2016, ou
seja, o passivo circulante teve uma elevação significativa, porém, motivada basicamente por um
único evento. Houve transferência da reserva de dividendos e respectivos juros sobre capital próprio
do patrimônio líquido para o passivo circulante. Parte da dívida foi liquidada em 2016, porém, uma
boa parte ainda permaneceu tendo em vista que sua quitação se deu somente no início de 2017.
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4.4.9 Evolução do Ciclo Financeiro
Nome do Indicador
Evolução do Ciclo Financeiro

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ECF

DEGC

Mensal

Dias

Diretriz Estratégica

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

Meta para 2016

60 dias

Critério para a Meta

Aproximar o máximo o prazo médio de recebimento do prazo médio de pagamento

Série Histórica

2016

2015

2014

154

100

60

Utilidade do Indicador
Medir a performance da gestão financeira no que diz respeito à administração dos ciclos de pagamento e recebimento.
Comportamento Esperado

Quanto menor, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
CF = PMRV – PMP, sendo
PMRV = Prazo Médio de Recebimento das Vendas
PMP = Prazo Médio de Pagamentos
Método de Aferição do Indicador
Dados do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC – Departamento de Gestão Contabil

Análise do Indicador
O PMRV registrou 210 dias, aumento de 17,62% nos últimos doze meses. O prazo médio de
recebimento do cliente de maior volume financeiro saltou de 288 dias em dez/2015 para 406 dias
em dez/2016 (41,05%). A tendência é que este prazo diminua, houve quitação de 91,83% de seu
saldo devedor e o cálculo leva em conta o comportamento dos últimos 12 meses.
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Margem do EBITDA

Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Margem do EBTIDA

ME

DEGC

Mensal

%

Diretriz Estratégica

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

Série Histórica

2016

2015

2014

27,19

28,18

29,34

Utilidade do Indicador
Medir o quanto, da receita, representa o fluxo de caixa potencial de uma empresa.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
ME = EBTIDA/ROL, sendo
EBITDA = LO – (J+I+D+A+P)
LO = Lucro ou prejuízo operacional
J = Juros
I = ImpostosD = Depreciações
A = Amortizações
P = Provisões para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais no período em referência.
ROL = Receita Operacional Líquida
Método de Aferição do Indicador
Todos os dados são oriundos da Demonstração do Resultado do Exercício e são acompanhados mensalmente, após os
fechamentos contábeis.
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC – Departamento de Gestão Contábil
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Análise do Indicador
O EBITDA é uma métrica econômica que calcula o lucro operacional antes dos tributos diretos,
depreciação e os resultados financeiros.
O EBITDA, no valor de R$ 317.620 mil apresentou redução de 2,66%. O valor apurado no
Resultado Operacional (R$ 250.648 mil), menor em 12,01% ao apurado em 2015, contribuiu para
esta redução. Também colaborou para esta redução, a evolução da receita em percentual inferior à
variação dos custos e despesas.

Margem EBITDA
Este indicador reflete quanto o EBITDA representa da Receita Operacional Líquida. Para o período
em análise, foram apurados 27,19%, menor em 0,99 pontos percentuais (p.p.), em relação ao
mesmo período do exercício anterior. Esta variação é reflexo da variação da Receita Líquida, de um
exercício para o outro, em 0,88%, o que foi insuficiente para cobrir a redução apurada no EBITDA.
O último comparativo disponível do “Anuário Valor 1.000”, lançado em 2016 com dados do
exercício de 2015 mostra que a média deste indicador no setor TI e Telecom foi de 23,1%. O
anuário é uma publicação em forma de revista e na internet com a avaliação das 1.000 empresas
melhor ranqueadas no Brasil, a partir de indicadores econômico-financeiros.
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4.4.11 Evolução dos Investimentos
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Periodicidade

Unidade de
Medida

EI

Anual

%

Execução dos Investimentos
Diretriz Estratégica

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

Série Histórica

2016

2015

2014

29,64

-61,15

-26,12

Utilidade do Indicador
Apresentar, em termos percentuais, a evolução dos investimentos de um ano para o outro.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
EI = [(EI2/EI1)-1]*100
EI2 = Execução dos investimentos no exercício atualizado
EI1 = Execução dos investimentos no exercício anterior
Método de Aferição do Indicador
Todos os dados são oriundos dos balancetes das bases contábeis.
Área Responsável pelo Cálculo

DECO – Departamento de Controladoria

Análise do Indicador
O indicador mostra que a Empresa aumentou o volume de recursos (em R$) de investimentos no
ativo imobilizado, tornando o percentual de evolução positivo após uma série de dois exercícios de
investimentos em queda. Tal fator foi possível, conforme já abordado em outras partes deste
relatório, devido à obtenção de financiamento junto ao BNDES. O fluxo irregular de recebimentos
somente se estabilizou ao final do exercício de 2016.
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4.4.12

Percentual de Uso do Fluxo de Caixa para Investimentos

Nome do Indicador
Percentual do Uso do Caixa para Investimentos
Diretriz Estratégica

Sigla do indicador

Periodicidade

Unidade de
Medida

PUF

Trimestral

%

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

Série Histórica

2016

2015

2014

14,10

46,99

89,79

Utilidade do Indicador
Medir a representatividade do caixa utilizado para investimentos (ativo imobilizado tangível e intangível) no total do
caixa livre da Empresa.
Comportamento Esperado

Quanto maior, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
PUF = - (FAI/FAO), sendo:
FAI = Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
FAO = Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Método de Aferição do Indicador
Os dados do indicador são extraídos do Fluxo de Caixa Contábil, pelo método indireto.
Área Responsável pelo Cálculo

DECO – Departamento de Controladoria

Análise do Indicador
O resultado foi extremamente impactado pela instabilidade do fluxo de recebimentos. Cerca de
R$20 milhões, dentre os R$85,0 milhões, dos investimentos foram realizados com recursos de
financiamento. Todavia, o fato de a Dataprev ter recebido volume expressivo de contas a receber de
exercícios anteriores elevou as disponibilidades da Empresa no último mês do ano não havendo
possibilidade de realização dentro do exercício o que explica o percentual para 14,1%.
Expurgando-se do valor total recebido em 2016 das faturas vencidas em exercícios anteriores,
permite uma visão mais coerente com a realidade, para um patamar de comparabilidade com o
exercício anterior, já que o resultado seria 48,50%.
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4.4.13

Evolução dos Custos e Despesas Totais

Nome do Indicador
Evolução dos Custos e Despesas Totais
Diretriz Estratégica

Sigla do indicador

Periodicidade

Unidade de
Medida

ECDT

Mensal

%

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

Série Histórica

2016

2015

2014

7,77

6,21

12,87

Utilidade do Indicador
Medir o ritmo de evolução dos custos e despesas totais
Comportamento Esperado

Quanto menor, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
ECDT = [(ECDT2/ECDT1)-1]*100, sendo
ECDT2 = Evolução dos Custos no Exercício Atual
ECDT1 = Evolução dos Custos no Execício Anterior
Método de Aferição do Indicador
Os levantamentos são realizados a partir da Demonstração dos Resultados do Exercício.
Área Responsável pelo Cálculo

DECO – Departamento de Controladoria

Análise do Indicador
O gráfico acima apresenta a combinação da evolução das despesas e da receita operacional bruta,
que será analisada no próximo indicador deste tópico. Pelo lado das despesas, houve um acréscimo
de 7,77%. O item de maior volume absoluto – Remuneração e Encargos - aumentou 6,75% quando
comparado ao mesmo período do exercício anterior, resultado dos efeitos do ACT 2015 e 2016.
Cabe ressaltar que os gastos deste grupo são responsáveis por 66,83% do total de custos e despesas
acumulados (R$ 965.222 mil).
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Evolução da Receita Operacional Bruta

Nome do Indicador
Evolução da Receita Operacional Bruta
Diretriz Estratégica

Sigla do indicador

Periodicidade

Unidade de
Medida

EROB

Mensal

%

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

Série Histórica

2016

2015

2014

3,77

10,15

4,19

Utilidade do Indicador
Medir o ritmo de evolução da receita bruta operacional
Comportamento Esperado

Quanto menor, melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
EROB = [(EROB2/EROB1)-1]*100, sendo
EROB2 = Evolução dos Custos no Exercício Atual
EROB1 = Evolução dos Custos no Execício Anterior
Método de Aferição do Indicador
Os levantamentos são realizados a partir da Demonstração dos Resultados do Exercício.
Área Responsável pelo Cálculo

DECO – Departamento de Controladoria

Análise do Indicador
No período em análise, o faturamento cresceu 3,77%, sendo inferior ao IPCA apurado para o
mesmo período (6,29%). O reajuste do preço praticado no serviço de consulta a dados,
disponibilizado para instituições financeiras concedentes de créditos consignados foi o fator
preponderante para sustentar o faturamento da Empresa, pois a participação daquele serviço no
faturamento total acumulado no exercício passou de 27,83%, em 2015, para 33,41%, em 2016.
Nota-se um crescimento neste segmento de 33,41% (R$ 385.209 mil para R$ 479.884 mil),
enquanto que o INSS decresceu em 7,17% (de R$ 629.159 mil para R$ 584.077 mil).
Ao longo dos últimos 3 anos, a análise combinada da evolução dos custos e das receitas, mostra
alternância entre eles. Em 2014 e em 2016, os custos variaram mais em relação ao ano anterior do
que as receitas.
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4.4.15

Índice Médio Anual de Cumprimento de Prazos de Projetos (de
Desenvolvimento)
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice Médio Anual de Cumprimento de Prazos de
Projetos de Desenvolvimento

ICPa

CGDE

Mensal

%

Diretriz Estratégica

Demandas estratégicas atendidas e sustentadas

Meta para 2016

93,00

Série Histórica

2016

2015

2014

93,59

93,30

-

Utilidade do Indicador
Medir o desempenho médio anual dos prazos de todos os projetos em desenvolvimento ao longo do anos
Comportamento Esperado

Quanto maior melhor

Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
i

∑
I C P ai =

1

I C P j , onde
i

1≤i≤12

I C P ai Índice médio anual de cumprimento de prazos de projetos, aferido no mês “i”;

IC Pj

Índice médio mensal de cumprimento de prazos de projetos, referente ao mês “J” e é dado pela seguinte expressão:

I C P j=

∑ I C P , onde “n” é a quantidade de projetos em desenvolvimento na DRD no mês “j”;
n

IC P Índice de cumprimento de prazo do projeto e é dado pela seguinte expressão:
I C P=(1−

At r a so
)×100 , onde
Pr a z o b a s e l in e

A t r a s o=T é r mi no pr ev i st o−T é r mi n o b as eli n e e
P r a z o b a sel ine=T é r mi no b a s eli n e−I n í c io b a s eli ne
Observação: a variável Atraso tem limite inferior igual a zero, ou seja, se Término baseline > Término previsto, então Atraso = 0.

Método de Aferição do Indicador
O cumprimento dos compromissos é avaliado tomando-se como base as seguintes faixas de controle:

1.

I C P ai≥93 - cumprimento de compromisso dentro do prazo

2.

I C P ai <93 - compromissos com prazos em atraso

I C P ai dentro da faixa de controle não significa que todos os projetos, individualmente estão dentro do prazo.
O desempenho individual de cada projeto em relação ao cumprimento de prazos é avaliado tomando-se como base o acordo de
serviço de serviço (ANS) firmado em contrato com o respectivo cliente.
São definidas as seguintes faixas de valores:




ICP = 100% - projeto rigorosamente em dia
ICP ≥ 93% - desempenho do projeto sob controle
ICP < 93% - projeto atrasado

Área Responsável pelo Cálculo

CGDE – Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de
Software
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Análise do Indicador
O indicador ICPa, medido anualmente, fechou acima da meta de 93% durante todo o período,
alcançando sua a menor média (93,59%), em dezembro/2016 para o período, em relação aos demais
meses, ficando acima da meta de 93%.
É importante informar que, independente do alcance do índice acumulado, há uma medição mensal,
que não é apresentada no gráfico acima. No índice mensal há maior aderência com o grau de
satisfação apresentado na pesquisa junto aos clientes. Durante o período jan a dez de 2016, houve
meses em que o mesmo ficou abaixo da meta. No mês de mar/2016, os projetos apresentaram o ICP
de 92,20%; out/2016, apresentaram o ICP de 92,70%, nov/2016; apresentaram o ICP de 91,44% e
dez/2016, apresentaram o ICP de 86,16%, abaixo da média (93%).

87

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
4.4.16

Cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Cumprimento dos Acordos de Nível
de Serviço

C-ANS

DENE

Mensal

%

Diretriz Estratégica

Otimizar os processos finalísticos de negócio e a disponibilidade dos serviços.

Meta para 2016

0,98

Série Histórica

2016

2015

2014

0,99

0,99

-

Utilidade do Indicador
Medir o grau médio de cumprimento dos Acordos do Nível de Serviços pela empresa
Comportamento Esperado

Quanto maior melhor

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
C-ANS (t) = (IC1 + IC2 + ... + ICn) / n
Onde (n) é a quantidade de sistemas que possuem Acordo de Nível de Serviço – ANS estabelecidos e (t) é o mês
referente a aferição. Os Índices de Cumprimento (ICn) são calculados pela razão entre o valor alcançado (realizado) e
o valor acordado em contrato. O Índice de Cumprimento deve assumir valores limitados no intervalo [0,1].
O indicador aferido ao fim de cada trimestre e/ou para cada exercício será resultado da média dos C-ANS mensais do
referido período. Exemplo do cálculo de C-ANS anual:
C-ANS = (C-ANS1 + C-ANS2 + C-ANS3 + … + C-ANS10 + C-ANS11 + C-ANS12) / 12
Para o valor consolidado, o cálculo considera a média de todos os sistemas com ANS que compõem o cálculo de CANS para cada cliente. Portanto, o resultado não será uma média dos C-ANS obtidos para cada cliente, mas sim a
média dos Índices de Cumprimento de todos os sistemas de todos os clientes.
Método de Aferição do Indicador
O resultado do C-ANS ocorre a partir do resultado obtido para cada competência do exercício ou para este como um
todo. Considerar-se-ão as seguintes faixas de resultado:
a) C-ANS = 1,00 : cumprimento médio ótimo dos ANS
b) C-ANS >= 0,98 e < 1,00 : cumprimento médio adequado dos ANS
c) C-ANS >= 0,95 e < 0,98 : cumprimento médio moderado dos ANS
d) C-ANS <0,95 : cumprimento médio insuficiente dos ANS
Área Responsável pelo Cálculo

DENE – Departamento de Relacionamento e Negócios
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Análise do Indicador
O Índice de Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço – C-ANS é calculado baseando-se nos
resultados apresentados nos Relatórios de Gerenciamento de Níveis de Serviço dos Contratos INSS,
MPS, PGFN, RFB, PREVIC, PR, FUNPRESP, ANTT e MTE.
O resultado médio do C-ANS, no período de janeiro a dezembro/2016, foi 0,9990, evidenciando o
alcance da meta definida em 0,98. Os resultados acumulados de cada mês também foram superiores
à meta.
Analisando cada cliente isoladamente, destaca-se que não houve nenhum resultado abaixo de 0,98
no decorrer do ano.
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5 GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.1 Descrição das Estruturas de Governança
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 esteve submetida à supervisão/orientação do Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais – DEST, até julho, quando então foi criada, pelo Decreto nº. 8.818,
de 21 de julho de 2016, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST,
no atual Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Adicionalmente, aos documentos mencionados anteriormente, que se constituem em instrumentos
basilares de controle interno, a Empresa é avaliada rotineiramente pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, pela Controladoria Geral da União – CGU 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 reúne
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.
5.1.1 Atendimento à Lei das Estatais
A Empresa, em 31 de dezembro de 2016, manteve, por meio de sua Secretaria Executiva,
entendimentos com agentes no Ministério do Planejamento e Gestão para saneamento de dúvidas. O
apoio da Consultoria Jurídica tem sido recorrente, bem como discussões no âmbito do
planejamento, do Comitê de Integridade e na Diretoria Executiva da melhor forma de
operacionalizar as mudanças previstas no escopo da Lei.
a)

Regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno (art. 9º).
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A Dataprev vem, ao longo dos últimos anos, se esforçando para melhor organização das ações
relativas à gestão de riscos, ampliando a visão dos controles internos tradicionais. Em 2016,
um dos resultados do eixo de governança foi “Consolidar cultura de gestão de risco, gestão de
ética e transparência em toda empresa”, com o propósito de promover processo contínuo de
aprendizado organizacional crescente com a gestão de riscos, com foco em uma gestão ética e
transparente.
Há ações desde o processo de planejamento, com o monitoramento na execução dos planos de
ação e estratégico, passando por avaliações anuais do nível de maturidade de TI, em cujo
escopo se insere, realizadas com apoio de consultoria externa do Gartner. Especificamente
quanto a esta consultoria, este relatório, em seu item 4.1 – Desempenho Organizacional,
apresenta o valor do indicador criado em 2016.
De acordo com o § 2o da Lei 13.303 (Lei das Estatais):
“A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de
riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário,
devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer
mecanismos que assegurem atuação independente.”
Dessa forma, a Proposta do Estatuto traz em seu texto um capítulo próprio tratando do tema
de Gestão de Integridade, com o objetivo de atender aos arts. 9º, III; 24 e 25 da Lei nº 13.303
de 2016 c/c Resoluções CGPAR nºs 12 e 15 (art 2º), ambas de 2016.
A Dataprev promoveu a criação do Comitê Gestor de Integridade Corporativa, instituído por
meio da Resolução PR 3494/2016, de 04 de maio de 2016, com o fim de promover as ações
de integridade, transparência e a redução dos riscos de atitudes que violem os padrões e
políticas formalmente estabelecidos.
b)

Planejamento
Está em andamento a revisão, em 2017, do Plano Estratégico 2016-2019, que contempla o
plano estratégico e plano de negócios da empresa, visando à adequação do prazo estabelecido
pelo art. 23 da Lei nº 13.303/2016, de no mínimo 5 anos, abrangendo 2017-2021. Registre-se
que, em dezembro de 2016, foi encaminhado ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, à
SEST o Ofício PR 175/2016, que encaminhou os instrumentos atuais de planejamento da
Dataprev, quais sejam: Planejamento Estratégico 2016-2019, Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI e Plano de Ação 2017.

c)

Regulamento Interno de Licitações e Contratos.
No que diz respeito ao Regulamento de licitações e contratos, em conformidade com o art. 40
da Lei nº 13.303/2016, o processo de elaboração colaborativa entre as áreas jurídica e logística
está em curso, a fim de apresentar a primeira versão do instrumento para análise e deliberação
das instâncias competentes até o início do segundo semestre de 2017.

d)

Elaboração de Código de Conduta e Integridade – e posterior divulgação (art. 9º, § 1º).
O Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev está adequado aos dispositivos da Lei
das Estatais (Lei 13.303/2016), principalmente ao que se refere o Artigo 9º da mencionada lei,
parágrafo primeiro.
Em agosto de 2016, por meio da Resolução de Conselho CADM/001/2016, o Conselho de
Administração da Dataprev instituiu nova versão do Código de Conduta Ética e Integridade.
O código estabelece os parâmetros que orientam a conduta de todas as pessoas que estão
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profissionalmente vinculados à Dataprev, de forma a conferir alto padrão de excelência em
gestão ética ao relacionamento da Empresa com seus públicos interno e externo.
O código encontra-se disponível na Intranet (www-dtpnet) e também no portal da Dataprev na
Internet no link http://portal.dataprev.gov.br/codigo-de-etica, e pode ser acessado fora das
dependências da Empresa por qualquer cidadão. Não houve necessidade de efetuar cópias
impressas para distribuição entre os colaboradores, os quais receberam o arquivo por correio
eletrônico.
O código aborda temas de prevenção e combate à corrupção e às fraudes, tais como: (i)
princípios e valores relacionados a questões de ética e integridade; (ii) políticas para prevenir
fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento com o setor público; (iii)
vedações expressas aos atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem
indevida a agente público, aos atos de solicitar ou receber, direta ou indiretamente, vantagem
indevida em razão da função pública exercida, ou aceitar promessa de tal vantagem, à prática
de fraudes, inclusive em licitações e contratos públicos, seja como contratante ou contratado,
ao nepotismo, à manutenção de situações que possa configurar o conflito de interesses; (iv)
existência e utilização de canais de denúncias e de orientações sobre questões de integridade;
(v) proibição de retaliação a denunciantes e os mecanismos para protegê-los; e (vi) medidas
disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da entidade.
Um mecanismo de formalização do registro de recebimento/conhecimento da nova versão do
Código de Conduta Ética e Integridade, por parte dos empregados, encontra-se em fase de
implementação.
Os colaboradores são incentivados a conhecerem e utilizarem o Código de Conduta Ética e
Integridade por meio de ações tais como: campanhas de comunicação; realização de fórum; e
educação a distância.
Uma pesquisa interna foi realizada para mensurar o conhecimento pelos empregados sobre o
Código de Conduta Ética e Integridade. Um questionário eletrônico foi direcionado a 394
empregados, 343 (87%) responderam afirmando saber da existência do código. A pesquisa
retornou ainda os seguintes dados: 68,5% têm acesso rápido e fácil ao documento; 62,7%
conhecem seu conteúdo; 24,4% afirmaram terem participado de eventos/capacitações sobre o
conteúdo do Código de Conduta Ética e Integridade; 60% entendem, em diferentes graus de
percepção, que as regras do código são cobradas e aplicadas pela Alta Administração e pelos
gestores da entidade; e 58% entendem, em diferentes graus de percepção, que o cumprimento
do disposto no código pode afetar positiva ou negativamente seu desenvolvimento
profissional na entidade.
Portanto, a Dataprev conta com um Código de Ética e Integridade formal, aprovado pela Alta
Administração e com conteúdo adequado aos princípios éticos adotados pela Empresa.
e)

Comitê de Auditoria Estatutário, Auditoria Interna e Compliance (art. 9º, § 3º)
Com vistas a atender ao art. 9º da Lei 13.303/2016, § 3, combinado como os arts. 24 e 25 da
referida Lei, a Proposta do novo Estatuto Social da Dataprev prevê a criação do Comitê de
Auditoria Estatutário, como órgão auxiliar do Conselho de Administração, abordando suas
principais funções, atribuições, composição e autonomia.
Registre-se que o referido Comitê, conforme a Proposta de Estatuto, assumirá as atribuições
previstas no art. 21 do Decreto nº 8.945/2016, que estabeleceu a criação do Comitê de
Elegibilidade Estatutário, assumindo a responsabilidade de opinar, de modo a auxiliar os
acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos
requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições e, ainda, verificar a
conformidade do processo de avaliação dos administradores e Conselheiros Fiscais.
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f)

Composição e atribuições dos colegiados Estatutários.
Assembleia Geral: o Decreto nº 8.945/2016 estabeleceu, no art. 72, inciso IV, a criação da
Assembleia Geral da Dataprev. São atribuições da Assembleia, conforme o art. 121 da Lei nº
6.404/1976: decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Nesse sentido, está marcada a
primeira Assembleia Geral da Dataprev, que está prevista para ser realizada em abril/2017,
tanto em convocação ordinária, quanto extraordinária, para tratar dos seguintes assuntos:
Assembleia Geral Ordinária: 1 – Relatório da Administração e Demonstrações financeiras
relativos ao exercício findo de 2016; 2 – Destinação do Resultado de 2016 e Proposta do
Orçamento de Capital; e Assembleia Geral Extraordinária: 1- Reforma do Estatuto Social,
com alterações decorrentes da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016 (1ª fase de
alterações); 2 – Proposta de aumento do Capital Social; 3 – Fixação da remuneração dos
Administradores e Conselheiros Fiscais.
Conselho de Administração: a primeira fase de alterações do Estatuto da Dataprev relaciona
as seguintes alterações para o Conselho de Administração: 1- alteração da quantidade de
membros para 7, acrescentando à composição do Colegiado Conselheiro representante dos
empregados; 2- modificação do prazo de gestão dos membros; 3- inclusão de requisitos de
investidura para os membros; 4- revisão, alterações e inclusões de novas competências e
atribuições do Conselho.
Conselho Fiscal: manteve as atribuições, tendo alteração apenas nos requisitos para
investidura no cargo, prazo de atuação, qua passou de 1 ano para 2 anos, permitidas até duas
reconduções. Além disso, considerando a Resolução CGPAR nº 07, de 29/09/2015, foi
estabelecida a instituição de Plano de Trabalho Anual dos Conselheiros Fiscais, contendo as
matérias relacionadas à função fiscalizatória do Colegiado, de caráter geral e específica da
Dataprev.
Diretoria Executiva: assim como para o Conselho de Administração, a Proposta de alteração
estatutária contém as seguintes modificações para a Diretoria: 1- alteração do prazo de gestão;
2- inclusão de requisitos de investidura para os membros; 3- revisão, alterações e inclusões de
novas competências e atribuições do Colegiado. Além disso, está prevista a aprovação anual
da política de transações com partes relacionadas, bem como a previsão para determinação de
auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência
complementar que administra planos de benefício da Dataprev.

g)

Comissão Transitória de Verificação.
Foi criada, por meio da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM nº 03, de 25
de novembro de 2016, a Comissão Transitória não remunerada, com o objetivo de verificar a
conformidade dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos para a indicação de
candidatos para integrar a Administração desta Empresa Pública Federal.
Cabe ressaltar que, conforme já citado, as atribuições dessa Comissão ficará a cargo do
Comitê de Auditoria Estatutário, quando da formalização de sua instituição na Empresa.

h)

Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e dos Lucros
Quanto a esse tópico, a Dataprev inseriu, na Proposta de Estatuto Social, normas sobre a
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, em atendimento ao art. 7º da Lei
13.303/2016, para contemplar as normas da Comissão de Valores Mobiliários.
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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.
(*) Estatuto em fase de revisão, conforme previsto na Lei das Estatais.
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.
(*) Estatuto em fase de revisão, conforme previsto na Lei das Estatais.
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Tabela 6: 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
CINARA WAGNER FREDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA/PREVIDÊNCIA

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA/PREVIDÊNCIA

LEONARDO DE MELO GADELHA

INSS

RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO

DATAPREV

MARCELO DANIEL PAGOTTI

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO FISCAL
ANA CRISTINA BITTAR DE OLIVEIRA

TESOURO NACIONAL

NÍVIA BEATRIZ CUSSI SANCHEZ

PREVIDÊNCIA SOCIAL

BRUNO BIANCO LEAL
Fonte: Secretaria-Executiva – SECE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Obs.: A tabela apresenta os ocupantes de cada cargo em 31 de dezembro de 2016.

5.2.2 Quanto aos Papéis e Funcionamento dos Colegiados
Diretoria Executiva

a) PAPÉIS: O artigo 09º, § 1º, do Estatuto 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 atribuídas 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.
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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 Capítulo 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;
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
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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 Capítulo 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;
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 utilizar-se-á da
auditoria interna da DATAPREV, podendo valer-se também da auditoria independente, na
forma da lei.
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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, o artigo 15 do citado Estatuto destaca que,
observada a presença de, no mínimo, dois de seus membros, serão registradas em ata própria.

5.2.3

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.
(*) Estatuto em fase de revisão, conforme previsto na Lei das Estatais.

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, sendo que a sua atuação e relacionamento com as demais instâncias de
governança da Dataprev encontram-se disciplinados no Estatuto Social (Decreto nº 7.151, de
9/04/2010) – http://portal.dataprev.gov.br/, no Regulamento de Auditoria publicado em 2011 e
atualizado, em 16/02/2016, mediante norma interna – N/AU/001/01 (vide a íntegra desta norma no
Anexo I) e no Manual de Atribuições da Empresa, do qual destacamos as principais atribuições,
conforme a seguir:
“1.Examinar com autoridade quaisquer sistemas, dados, documentos e outros elementos
relevantes para o cumprimento de suas atividades dispondo de acesso irrestrito a todas
as unidades organizacionais, funções, registros, propriedades e pessoas;
2.Elaborar o Plano de Atividades de Auditoria Interna, em consonância com as
diretrizes, critérios, normas, orientações e programas estabelecidos;
3.Coordenar e supervisionar a execução das atividades de Auditoria Interna;
4.Coordenar o atendimento aos órgãos de controle, providenciando a resposta das suas
demandas, bem como controlando e diligenciando a situação da implementação das
suas determinações/recomendações;
5.Assistir a Administração Superior da Empresa no cumprimento eficiente e eficaz de
suas competências, proporcionando-lhes consultoria, análises objetivas, avaliações,
recomendações e comentários pertinentes às atividades que forem examinadas;
6.Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual e tomada de contas
especial;
7.Coordenar a prospecção e internalização de métodos/processos objetivando a
racionalização dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior
aproveitamento no uso das ferramentas e técnicas de Auditoria.”
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No exercício de 2016, também devem ser considerados os instrumentos legais/normativos
publicados durante o exercício que orientam e determinam as competências da Auditoria Interna, no
apoio à Governança, são eles: Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e Decreto regulamentador
(Decreto 8.945/2016), além de diversas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) que, via de regra,
indicam à Auditoria Interna incluir em seus trabalhos a verificação quanto à observância pelas
empresas das regras contidas nas referidas Resoluções. Em especial, decorrente da publicação da
Lei das Estatais, o estatuto da empresa encontra-se em processo de revisão para adequar-se à
referida Lei, sendo destacada a indicação de criação de Comitê de Auditoria Estatutário que tem
com competência, entre outras, a supervisão das atividades da Auditoria Interna.
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, sendo que 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.
A 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.
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.
A Coordenação-Geral de Auditoria Interna – CGAU está 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
23/11/201, bem como está alinhada com o estabelecido no Art. 15 do Decreto 3.591/2000 (redação
do Decreto nº 4.304/2002), que trata tanto sobre a sua vinculação ao Conselho de Administração
quanto sobre a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular da unidade de Auditoria
Interna. Importa registrar, que a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular, 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
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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.
Em cumprimento ao estabelecido pela CGU, a execução das atividades de auditoria é orientada por
um Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, submetido, em outubro do ano que antecede a sua
execução, à 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.
Em função da publicação da IN CGU 24/2015, a Coordenação Geral de Auditoria Interna
apresentou no exercício de 2016, mensalmente, 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, ampliando o
monitoramento sobre as providências adotadas pela gestão para atender as ações recomendadas
pelos órgãos de controle. Ainda decorrente da IN CGU 24/2015, o Conselho de Administração
passou a receber também o sumário dos Relatórios de Auditoria Interna.
No fechamento do exercício, a Auditoria Interna apresenta à Alta Administração o Relatório Anual
de Atividades de Auditoria Interna - 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 que integra o conteúdo do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT.
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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.
No tocante ao uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD, foram incluídos
os dados do coordenador, do administrador e usuários cadastradores representantes da Dataprev e,
está em curso o cadastramento dos processos de sindicâncias pelos cadastradores usuários.
Quanto aos processos instaurados em 2016 vide:
– Anexo II – Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
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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, 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.
No que diz respeito aos riscos de integridade, a Empresa instituiu o Comitê de Integridade, de
caráter permanente e visão multidisciplinar em cujo escopo de trabalho se inserem ações de
comunicação, revisão das normas e dos canais de denúncia, além de permanente análise sobre os
instrumentos de envolvimento dos agentes públicos e atores externos (governo, fornecedores,
intermediários, clientes, etc.) que interagem com os processos comuns à Dataprev.
Releva mencionar que, apesar de todas iniciativas, a Dataprev vem envidando esforços para se
adequar aos moldes da Lei 13.303, conforme abordado na letra (a) do item 5.1.1.
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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 2016, 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.
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”
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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).”
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.
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5.6.1.3 Composição da Remuneração
Tabela 7: Composição e proporção de cada elemento da remuneração na remuneração total dos
administradores e membros dos conselhos
Descrição e Composição da Remuneração
Membros
Diretoria e
Conselhos

Dirigentes

Conselho de
Administração
e Conselho
Fiscal

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

Remuneração Variável Anual de
Dirigentes - RVA

100,00%

92,50%

7,50%

Em 2016:
– 60% de até 3 remunerações
correspondentes ao RVA do
exercício 2015; (**)
– 20% de 3 remunerações
correspontes ao RVA do exercício de
2014; e
– 10% de 2 remunerações
correspondentes ao RVA do
exercício de 2013.

–

10% da
Remuneraçã
o Média
mensal
máxima dos
membros da
Diretoria
Executiva,
excluídos os
valores
relativos 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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5.6.1.3.1 Metodologia de cálculo e reajuste de cada elemento da remuneração
Tabela 8: Reajuste dos elementos da remuneração
(base mantida em Novembro de 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
(*)Durante o exercício de 2016 não houve reajuste dos elementos de remuneração dos dirigentes.

A Dataprev encaminha para exame e pronunciamento da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais - SEST propostas de reajustes das remunerações dos Administradores da empresa.
O pronunciamento da SEST 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 a SEST 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 5.6.1.10.

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 5.6.1.10.

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 5.6.1.10.
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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 da SEST. Anualmente a Dataprev aprova um conjunto de
indicadores e condicionantes para o pagamento de um máximo de 3 remunerações aos dirigentes.
➢ Os indicadores / métricas de desempenho usados no programa de remuneração variável – Para o
execício de 2016 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 SEST na verificação dessa eventual
extrapolação.
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5.6.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
QUADRO 5: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS – 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

Álvaro Luís Pereira
Botelho (S)

25.01.2013

–

–

–

–

–

–

3.849

–

–

–

–

–

–

3.849

Cinara Wagner Fredo (T*)

24.06.2011

–

3.849

–

–

–

3.849

3.849

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

26.943

Cláudio Alberto Castelo
Branco Puty (T)

18.12.2015

01.09.2016

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

30.792

Elisete Berchiol da Silva
Iwai (T)

18.10.2014

23.06.2016

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

–

–

–

–

15.396

Francisco José Pontes
Ibiapina (T)

27.04.2015

20.01.2016

3.849

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

Genildo Lins de
Albuquerque Neto (T)

09.07.2015

25.07.2016

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

–

–

23.094

Leonardo de Melo
Gadelha (T)

23.06.2016

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

23.094

Luiz Francisco Monteiro
de Barros Neto (T)

13.10.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

3.849

11.547

Manoel Messias
Nascimento Melo (T)

20.01.2016

01.09.2016

–

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

26.943

Marcelo Daniel Pagotti
(T)

25.07.2016

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

23.094

Marcelo de Siqueira
Freitas (T)

15.01.2015

–

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

46.188

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente

*Titular do Conselho de Administração, a partir de 30/06/2016.
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(Continuação) QUADRO: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS – 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

Rogério de Souza
Mascarenhas (S)

10.11.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

7.698

Roberta Simões
Nascimento (S)

16.07.2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

46.188

Rodrigo Ortiz D'Avila
30.12.2008
–
3.849
Assumpção (T)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente
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(Continuação) QUADRO: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS – 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

06.04.2016

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11.547

Ana Cristina Bittar de
Oliveira (T)

05.04.2016

–

–

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

34.641

Bruno Bianco Leal (T)

16.11.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

7.698

João Carlos Camargo
Ferrer (T)

06.04.2016

16.08.2016

–

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

–

–

–

15.396

Joseilton Gonçalves dos
Santos (T)

11.10.2012

16.11.2016

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

3.849

–

–

38.490

Nívia Beatriz Cussi
Sanchez (T)

13.09.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.849

3.849

3.849

3.849

15.396

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

Tatiana Mesquita Nuces
19.03.2013 16.08.2016
–
Sachs (S)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente
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5.6.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
QUADRO 6: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – POR
RUBRICA DE REMUNERAÇÃO
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2016

2015

2014

5

5

5

2.095.968

1.959.775

1.501.807

1.932.963

1.799.775

1.501.807

163.005

160.000

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

544.174

150.030

486.101

–

–

–

391.559

–

338.998

g) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

h) comissões

–

–

–

152.615

150.030

147.103

2.640.142

2.109.805

1.987.908

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,
Escolar e Moradia)

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)
e) bônus
f) participação nos resultados

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

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2016, 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
2016

2015

2014

13

9

9

288.675

267.075

222.767

288.675

267.075

222.767

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

–

–

–

288.675

267.075

222.767

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/2016, 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
2016

2015

2014

7

4

4

134.715

133.392

128.186

134.715

–

–

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

0

–

–

a) bonus

–

–

–

b) participação nos resultados

–

–

–

c) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

d) comissões

–

–

–

e) outros

–

–

–

134.715

133.392

128.186

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/2016, contas Códigos: 4X11)
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5.6.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
QUADRO 7: DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS
ADMINISTRADORES
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão*
Órgão: Diretoria Estatutária
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados

EXERCÍCIO
2016

2015

2014

–

–

–

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração

–

–

–

b) valor máximo previsto no plano de remuneração

–

–

–

–

–

–

–

–

–

888.315,70

1.354.211,32

338.998

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

532.989,42

492.733,14

–

355.326,28

328.488,76

–

-

391.558,61

338.998

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
h) valor efetivamente reconhecido no resultado**

III – Total (I + II)
888.315,70
1.354.211,32
338.998
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2016, contas Códigos: 4X11)

* Não houve ocorrência em 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012 de remuneração variável para os
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
** Plano em fase de aprovação (Redação sobre a diferença entre RG 2015 e o 2016).
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5.7 Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente
Sistemática de contratação:
O contrato nº 01.023834.2016 foi decorrente do Pregão Eletrônico nº 0000000000456 com a Maciel
Auditores S/S cujo objeto se refere à: I) Exame das demonstrações contábeis, que compreendem o
balanço patrimonial para os exercícios de 2016 e 2017 e as respectivas demonstrações
complementares, do Resultado do Exercício, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e do valor adicionado, assim como as principais práticas contábeis e demais notas
explicativas; II) Avaliação de Controles Internos; e, III) Revisão da Escrituração Contábil Fiscal –
ECF 2015/2016 e 2016/2017.
Dados da Empresa:
Maciel Auditores S/S
Av. Bastian, 366 – Bairro Menino de Deus – Porto Alegre/RS
CNPJ nº 13.098.174/0001-80
Remuneração pelo contrato:
–

A prestação dos serviços objeto do contrato por 2 (dois) anos tem o valor de R$ 47.000,00

Serviços Contratados:
–

Exame das Demonstrações Contábeis dos Exercícios de 2016 e 2017, e respectivas Notas
Explicativas, com a emissão dos respectivos Relatórios/Pareceres sobre as Demonstrações
Contábeis de 2016 e de 2017”

–

Levantamento, avaliação e testes dos sistemas de controles internos administrativos e das
ferramentas de Tecnologia da Informação que apoiam os processos financeiros, contábeis,
de recursos humanos, orçamentário e fiscais, com ênfase para procedimentos de:
Suprimentos, Seguros, Recursos Humanos, Fiscal e Tributária, Ambiente de Tecnologia da
Informação, Orçamento e Financeiro, com a emissão dos respectivos Relatórios de
Controles Internos Preliminares e Relatórios de Controles Internos Finais.

–

Revisão da Escrituração Contábil Fiscal – ECF 2015/2016 e 2016/2017
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6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
6.1 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 2016. 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.
6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
QUADRO 8: FORÇA DE TRABALHO
Lotação
Autorizada***

Efetiva

Ingressos no
exercício

Celetistas* ( ∑ )

3.865

3.921

216

Empregados próprios**

3.865

3.758

Empregados Requisitados, com ônus

–

10

1

3

Empregados “Ad Nutum”

–

31

5

12

Jovens Aprendizes

–

72

73

76

Estagiários

–

45

35

37

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

5

–

–

Tipologias dos Cargos

*
**

***

Egressos no
exercício
266

102

138

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 9: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área-Meio

Área-Fim

1156

2.602

4

6

3. Ad Nutum

13

18

4. Estagiários

26

19

5. Jovens Aprendizes

67

5

3

2

1. Empregados de Carreira
2. Requisitados de outros Órgãos

6. Dirigentes

7. Total de Empregados (1+2+3+4+5+6)
1.269
2.652
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados cedidos)
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QUADRO 10: DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO
Tipologias dos cargos em comissão
1.

Lotação
Autorizada

Função de Confiança

Efetiva

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício

547

225

189

1.1. Assessor – Nível Divisão*

–

19

9

5

1.2. Assessor de Diretoria*

–

9

2

2

1.3. Assessor Técnico Administrativo*

–

19

9

13

1.4. Consultor Jurídico*

–

1

0

0

1.5. Coordenador – Nível Divisão**

–

28

6

8

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento**

–

9

0

3

1.7. Gerente de Data Center**

–

2

1

1

1.8. Gerente de Contas – A**

–

6

2

1

1.9. Gerente de Departamento**

–

19

4

4

1.10. Gerente de Divisão**

–

81

24

41

1.11. Gerente de Serviço**

–

69

14

61

1.12. Gerente Unidade de Desenvolvimento**

–

5

1

0

1.13. Líder de Equipe – A**

–

70

45

21

1.14. Líder de Equipe – B**

–

180

83

29

24

24

0

–

6

1

0

2. Dirigente não Empregado / Diretores***

–

5

0

0

3. Empregados “Ad Nutum” *

–

31

5

12

4. Requisitados

–

10

1

3

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

–

593

231

204

1.15. Responsável por Turno**
1.16. Superintendente

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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6.1.1.1 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 2016, foram repostos em mais de 80%, utilizando o cadastro
reserva do concurso 2014, vigente durante o ano de 2016. Essas contratações tinham como objetivo,
substituir, com prontidão, os empregados desligados, quando necessário, 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.
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 estabeleceu 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.
Durante o ano de 2016, 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.
Cabe ressaltar que a DATAPREV nos últimos anos tem 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 a 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.
Na Tabela 9 abaixo, fica demonstrado que houve um pequeno aumento no número de cargos em comissão
em relação ao quadro de pessoal. A empresa vem reestruturando o quadro de função de confiança com
substituição de funções com subordinação administrativa por subordinação técnica. O objetivo principal é a
gestão das equipes na execução de atividades inerentes aos processos estratégicos e finalísticos. Com a
referida reestruturação não houve impacto no limite orçamentário.

Tabela 9: Percentual de Cargos em Comissão em Relação ao Quadro de Pessoal
Comparativo
Quadro de Pessoal (*)
Quadro de Cargos em Comissão
Percentual: Cargos em Comissão x Quadro de Pessoal
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

2016

2015

2014

3.804

3.849

593

580

579

15,58%

15,07%

14,79%

3.915

(*) Nas colunas do Quadro de Pessoal, foram excluídos os estagiários e jovens aprendizes.
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6.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal
QUADRO 4: DESPESAS DE PESSOAL
Em R$ 1,00

Quadro Próprio – Rubrica DEST*

2016

2015

2014

241100 – Salário-Base

267.952.449

247.805.739

225.244.194

241600 – Encargos Sociais

128.551.506

129.043.851

110.216.956

241790 – Demais Contas do Grupo

51.393.528

45.084.530

40.684.111

241300 – Comissões Por Função

31.892.043

28.746.844

35.075.780

241400 – Outros Adicionais

59.285.372

58.088.460

51.313.639

241710 – Contribuições Patronais (Previdência Privada)

21.860.627

19.610.984

17.306.304

241720 – Contribuições Patronais (Ass. Func. Assis. Méd.)

10.849.267

10.437.826

8.950.051

980.572

958.119

1.877.807

8.929.503

5.181.338

5.864.652

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

581.694.867

544.957.691

496.533.494

243210 – Auxílio-Alimentação

39.202.942

36.361.894

34.120.899

243230 – Auxílios Educação, Creche e Outros

16.480.424

15.496.047

14.771.914

243290 – Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio

14.341.350

12.530.655

19.114.394

866.488

820.525

1.010.632

70.891.204

65.209.121

69.017.839

3.758

3.814

3.857

243240 – Treinamento (∑ contas do balanço 4x16-02 a 05)**
∑ R$
Quantitativo Pessoal Efetivo (a)
243900 – Demais Serviços De Terceiros***
Quantitativo Pessoal Requisitado mais Extra-Quadro (b)
Total em R$: 241+243+2439000***
Quantitativo Pessoal: (a) + (b)
Fonte: Departamento de Controladoria – DECO

4.624.296

4.169.345

4.903.482

53

57

58

657.210.367

614.336.157

570.454.815

3.811

3.871

3.915

*

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 (6.1.7), 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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6.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal
Durante o ano de 2016, os riscos identificados na Gestão de Pessoas foram os relacionados a seguir:
A admissão de empregados, restrição financeira e a revogação da portaria DEST nº 15 de 24 de julho de
2013 pela portaria DEST nº 17, de 23 de dezembro de 2015.
O cadastro do Concurso Público da Dataprev/2014, homologado em fevereiro de 2015, trouxe tranquilidade
quanto à reposição de empregados, porém, houve ainda, em 2016, restrição financeira decorrente do
contingenciamento econômico-financeiro dos 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. 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 estabeleceu 3.865 como sendo o novo limite máximo para o quantitativo do
quadro de pessoal próprio da Empresa.
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 eventual contingenciamento
econômico-financeiro na oferta de treinamento/desenvolvimento deve ser monitorado de forma a não
impedir a execução do Plano Estratégico, 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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6.1.4 Contratação Pessoal Apoio e Estagiários
6.1.4.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
QUADRO 12: 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

Número do
Contrato

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2016

Fornecedor

CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
2011 O 01.0485.2010 E CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA – ME
EXPRESSA LIMPEZA E CONSERVACAO
2016 O 01.022167.2016 A
LTDA. - EPP
STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS
2012 O 04.014102.2012 A
IMOVEIS EIRELI-EPP
ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
2013 O 05.015440.2013 E
OBRA LTDA
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2016 O 05.016962.2016 A
ME
SERVPLAN – SERVICOS AUXILIARES LTDA 2013 O 06.014185.2013 A
EPP
ADSERVICON ADMINISTRACAO, SERVICOS
2015 O 07.014719.2015 A
E CONTABILIDADE LTDA. EPP
2010 O 08.0012.2010 E ULTRA LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME
NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EI2016 E 08.014757.2016 E
RELI EPP
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
2015

O 01.020871.2015 A

CNPJ

Número do Processo

Valor Atual

Início

Final

10.243.854/0001-52 44101.000012.2015.66

R$

2.272.344,36 01/10/15 30/09/17

39.420.336/0001-49 44101.000315.2010.74

R$

4.658.354,77 23/01/11 31/03/16

17.085.652/0001-79 44101.000151.2015.90

R$

1.008.000,00 01/04/16 31/03/18

15.039.942/0001-50 44107.000004.2012.17

R$

400.867,75 22/08/12 21/08/17

42.422.253/0001-01 44108.000007.2013.21

R$

265.203,56 03/12/13 02/03/16

09.192.042/0001-46 44108.000015.2015.30

R$

329.270,31 03/03/16 02/03/18

26.852.970/0001-09 44114.000103.2012.18

R$

232.234,70 20/05/13 19/05/17

09.489.558/0001-57 44110.000002.2015.11

R$

122.891,65 01/12/15 30/11/17

09.231.574/0001-45 44111.000036.2009.58

R$

224.778,53 05/03/10 04/03/16

21.295.723/0001-35 44111.000001.2016.48

R$

19.425,57 07/03/16 03/09/16
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(Continuação) QUADRO: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

2016

O 08.014826.2016 A

Número do
Contrato

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2016

Fornecedor

2015

LOGOS LIFE GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ME
O 09.014720.2015 A BB ALMEIDA & SERVICOS LTDA – EPP

2011

O

CNPJ

Número do Processo

Valor Atual

Início

Final

17.847.301/0001-58 44111.000008.2014.06

R$

77.966,62 05/09/16 04/09/18

09.028.981/0001-50 44112.000014.2015.26

R$

126.396,75 01/12/15 30/11/17

10.732.146/0001-85 44113.000008.2010.54

R$

226.280,24 17/01/11 16/01/16

12.441.717/0001-58 44113.000009.2015.11

R$

74.651,47 18/01/16 17/01/18

2014

E RUELA E SUARES LTDA
BRILHANTE ADMNISTRACAO E SERVICOS
O 10.014568.2015 A
EIRELI - EPP
O 11.014742.2014 E MUNDIAL SERVICOS LTDA – ME

05.912.971/0001-21 44115.000145.2013.11

R$

314.895,81 03/02/14 27/04/16

2016

E

08.612.581/0001-24 44115.000002.2016.52

R$

53.693,52 28/04/16 25/10/16

20.168.618/0001-72 44115.000005.2016.96

R$

181.398,48 26/10/16 25/10/18

17.666.582/0001-42 44116.000009.2014.01

R$

116.471,95 07/07/15 06/07/17

19.234.161/0001-78 44116.000007.2015.94

R$

305.372,65 01/12/15 30/11/17

04.465.383/0001-24 44116.000016.2013.13

R$

60.038,56 02/05/16 21/09/17

19.408.769/0001-71 44117.000001.2014.26

R$

426.509,34 18/07/15 30/11/18

05.427.994/0001-40 44118.000041.2015.49

R$

64.310,92 27/07/15 26/07/17

10.547.708/0001-10 44119.000015.2015.19

R$

102.488,70 03/11/15 02/11/17

05.695.725/0001-65 44120.000005.2012.93

R$

123.851,52 11/06/12 10/06/17

19.609.199/0001-88 44121.000006.2015.71

R$

163.411,84 01/08/15 31/07/17

11.446.367/0001-50 44122.000015.2011.28

R$

278.250,94 03/09/12 02/09/16

18.368.805/0001-58 44122000073.2015.85

R$

177.386,64 05/09/16 04/19/18

2016

10.0013.2010

11.015285.2016

E CANDIOTO & PIRES CONSERVADORA LTDA.
TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EI2016 O 11.015394.2016 A
RELI - ME
STILLO SERVICOS COMERCIO E CONSERVA2015 O 12.014624.2015 A
CAO EIRELI-EPP
OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015 O 12.014694.2015 A
EPP
SUPLEX SERVICO DE MANUTENCAO DE
2016 O 12.014740.2016 A EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA
EPP
EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS GE2015 O 13.014713.2015 A
RAIS LTDA -EPP
L G ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
2015 O 14.014796.2015 A
ME
TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS
2015 O 15.014958.2015 A
EIRELI-ME
2012 O 16.013939.2012 A BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA
GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO
2015 O 18.091059.2015 A
PREDIAL LTDA. - EPP
CONTRATUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2012 O 19.014042.2012 E
LTDA.
2016 O 19.014991.2016 A C.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
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(Continuação) QUADRO: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

2015

O 20.015031.2015 A

Número do
Contrato

Situação

Ano

Natureza

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2016

Fornecedor

2014

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDAEPP
HANNER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
O 21.014884.2014 A
ME
O 22.014286.2014 E MS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

2016

E

2014

22.014516.2016 E KAUANNE SERVICOS LTDA
ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPE2016 O 22.014583.2016 A
CIALIZADOS EIRELI-ME
DINAMICA ADMINISTRACAO. SERVICOS E
2015 O 23.016231.2015 A
OBRAS LTDA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

CNPJ

Número do Processo

Valor Atual

Início

Final

07.809.721/0001-96 44123.000069.2014.26

R$

734.009,81 03/11/15 14/12/18

10.297.576/0001-16 44124.000015.2014.51

R$

1.106.590,50 22/09/14 21/09/17

09.334.777/0001-67 44125.000008.2012.87

R$

80.359,41 18/03/14 17/03/16

02.945.243/0001-28 44125.000002.2016.33

R$

14.826,18 25/04/16 22/10/16

22.698.394/0001-36 44125.000023.2015.78

R$

74.956,08 24/10/16 23/10/18

00.332.833/0008-26 44100.000082.2014.43

R$

1.944.595,40 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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(Continuação) QUADRO: 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

Número do
Contrato

Situação

Ano

Natureza

VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2016

Fornecedor

CNPJ

Número do Processo

Valor Atual

Início

Final

2011 O

01.007692.2011 E ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

03.372.304/0001-78 44101.000324.2010.65

R$ 16.828.425,43 28/08/11 27/08/16

2016 O

01.023233.2016 A ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
LEGITIMA SERV. DE PROTECAO SEG. E VIGI03.016869.2012 A
LANCIA PATRIMONIAL LTDA.
BUGAM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04.014426.2013 A
EPP
AGUIA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL
04.014794.2015 A
LTDA ME
05.014520.2012 A MISPA SEGURANCA LTDA
REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA
06.014093.2012 A
LTDA EPP
ACACIA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 07.014670.2015 A
ME
GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA
08.014170.2012 E
LTDA.
DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANCA
08.014834.2016 A
LTDA ME
POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA
09.006982.2011 A
LTDA.
10.014542.2015 A SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

03.372.304/0001-78 44101.000039.2016.30

R$

4.695.980,16 28/08/16 27/08/18

07.030.464/0001-90 44106.000002.2012.38

R$

1.627.593,40 01/12/12 30/11/17

10.423.421/0001-89 44107.000084.2013.91

R$

1.132.342,57 01/12/13 30/11/17

11.315.121/0001-49 44107.000089.2013.14

R$

337.130,91 23/10/15 19/12/17

13.167.893/0001-06 44108.000006.2012.04

R$

2.776.800,35 01/11/12 31/10/17

04.923.655/0001-92 44114.000077.2012.10

R$

788.439,03 23/02/13 22/02/17

11.687.943/0001-50 44110.000005.2014.74

R$

473.630,82 01/07/15 30/06/17

05.980.352/0001-74 44111.000002.2010.05

R$

850.879,29 18/06/12 25/09/16

16.649.674/0001-51 44111.000024.2015.71

R$

464.664,00 26/09/16 25/09/18

05.121.169/0001-13 44112.000014.2010.11

R$

1.031.867,27 25/08/11 24/02/17

00.332.087/0005-28 44113.000005.2015.25

R$

374.786,88 05/11/15 04/11/17

07.069.574/0001-65 44116.000048.2009.32

R$

1.501.608,69 08/03/11 07/03/17

2012 O
2013 O
2015 O
2012 O
2013 O
2015 O
2012 O
2016 O
2011 O
2015 O

2011 O
12.0049.2010 A VIDICON SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
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(Continuação) QUADRO: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

2014 O

Número do
Contrato

Situação

Ano

Natureza

VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2016

Fornecedor

MORIA EMPRESA DE SEGURANCA PRIVADA
LTDA- ME
15.008980.2011 E ACESSE SEGURANCA PRIVADA LTDA.
A4 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONI16.014488.2015 A
AL
ONDREPSB RS - SISTEMAS DE SEGURANCA
19.014786.2015 A
LTDA.

Número do Processo

Valor Atual

Início

Final

19.009.846/0001-10 44117.000034.2013.95

R$

1.232.461,52 18/08/14 17/08/18

09.537.039/0001-17

44119.000003.2011.52

R$

314.020,00 01/11/11 31/10/16

14.585.324/0001-43

44120.000003.2015.47

R$

411.495,84 31/12/15 30/12/17

10.853.830/0001-15

44122.000043.2013.15

R$

497.463,44 03/09/15 05/04/17

E MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA

87.134.086/0002-04

44123.000015.2010.37

R$

918.274,28 10/01/11 09/01/16

2016 O

20.015050.2015 A MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

87.134.086/0002-04

44123.000006.2015.51

R$

438.539,18 10/01/16 09/01/18

2012 O

21.014122.2012 A SKILL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

69.117.869/0001-17

44124.000032.2011.45

R$

6.475.562,28 01/04/12 31/03/17

2016 O

22.014502.2016 A N.C. VIGILANCIA LTDA. - EPP

14.531.173/0001-40

44125.000010.2014.18

R$

349.999,20 22/03/16 21/03/18

2014 O

23.015430.2014 A CITY SERVICE SEGURANCA LTDA

37.077.716/0001-05

44100.000104.2013.94

R$

5.108.241,06 14/02/14 13/02/17

2011 O
2015 O
2015 O
2011 O

13.014540.2014 A

CNPJ

20.0046.2010

Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)
Legendas:
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Observação: 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.
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6.1.4.2 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 Contratos com
Fornecedores (N/SU/009/07), 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 gestão, no que diz respeito à execução e contratação desses serviços nos estados.
Acerca da avaliação crítica dos contratos listados no Quadro 6.1.4.1 (objeto limpeza e vigilância),
registramos que, devido a recorrentes inexecuções contratuais, a empresa contratada para fornecer
serviços de limpeza e conservação para Dataprev, no Maranhão, após a aplicação das sanções
administrativas cabíveis, teve o contrato rescindido unilateralmente por parte da Dataprev, ficando
tal contratada impedida de licitar e contratar com a Dataprev pelo período de dois anos, a contar de
29/02/2016.
A Dataprev zela pela boa gestão de seus contratos e pela manutenção do cadastro de seus
fornecedores, 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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6.1.4.3 Contratação Pessoal – Estagiários

QUADRO 13: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2016
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

47

46

45

46

536.737

Nível superior

1.1

Área-Fim

21

20

18

19

223.712

1.2

Área-Meio

26

26

27

27

313.025

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

47

46

45

46

536.737

2.

Nível Médio

2.1

Área-Fim

2.2

Área-Meio

3. Total (1+2)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

QUADRO 14: COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – 2014 e 2015
Em R$ 1,00
Nível de escolaridade

2014

2015

Despesa do exercício

1º Sem

2º Sem

1º Sem

2º Sem

2014

2015

1. Nível superior

325

198

128

103

1.602.163

693.485

1.1

Área-Fim

182

102

68

47

867.960

345.242

1.2

Área-Meio

143

96

60

56

734.203

348.243

325

198

128

103

1.602.163

693.485

2. Nível Médio
2.1

Área-Fim

2.2

Área-Meio

3. Total (1+2)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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6.1.4.4 Análise Crítica da Contratação de Pessoal – Estagiários
Durante o ano de 2016, 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 no 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 2016, 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 – 2016, onde consta o
quantitativo durante o exercício em análise, tendo esse se mantido estável, com um quantitativo médio de 46
estagiários. Ressaltamos que, no decorrer desse período, a execução dos planos de estágios estabelecidos
para cada estagiário foi aplicada na íntegra, bem como foram proferidas palestras/oficinas de formação
profissional.

6.1.5 Irregularidades na área de pessoal
Não houve registros de irregularidades relacionadas a pessoal no período.

6.1.5.1 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.

6.1.5.2 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.
6.1.6 Qualificação da Força de Trabalho
A força de trabalho da Dataprev, como se observa na Tabela 10 a seguir, concentra-se principalmente nas
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unidades da federação operacionais onde há Data Center (RJ, SP e DF) e/ou Unidades de Desenvolvimento
(RJ, CE, SC, RN, PB).

Tabela 10: 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

44

283

362

575

475

41

3

1.783

DF

13

142

107

102

45

1

-

410

SP

8

47

36

106

74

2

-

273

CE

15

75

65

55

38

3

-

251

PB

3

112

55

18

12

-

-

200

SC

2

70

61

42

26

-

-

201

RN

5

110

30

17

9

-

-

171

MG

5

1

2

43

45

1

1

98

PE

3

-

3

23

43

2

-

74

RS

6

-

1

34

24

5

-

70

BA

4

-

1

33

19

-

-

57

MA

2

-

-

26

13

1

-

42

PR

2

-

2

20

15

1

-

40

PI

1

-

1

17

16

1

-

36

ES

2

3

1

15

10

-

-

31

SE

2

-

1

17

14

-

-

34

AL

2

-

1

21

9

-

-

33

PA

2

-

-

16

12

-

-

30

GO

1

-

-

12

7

-

-

20

MS

1

2

4

15

2

-

-

24

MT

1

-

-

11

5

-

-

17

AM

-

-

-

11

3

-

-

14

TO

-

-

4

-

1

-

-

5

AP

-

1

1

1

-

-

-

3

RR

-

1

-

-

1

-

-

2

AC

-

-

-

-

2

-

-

2

RO

-

-

-

2

-

-

-

2

Total Geral
124
847
738
1.232
920
58
4
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

3.923
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A partir da Tabela 11 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.

Tabela 11: Tempo de Serviço na Empresa por Gênero
Tempo de Serviço na Empresa
(por Ano)

Gênero

Total

F

M

0-4

248

846

1.094

5-9

142

481

623

10-14

73

204

277

15-19

17

39

56

20-24

7

16

23

25-29

514

715

1.229

30-34

117

118

235

35-40

153

233

386

Total Geral
1.271
2.652
3.923
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

Conforme a Tabela 12 a seguir, sob o ponto de vista da formação, 77,9% possuem pelo menos o
curso superior completo.
Tabela 12: Escolaridade Por Empregado
Escolaridade

Total

1º Grau Completo Fase-1

6

1º Grau Completo Fase-2

23

1º Grau Incompleto Fase-1

3

1º Grau Incompleto Fase-2

22

Doutorado Completo

7

Doutorado Incompleto

4

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

252
13
1.081
27
597
84
1.671
133

TOTAL GERAL
3.923
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

A Tabela 13 a seguir apresenta a distribuição da força de trabalho por tipologia do cargo e gênero. A
Tabela 15 mostra que mais de 70% dos empregados possuem superior completo ou pós-graduação
completo.
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Tabela 13: Força de Trabalho, Tipo de Cargo e Gênero
Força De Trabalho

F

Dirigente

M

Total Geral

1

4

5

1.186

2.574

3.760

Estagiário

26

19

45

Extra Quadro

17

14

31

Jovem Aprendiz

37

35

72

4

6

10

2.652

3.923

Empregado

Requisitado

TOTAL GERAL
1.271
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

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 14: 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

Total
Geral
1

1

1

2

1

1

2

2

5

Dirigente – TOTAL
3
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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Tabela 15: 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

-

5

6

1º Grau Completo Fase-2

9

3

9

21

1º Grau Incompleto Fase-1

1

-

1

2

1º Grau Incompleto Fase-2

6

2

3

11

1

-

-

7

2

1

-

4

1

249

Doutorado Completo

3

2

Doutorado Incompleto

1

-

101

70

40

7

1

26

3

6

-

2

1

-

4

-

278

29
8

137

25

9

240

40

35

1.062

10

7

1

-

-

5

1

1

25

2º Grau Completo

-

3

3

1

3

361

73

150

594

2º Grau Incompleto

-

-

1

-

-

15

2

8

26

Superior Completo

563

22
0

87

20

6

507

102

148

1.653

-

1

-

-

2

51

8

25

87

235

386

3.760

30-34

35-40

Mestrado Completo
Empregado Mestrado Incompleto
Pós-Graduação Completo
Pós-Graduação Incompleto

Superior Incompleto

1

Empregado – TOTAL GERAL
962 601 272
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

54

21

1.229

13

Tabela 16: Escolaridade por Tempo na Empresa – ESTAGIÁRIO
Força de
Trabalho
Estagiário

Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto

Tempo na Empresa
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

Total

-

-

45

45

Estagiário – TOTAL GERAL
45
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

45
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Tabela 17: Escolaridade por Tempo na Empresa – EXTRA-QUADRO
Força de
Trabalho

Extra
Quadro

Escolaridade

Tempo na Empresa
5-9

Mestrado Completo

-

1

Pós-Graduação Completo

5

7

Pós-Graduação Incompleto

2

-

2

2º Grau Completo

1

1

2

2º Completo

3

7

2º Incompleto

-

1

Extra Quadro – TOTAL GERAL
11
17
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total

0-4

1
2

14

1

11
1

3

31

Tabela 18: 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

2

2

1º Grau Incompleto Fase-1

1

1

1º Grau Incompleto Fase-2

11

11

2º Grau Incompleto

58

58

Jovem Aprendiz – TOTAL GERAL
72
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

72

Foi incluída a linha – 1º Grau Incompleto Fase-2 com mais 11 (onze) jovens.

Tabela 19: Escolaridade por Tempo na Empresa – REQUISITADO
Força de
Trabalho

Requisitado

Escolaridade

Tempo na Empresa
0-4

Mestrado Completo

1

Pós-Graduação Completo

2

2º Grau Completo

-

Superior Completo

1

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Total
1

1
2

Requisitado – TOTAL GERAL
4
2
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

3
1

1

1

1

5

2

2

10
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A Tabela 20 mostra que cerca de mais de 50% da força de trabalho está concentrada nos dois
primeiros macroprocessos: “Sistemas” e “Suporte Técnico”, sendo o primeiro, predominante na
Diretoria Relacionamento, Desenvolvimento e Informações; e o segundo, predominante na
Diretoria de Tecnologia e Operações.
Tabela 20: Força de Trabalho por Macroprocesso e Faixa Etária
Macroprocesso

Faixa Etária
16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

TOTAL

16

508

376

239

129

6

2

1.276

Suporte Técnico

4

10

444

314

7

1

780

Suporte Administrativo

1

5

246

226

17

495

Suporte Tecnológico

98

129

87

52

3

369

Produção

59

66

41

11

1

178

18

17

13

9

1

163

18

17

30

24

2

91

28

54

9

91

Sistemas

Não Categorizado

105

Pessoas
Processamento
Sustentação Tecnológica

2

51

26

9

1

10

8

17

35

31

20

7

Logística

8

10

8

14

Suprimentos

7

12

20

12

12

7

8

7

8

7

6

8

7

6

8

Processo Administrativo
Ambiente Produtivo

Jurídico
Controladoria

1

Auditoria

89
5

75
59
40
1

52

1

35
29

1

22

Relacionamento Com
Cliente

4

4

10

4

Finanças

2

6

7

2

2

19

Desenvolvimento
Organizacional

3

3

2

6

1

15

Comunicação

1

5

2

8

Documentação

3

2

1

6

Auxiliar de Enfermagem
do Trabalho
Engenharia de Segurança
do Trabalho
Técnica de Segurança do
Trabalho

1

22

1

1

2
2

1

3

1

2

Medicina do Trabalho

1

1

Telefonia

1

1

TOTAL
124
847
738
1.232
920
58
4
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE / Departamento de Controladoria – DECO

3.923
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6.1.7 Capacitação da Força de Trabalho
Em 2016, as ações de capacitação do Plano de Capacitação foram focadas, prioritariamente, nas
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 na área de
Gestão de Processos (Automação de Processos e Líderes de Processos), Desenvolvimento de
Software (Suite ALM Rational), Direito Digital (Licenciamento de Software) e Gestão de
Informações (Ferramenta Webfocus).
Na área de infraestrutura de TIC, as capacitações priorizaram áreas de conhecimento como
Ambiente Operacional (Ferramentas Puppet, VMWARE, RedHat), Banco de Dados (SQL Server),
Redes de Telecomunicações (IPV6).
No segmento de Arquitetura de Sistemas, que envolve as áreas de desenvolvimento de soluções e
infraestrutura de TIC, destaca-se o início das capacitações em Arquitetura Orientada a Serviço Projeto SOA.
Na área-meio (que engloba finanças, logística e pessoas), as demandas de capacitação focaram os
segmentos Gestão Econômico-Financeiro, Infraestrutura Predial e Qualidade de Vida. Alguns
treinamentos (embutidos em contratos) relativos à implantação de soluções na empresa também
foram executados, tais como: Protheus e ferramenta integrada de gestão de pessoas (e-Pessoas).
Na área de Gestão Estratégica, o destaque foi a capacitação em Sistemas de Indicadores,
direcionado a empregados de todas as diretorias (DRD, DIT, DFS e PR).
Em 2016, também merecem destaque as capacitações massivas utilizando metodologia de Educação
a Distância (EaD), disponibilizadas para todos os empregados da empresa em temas como
Segurança da Informação (Segurança da Informação: da Norma a Prática, Desenvolvimento Seguro,
Certificação Digital), Gestão Documental (e-DOC) e Gestão de Projetos (Análise e Contagem de
Ponto de Função), todos disponíveis na plataforma da Empresa.
Ainda na modalidade de EaD, foram realizados cursos na área de Direito (Novo Código de Processo
Civil e Privacidade na Era Digital), Gestão Estratégica (Gestão de Riscos/Fraude) e Qualidade de
Vida (Preparação para Aposentadoria – PPA). Em todos esses cursos foi utilizada a plataforma de
EaD dos próprios fornecedores.
Além das atividades citadas, eventos internos de repasse de conhecimento também estiveram na
agenda. Dentre os temas abordados, destacam-se: capacitação das equipes dos GAEs (Grupos de
Atendimento Especializado) em ferramentas e soluções tais como: SIRC, Painel de Monitoramento
do INSS, Gerid e Dados Abertos.
As sessões técnicas e repasses de conhecimento também alcançaram outras áreas da empresa em
temas como: Qlikview, Postgree, CA SOI, CA Intrascope, ITIL e Workshops relativos ao Programa
de Desativação do CV3.
No total foram realizadas 499 de ações capacitação envolvendo 9.827 participantes: 7.357 em
cursos presenciais (75%) e 2.470 em cursos de educação a distância (25%). Dos cursos presenciais,
250 ações (56%) de repasses de conhecimento envolveram 5.275 participantes e 193 ações (44%)
relacionadas a cursos externos envolveram 2.082 participantes.
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Os gastos realizados em 2016 com capacitação totalizaram o valor de R$ R$ 1.970.690,32 (um
milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos), distribuídos da
seguinte forma: R$ 1.615.607,06 em treinamentos presenciais (82%), R$ 52.848,68 em
Treinamentos EaD com conteúdo de mercado (3%), R$ 88.394,58 (4%) em treinamento de EaD
interno, e R$ 213.849,00 em treinamento em Inglês a distância (11%). Vale ressaltar que, do valor
referente aos treinamentos presenciais, R$ 932.444,23 (58%) representam capacitações embutidas
em contrato de novas tecnologias, serviços e soluções adquiridas pela empresa. Nos gastos não
estão computadas viagens e nem despesas administrativas da área de treinamento.

Tabela 21: Totais Anuais de Capacitação
Tipo de Ações
Número de Ações
Ações Presenciais
443
Ações a Distância
56
Total
499
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Número de Horas
5.571,1
820,0
6.391,1

Número de treinandos
7.357
2.470
9.827

Tabela 22: Totais de Gastos
Tipo de Ações
Gasto
Ações Presenciais
R$ 1.615.607,06
Ações a Distância Externo
R$ 52.848,68
Ações a Distância Interno
R$ 88.394,58
Ações Inglês a Distância
R$ 213.849,00
Total
R$ 1.970.699,32
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Percentual
82%
3%
4%
11%
100%

Tabela 23: Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria
Diretoria
Total de Atividades
Total de Treinandos (*)
Demandante
DRD
177
4020
DPE
31
493
DIT
110
1704
DFS
113
1086
PR
12
39
Total
443
7.342
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Carga Horária
1289,40
250,00
1976,40
1733,00
350,00
5598,80

(*) Os treinandos não são lotados exclusivamente na diretoria demandante.
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Os eventos de atualização técnica (através de repasses de conhecimento internos) alcançaram 5.275
participantes. As áreas de conhecimento abordadas tiveram escopo diversificado, abrangendo os
segmentos de Desenvolvimento de Soluções, Infraestrutura de TIC, Finanças e Gestão.

Tabela 24: Capacitação Presencial por Áreas de Conhecimento
Total de Atividades
de T&D

Total de Horas
de T&D

Total de Treinandos
de T&D

Ambiente Operacional

22

696

273

Arquitetura de Sistemas

23

420

202

Atualização*

132

770

3444

Banco de Dados

13

372

203

Brigada de Incêndio

16

245

312

Cipa

17

344

84

Desenvolvimento de Software

7

84

96

Direito

5

50

51

Engenharia de Software

4

20

62

Gestão de Dados

5

116

41

Gestão da Informação

5

152

101

Gestão de Processos

3

96

41

Gestão Estratégica

2

32

16

Governança em TI

6

127

50

Redes de Telecomunicações

10

122

114

Relacionamento com o Cliente

20

55

496

Segurança da Informação

3

120

18

Sistemas Corporativos e
ferramentas institucionais.

142

1565

1693

8

186

60

443

5.572

7.357

Área de conhecimento

Outros (8 áreas)
Total

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT
*Eventuais atividades de atualização como sessões técnicas, congressos e workshops.
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No segmento da Educação a Distância (EaD), as capacitações realizadas envolveram a participação
de 2.470 treinandos, em 56 ofertas de cursos massivos.

Tabela 25: Histórico Anual de Ações à Distância
CURSO

TURMAS

TREINANDOS

Desenvolvimento Seguro

5

169

E-Doc: Cadastro e Trâmite de Documentos Avulsos

11

728

Noções Básicas de Certificação Digital

6

300

Novo Código do Processo Civil

1

33

Preparação para Aposentadoria (PPA)

2

107

Análise e Contagem de Ponto de função

4

61

Gestão Documental

12

676

Segurança da Informação: Da Norma à Prática

13

389

Gestão de Riscos Fraude/Corrupção

1

2

Privacidade na Era Digital

1

5

56

2.470

Total
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

6.1.8 Plano de Capacitação

Tabela 26: Execução do Plano de Capacitação em 2016
Tipos de Ações

Ações Previstas no
Plano de
Capacitação 2016

Ações Realizadas
no Plano de
Capacitação 2016

Ações Canceladas

% de Realização
do Plano

Ações Presenciais

98

47

5

50%

Ações a Distância

17

9

4

69%

Blended
(Presencial + Ead)

9

7

–

78%

Execução Total

65,66%

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

O quantitativo de ações indicados na tabela acima são relativos às atividades executadas previstas
no Plano de Capacitação. Importa ressaltar que as atividades de repasse de conhecimento realizadas
internamente ganharam destaque no ano de 2016, conforme destacado no item 6.1.7.
Esta visão não tem em seu escopo as ações desenvolvidas pelas áreas gestoras de contratos
envolvendo capacitação, inclusive contratos de investimentos, conforme abrangência da tabela 23 “Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria”. Para 2017, já houve o processo de unificação
das ações de capacitação.
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6.1.9 Programas de Desenvolvimento Profissional
Em 2016, os programas de incentivo ao desenvolvimento profissional, tais como Certificações ou
Pós-Graduação, não foram reeditados, limitando-se, nesse segmento, à conclusão de processos
editados em anos anteriores. Nesse sentido, no período de janeiro a dezembro/2016, apenas 1
empregado, contemplado em edição anterior do Programa de Incentivo à Pós-Graduação, finalizou
o incentivo financeiro.
Os gastos em Pós-graduação em 2016 totalizaram R$ 5.400,00.

Tabela 27: Áreas de Conhecimento: Pós-Graduação
AREAS DE CONHECIMENTO
Gestão de Negócios
Total
Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

QUANTITATIVO
1
1

Contemplando outra vertente do desenvolvimento profissional, a Dataprev iniciou em 2016 o
Programa de Incentivo à Capacitação no Idioma Inglês on-line com a participação de 594
empregados, ao custo de R$ 213.840,00.

Tabela 28: Áreas de Conhecimento: Idiomas
AREAS DE CONHECIMENTO

QUANTITATIVO

Curso de Inglês on-line

594

Total
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

594
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6.1.10

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

6.1.10.1

Gasto Médio no Desenvolvimento de Pessoas

Nome do Indicador
Gasto médio
pessoas

no

Diretriz Estratégica

desenvolvimento

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

GMDP

DECR

Anual

R$

Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e impulsionada

Série Histórica
Comportamento esperado
Tipo de Indicador

de

Sigla

2016

2015

2014

R$517,78

R$ 479,90

R$ 379,13

Maior-melhor (sendo o ponto de referência o valor investido no desenvolvimento)

Efetividade

IMDP = Σ ITD / QtE
Onde,
Fórmula de Cálculo
Σ ITD = Somatório dos gastos em T&D
QtE = Quantidade de empregados
Siglas Utilizadas nos Cálculos

Descrições e/ou Legendas

ITD

Somatório dos gastos em T&D

QtE

Quantidade de empregados

Unidades de Medidas

Total de gasto em capacitação em 2016 = R$ 1.970.690,32
Quantidade de empregados efetivos = 3.806
Método de Aferição do Indicador

Total Gasto em Capacitação (R$ R$ 1.970.690,32) dividido pelo quadro de
empregados em 31/12/2016 (3.806)
Gasto médio no Desenvolvimento de Pessoas = R$ 517,78

Área Responsável pelo Cálculo
(Nome e Sigla)

Departamento de Gestão de Carreira – DECR / Divisão de Gestão de
Treinamento e Desenvolvimento – DIGT
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Figura 8: Valor Médio de gastos em Desenvolvimento de Pessoas

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2016
Apesar da restrição financeira referida, o indicador que é aferido pelo somatório dos valores
utilizados nas diversas modalidades de treinamento, demonstrou que a Dataprev teve um aumento
no gasto médio em capacitação em comparação ao ano anterior de 7,9% em relação a 2015 e de
36,5% em relação a 2014.
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6.1.10.2

Remuneração Média do Empregado
Nome do Indicador

Remuneração Média do Empregado
Diretriz Estratégica

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

RME

SGPe

Anual

R$

Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e
impulsionada

Série Histórica
Comportamento esperado
Tipo de Indicador

Sigla

2016

2015

2014

R$7.831,31

R$7.281,21

R$7.281,21

Não se aplica

Efetividade

RMED = (TFSN + TATS + TAA + TFI +THEI) / QTE
Onde:
TFSN = Total da Folha de Salário Nominal
TATS = Total de Adicional por Tempo de Serviço
Fórmula de Cálculo
TAA = Total de Adicional de Atividade
TFI = Total de Funções Incorporadas
THEI = Total de Horas Extras Incorporadas
QTE = Quantidade Total de Empregados
Siglas Utilizadas nos Cálculos

Descrições e/ou Legendas

Unidades de Medidas

TFSN

Total da Folha de Salário Nominal

R$

TATS

Total de Adicional por Tempo de Serviço

R$

TAA

Total de Adicional de Atividade

R$

TFI

Total de Funções Incorporadas

R$

THEI

Total de Horas Extras Incorporadas

R$

QTE

Quantidade Total de Empregados

QT

Valor da folha de pagamento em dezembro de 2016 (considerando as verbas
elencadas acima) = R$ 29.805.984,59
Método de Aferição do Indicador

Quantidade de empregados efetivos = 3.806 (excluídos jovens aprendizes e
estagiários)
Total da folha de pagamento em dezembro de 2016 (R$ 29.805.984,59)
dividido pelo quadro de empregados em 31/12/2016 (3.806)
Remuneração média do empregado = R$7.831,31

Área Responsável pelo Cálculo
(Nome e Sigla)

Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2016
Esse indicador demonstra o valor da remuneração média paga aos empregados da Dataprev. Em
2016, esse valor foi de R$ 7.831,31, equivalente a um crescimento de 7,53% em relação ao ano
anterior.
Ressalte-se que o principal fator que impactou no aumento do valor médio da remuneração foi o
reajuste salarial de 9,28%, acordado na data-base de maio de 2016, que corresponde ao IPCA do
período de maio/15 a abril/16. A renovação da força de trabalho influencia esse indicador para
baixo.
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6.1.10.3

Situação de Empregados Afastados

Tabela 29: Empregados Afastados – 2016
Afastamentos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Aux Doença
Ac de Trabalho
Lic Gestante/Adoção
Lic Gestante/Adoção (prorro.)
Licença Sem Vencimentos
Cedidos Sem Ônus
Auxílio-reclusão
Convênio TRE/RJ
Pleito Eleitoral

58
6
6
2
6
25
1
-

56
6
6
2
6
26
1
-

60
3
7
7
26
1
-

61
3
9
7
26
1
-

64
4
4
4
8
27
1
-

67
5
9
1
7
27
1
11
-

61
6
9
1
7
34
1
11
-

51
3
7
3
8
35
1
11
2

53
2
7
2
9
39
1
11
3

56
3
3
6
9
38
1
11
-

49
3
2
1
9
38
1
-

48
2
2
1
8
39
1
-

Empregados Afastados

104

103

104

107

112

128

130

121

127

127

105

101

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Tabela 30: Afastamentos – Comparativo Dezembro 2015 x Dezembro 2016
Afastamentos
Aux Doença
Ac de Trabalho
Lic Gestante/Adoção
Lic Gestante/Adoção (prorrog.)
Licença Sem Vencimentos
Cedidos Sem Ônus
Auxílio-reclusão

Dez 2015
63
7
4
3
6
29
0

Empregados afastados
112
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Dez 2016

Evolução

48
2
2
1
8
39
1

-24%
-30%
-50%
-60%
30%
32%
100%

101

-10%

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2016
Na comparação entre Dezembro de 2015 e Dezembro de 2016 houve uma redução do número de
afastamentos na ordem de 10%, sendo que os relacionados a auxílio-doença e acidente de trabalho
apresentaram uma redução de 28,6%. Esta redução demonstra resultados positivos nas ações de
gestão de pessoas, principalmente na área de saúde e qualidade de vida.
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6.1.10.4

Turn Over
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Turn Over

Turn Over

SGPe

Mensal

Qtde de
Empregados

Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e impulsionada

Diretriz Estratégica
Série Histórica

Comportamento esperado
Tipo de Indicador

Unidade de
Medida

2016

2015

2014

-3,3

-4,4

3,6

Quanto menor melhor

Efetividade

Fórmula de Cálculo Turn Over = Somatório [(TAD + TRT)-(TDG)] / 12
Siglas Utilizadas nos Cálculos

Descrições e/ou Legendas

Unidades de Medidas

TAD

Total de Admissões

Quantidade

TAD

Total de Admissões

Quantidade

TDG

Total de Desligamentos

Quantidade

Método de Aferição do Indicador

Confronto com relatório de admitidos e desligados.

Área Responsável pelo Cálculo
(Nome e Sigla)

Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Tabela 31: Turn Over em 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Média 12 Meses

TURN OVER
-6

10

-31

-37

-8

31

4

-5

-6

0

1

7

5

18

14

3

5

32

9

2

3

3

8

5

5
0
0

17
0
1

13
0
1

3
0
0

5
0
0

32
0
0

8
1
0

1
1
0

2
1
0

3
0
0

7
1
0

4
1
0

1

1

3

2

0

1

0

0

0

0

0

3

1
0
0

1
0
0

3
0
0

2
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
0

12

9

48

42

13

2

5

7

9

3

7

1

Empregado
12
8
48
41
12
1
4
Extra-Quadro
0
1
0
1
1
1
1
Requisitado
0
0
0
0
0
0
0
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

5
2
0

6
3
0

3
0
0

5
2
0

1
0
0

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

-3,3

8,9

0,9

13,2

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2016
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O Turn Over, médio dos últimos 12 meses, foi de -3,3 pessoas:
Médias que compuseram o valor acima:
Admissões +8,9
Reintegrações +0,9
Desligamentos -13,2
Os números de saídas de empregados nos meses de março, abril, maio, tiveram um incremento por causa da
efetivação dos desligamentos dos empregados que aderiram ao Programa de Desligamento Incentivado em
2015, voltado exclusivamente para o público de empregados aposentados em atividade.

6.1.10.5

Gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida
Nome do Indicador

Sigla

Gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida
Diretriz Estratégica

CGQV, DIOR e
Anual
DIBE

2016
R$3.583,35

Comportamento esperado

Fórmula de Cálculo

Unidade de
Medida

Periodicidade

R$

Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade gerenciada e
impulsionada

Série Histórica

Tipo de Indicador

GMSQV

Fonte

2015
R$3.681,23

2014
R$2.898,81

Quanto maior melhor

Efetividade

GMSQV = Σ GSQV / QtE

Siglas Utilizadas nos Cálculos

Descrições e/ou Legendas

Unidades de Medidas

Σ GSQV

Somatório dos gastos em saúde e
qualidade de vida

Quantidade

QtE

Quantidade de empregados

Quantidade

Método de Aferição do Indicador
Área Responsável pelo Cálculo (Nome
e Sigla)

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 dos itens elencados.
Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – 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

146

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Análise crítica

Em 2016, os gastos no segmento da saúde, qualidade de vida e segurança do trabalho totalizaram
R$ 13.638.229,90 significando um gasto médio no ano de R$ 3.583,35 por empregado. Em 2015,
foram gastos R$ 13.977.644,59, representando uma média anual de R$ 3.681,23 por empregado.
Se comparado o gasto com os números de 2015, as despesas foram reduzidas em 2,66%. Os gastos
incluem prevenção de acidentes e incêndio, como treinamentos das CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), das brigadas voluntárias de incêndio e os serviços de bombeiro
profissional civil, que são dispositivos voltados para proteção da saúde do trabalhador.
A elevação mais significativa foi referente às despesas com PCMSO, devido ao fato de no ano de
2016 os exames periódicos terem contemplado todos os empregados e de a GEAP ter passado a
emitir as cobranças em datas mais próximas às suas realizações.
Também houve aumento dos valores pagos à GEAP relativos à contribuição patronal do plano de
saúde, que subiu 3,8%. Cabe destacar que a contribuição patronal paga à GEAP correspondeu a
81% do gasto total em saúde e qualidade de vida.
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Tabela 32: Demonstrativo dos Gastos em Saúde e Qualidade de Vida
GASTOS EM SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA DO TRABALHO
AÇÕES

GASTO
2016

GASTO
2015

Programa de Vacinação Antigripal
Reembolso ao empregado por pagamento de vacina para a
prevenção da gripe.

R$ 59.852,00

R$ 64.418,65

Programa de Ginástica Laboral
Contratação de empresas de Ginástica Laboral para realização da
atividade nos diferentes estados

R$ 375.652,27

R$ 473.343,02

Tratamento Especializado
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$ 306.671,13

R$ 291.987,37

Serviço de Área Protegida
Atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo e Cosme
Velho no Rio de Janeiro

R$ 46.527,32

R$ 48.945,82

Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)
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$ 128.873,64

R$ 220.926,24

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

R$ 831.723,82

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

R$ 11.022.617,77

R$ 10.614.917,56

Serviços de Bombeiro Profissional Civil
Contratação de empresas de Bombeiro Profissional Civil para
atividades de combate a incêndio e primeiros socorros

R$ 830.032,08

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
Contratação de empresas para elaboração do PPRA

Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA
Gastos com contratação de empresas para treinamento das
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Treinamento de Brigada de Incêndio
Contratação de empresas para treinamento das brigadas de incêndio

Total de gastos da área
Gasto médio (total R$ / nº de empregados)

R$ 1.622.870,45

-

R$ 2.400,00

R$ 17.665,00

R$ 17.317,00

R$ 18.614,87

R$ 34.805,90

R$ 13.638.229,90
R$ 3.591,84

RS 13.977.644,59
R$ 3.681,23

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

Principais Resultados

Os principais resultados das ações relacionadas à Qualidade de Vida em 2016 são representados
148

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

pelas seguintes ações do Programa:
Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde
Foi mantida a estratégia de campanhas de pesos 1 e 2. As de peso 2 são as campanhas mais
relevantes, que são coordenadas nacionalmente, já as de 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.
O calendário das campanhas é revisado anualmente, com base nas informações de saúde dos
empregados e, em 2016, houve redução das campanhas de peso 2, de modo a otimizar as parcerias.
As atividades foram desenvolvidas sem custo para a empresa, tendo a GEAP como principal
instituição parceira. Em cumprimento às orientações da Coordenação Geral de Promoção de Saúde,
Qualidade de Vida e Bem-Estar, as campanhas de peso 2 foram realizadas em todas as filiais da
Dataprev.
Em 2016, foi implementada a avaliação das campanhas de saúde de peso 2 junto aos empregados,
que as avaliaram, em sua grande maioria, como “bom” ou excelente”, ampliando o conhecimento
sobre os assuntos tratados e influenciando positivamente na adoção ou retomada de hábitos
saudáveis.
Tabela 33: Calendário 2016 das Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde
Mês

Data

Tema

Peso

Abril

26

Dia Nacional de Combate à Hipertensão

2

Maio

25

Dia do Desafio

1

Junho

27

Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho

1

Agosto

01 a 05

Semana da Saúde

2

Setembro

29

Dia Mundial do Coração

1

Outubro

10

Dia Mundial da Saúde Mental

2

Outubro

26

Campanha Outubro Rosa

1

Novembro

14

Dia Mundial de Controle do Diabetes

1

Novembro

23

Campanha Novembro Azul

1

Dezembro
09
Mês de Combate à Dengue
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

1
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Vacinação contra a gripe
Em 2016, a campanha de vacinação se deu mediante o reembolso ao empregado pelo pagamento da
vacina aplicada em clínica à sua escolha, cujo valor máximo foi de R$ 130,00.
O benefício é estendido aos jovens aprendizes e estagiários. O número de empregados que tomou a
vacina foi 849, incluindo os que optaram pela imunização pelo SUS. Este número é praticamente
igual ao de 2015, quando 848 empregados foram imunizados no total.
Apesar da grande procura pela vacina, muitos empregados não conseguiram se vacinar, em razão da
alta demanda diante dos estoques de vacina, o que justificou a redução do número de empregados
que usaram o reembolso, que foi de 503, enquanto, em 2015, foi de 646.

Tabela 34: Demonstrativo de Gasto em Vacinação Contra a Gripe
GASTO REALIZADO COM VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Gasto Total no Período
R$ 59.852,00

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV
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Ginástica Laboral
No ano de 2016, 19 filiais disponibilizaram a atividade para seus empregados. Em dezembro de 2016, a
atividade esteve disponível para aproximadamente 3.200 empregados, equivalendo a 85% 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 64%, distribuída
conforme quadro abaixo:

Tabela 35: Frequência média de participação na Ginástica Laboral por
Unidade em 2016
UF

MÉDIA (%)

RJ

64,38

DF

53,58

SP

63,56

CE

83,81

SC

48,59

PB

48,54

RN

73,38

MG

69,13

PE

76,69

BA

86,42

RS

96,52

MA

72,54

PR

72,51

PI

72,54

AL*

–

ES

84,56

PA

24,78

SE*

–

GO

85,65

MT

75,67

AM

38,90

AC*

–

AP*

–

RO*

–

RR*

–

TO*

–

TOTAL
64%
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV.
(*) Não há programa de Ginástica Laboral, devido à quantidade reduzida de empregados
ou por descontinuidade do contrato – Não considerado no cálculo da média total.
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A Ginástica Laboral é promovida no ambiente de trabalho, com duração de aproximadamente 10 minutos. É
oferecida todos os dias de expediente da semana quando desenvolvida por empresa especializada contratada
e no mínimo dois dias por semana, quando em parceria com a GEAP.
Para ampliar a motivação, a Ginástica Laboral foi monitorada no rol de metas que influenciam o cálculo da
Gratificação Variável por Resultados – GVR trimestre de janeiro a março, com o desafio de atingir o índice
de 70% no indicador Percentual Médio Nacional de Participação na Ginástica Laboral (entre os presentes no
momento da atividade).

Tabela 36: Demonstrativo de Gasto em Ginástica Laboral
GASTO REALIZADO COM GINÁSTICA LABORAL
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 375.652,27
R$ 31.304,38
Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV

Programa de Apoio ao Empregado – PAED
No total, no período de janeiro a dezembro/2016, foram registradas 398 solicitações de
atendimento, o que representa um percentual de utilização do PAED de 10,4%.
De acordo com os relatórios mensais de 2016, o Programa foi utilizado predominantemente por
empregados (82,9%), casados (62,1%), do sexo masculino (51%) e com idade concentrada nas
faixas etárias entre 50 a 59 anos (34,17%) e 40 a 49 anos (22,8%).
No que tange à avaliação da qualidade dos serviços prestados, 239 empregados foram consultados
por meio de avaliações trimestrais ao longo do ano. Do total de empregados contatados, 79
responderam a pesquisa e, destes, 100% apresentaram satisfação com o atendimento e as soluções
oferecidas pelo Programa.

Tabela 37: Demonstrativos de Gasto no Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev
GASTO REALIZADO NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGADO DA DATAPREV – PAED
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 128.873,64
R$ 10.739,47
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
Todos os empregados elegíveis tiveram o acompanhamento do Pró-retorno. Foram acompanhados
no total 123 casos, sendo 100 empregados afastados há mais de 90 dias em auxílio-doença ao longo
do ano, incluindo aqueles com início de afastamento em anos anteriores e que ainda não retornaram
ao trabalho, ou retornaram em 2016. Dos 100 empregados acompanhados em razão do auxíliodoença, 50 retornaram ao trabalho, ou seja, 50% do total.
Foi estabelecida como uma das melhorias das ações do Programa de Saúde e Qualidade de Vida
para 2016 a implementação de sistemática de avaliação do Programa pelo público-alvo e seus
gestores.
Foram elaborados dois formulários para serem preenchidos após 60 dias de retorno do empregado
ao trabalho: um para os empregados e outro para os seus gestores, com o objetivo de avaliar o
Programa, visando conhecer o nível de satisfação e elaborar possíveis melhorias para o seu
aprimoramento.
De forma mais ampla, o conceito geral do programa foi avaliado de forma positiva pelos
empregados, sendo considerado excelente por 60% dos respondentes e bom para 30%, totalizando
90% de respostas positivas. Entre os gestores que responderam o formulário, a contribuição do
Programa para a readaptação do empregado ao trabalho foi avaliada como excelente (45%) e
boa (45%), totalizando 90% de avaliação positiva.

Tratamento Especializado
Em relação ao benefício Tratamento Especializado em 2016, comparado ao ano de 2015, houve
aumento na média anual do pagamento, de R$ 638,92 para R$ 689,15, ou seja, de 7,29% e uma
redução na média do número de beneficiados, de 38,08% para 37,08% ou seja, de 1%.
Tabela 38: Demonstrativos de Gasto no Auxílio Tratamento Especializado
GASTO REALIZADO COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 306.671,13
R$ 25.555,93
Fonte: Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – COQV
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Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)
Em 2016, foram realizados 35 atendimentos contra 39 em 2015, o que representou um decréscimo
de 10,2% em relação a 2015.
A unidade de Botafogo foi a maior demandante do serviço, representando 68% do total de
atendimentos em 2016, contra 56% em 2015.
O público masculino continua sendo o maior usuário do serviço, recebendo 57% dos atendimentos
em 2016.
A faixa de 50 aos 59 anos recebeu 35% dos atendimentos, O sistema circulatório continua sendo a
maior causa de utilização do serviço, correspondendo a 57% do total, contra 56% no ano anterior.

Tabela 39: Demonstrativos de Gasto no Serviço de Área Protegida (UTI-Móvel)
GASTO REALIZADO COM O SERVIÇO DE ÁREA PROTEGIDA – UTI MÓVEL
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 46.527,32
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

R$ 3.877,28

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
Os exames médicos periódicos de 2016, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), começaram em julho e terminaram em dezembro, em todas as filiais.
Os colaboradores alvos foram todos os empregados da Dataprev.
De um total de 3.702 exames clínicos programados (previstos), foram concluídos 3.682 exames
clínicos, o que representou 99,5 % do total de empregados ativos na empresa.

Tabela 40: Demonstrativos de gasto no PCMSO
GASTO REALIZADO COM O PCMSO
Gasto Total no Período

Gasto Médio Mensal

R$ 831.723,82
R$ 69.310,32
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR e Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – COQV
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6.1.11 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$ 360.300.754,16
2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 7.911.431,19

•

Plano CV (Prevdata II) R$ 20.962.817,44

3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 7.911.431,19

•

Plano (CV) Prevdata II R$ 24.464.086,73

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

Plano de Renda Vinculada (PRV): R$ 37.210.707,81

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 701.524,50 (Contribuições Extraordinárias)

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 54.750,79 (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$ 6.739.212,05
•

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 41: Valor dos Investimentos do Plano de benefício definido PRV saldado

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

Tabela 42: Valor dos Investimentos do Plano CV Prevdata II

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

Tabela 43: 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 2016: PRV Saldado e Planos CV – Prevdata II
Plano PRV Saldado
A Prevdata cumpriu os limites de enquadramentos previstos na legislação e na Política de
Investimentos da Entidade. De forma equilibrar a gestão do ativo com as obrigações do passivo do
plano, no segmento de renda fixa, 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 de
2016 os títulos públicos representavam 73,07% do patrimônio total do plano PRV Saldado.
Em relação ao segmento de renda variável, a Prevdata não promoveu novas alocações, sendo que, o
aumento do volume financeiro alocado, se deu em função da forte variação positiva registrada em
2016, com isso, o segmento encerrou o ano com alocação de 2,75%.
Já no segmento de investimentos estruturados, a Prevdata iniciou, ao final de 2016, alocação em
fundos multimercados, entendendo que este ativo é o mais adequado para capturar bons retornos
face a mudança de cenário que apresenta forte perspectiva de fechamento da taxa de juros. Ao final
de 2016, a Prevdata possuía 2,85% alocados no segmento de investimentos estruturados.
No segmento de empréstimos o volume alocado se manteve no comparativo com 2015, contudo o
percentual de alocação foi levemente reduzido face aos ajustes e retornos dos demais segmentos do
Plano PRV.
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 2016
representava 0,72% do Plano PRV Saldado. Em 2016 a rentabilidade total da carteira de ativos do
Plano PRV Saldado foi superior à variação da meta atuarial.
Todos os segmentos superaram a meta atuarial com destaque para a variação do segmento de renda
variável, que apesar de não ter conseguido superar o Ibovespa, benchmark do segmento, apresentou
retorno expressivo, contribuindo positivamente para a rentabilidade global do Plano. A Prevdata
ajustou sua estratégia, ao final de 2016, visando 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 de investimentos e sobre
o patrimônio global pelo método do VaR.
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Plano CV Prevdata II
Em 2016, a Prevdata aumentou sua alocação em títulos públicos, registrando ao final do exercício,
46,04% sobre o patrimônio do plano, um aumento de alocação de, aproximadamente, 12% em
relação ao ano de 2015.
Em relação ao segmento de renda variável, o Plano CV - Prevdata II não sofreu nenhum movimento
de aumento e/ou redução dos volumes alocados, a Prevdata realizou ajustes na composição do
segmento, buscando maior aderência ao Ibovespa, índice de referência do segmento, vislumbrando,
também, o potencial de valorização no médio/longo prazos, movimento este que se iniciou durante
o ano de 2016.
No segmento de Investimentos Estruturados, a Prevdata ajustou a composição da sua carteira de
fundos multimercados aumentando o nível de alocação patrimonial, aproveitando a melhora na
percepção do cenário econômico, mas observando os riscos conjunturais da economia. Apesar da
preocupação da Prevdata em não aumentar a volatilidade das cotas do plano, o ano de 2016, muito
em função do cenário político, sofreu com forte volatilidade em que todos os segmentos, inclusive o
de renda fixa, que historicamente, é o segmento menos sensível, ou seja, reflete de forma mais lenta
aos movimentos.
No segmento de empréstimos, a Prevdata manteve 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 superou a meta atuarial em 2016. A rentabilidade da carteira de ativos do Plano CV Prevdata II foi superior à variação da meta atuarial em todos os segmentos. Em 2016, a Prevdata
conseguiu capturar, em renda fixa o movimento de mercado com a taxa de juros alta do início do
ano e, também, o movimento de redução da taxa iniciado no 4º trimestre de 2016, isso permitiu que
no segmento de renda fixa a Prevdata registrasse 16,69% de rentabilidade.
No Plano CV - Prevdata II, exceto para os ativos que estão associados ao pagamento de benefícios
futuros, a Prevdata precifica seus ativos de acordo com o último negócio realizado, não se
apropriando da rentabilidade a ser auferida no vencimento do título. No encerramento do ano cerca
de 1,3% do patrimônio estavam associados aos pagamentos futuros de benefícios.
O segmento renda variável, apesar de ter registrado rentabilidade positiva, 24,87%, não conseguiu
superar o Ibovespa. Devido ao perfil do segmento ser mais defensivo, a Prevdata busca capturar os
movimentos de alta com menos intensidade, contudo, caso haja qualquer ruptura neste movimento,
modificando a tendência de bolsa para queda, o segmento de renda variável tende a sofrer menos
com os impactos negativos.
O segmento de empréstimos, por possuir vínculo com a meta atuarial, conseguiu superar a variação
da meta de rentabilidade em 2016. O mesmo ocorreu com os investimentos estruturados, mais
exposto à variação da economia real e ao risco conjuntural da economia, absorveu a melhora nas
perspectivas econômicas.
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 de investimentos e sobre
o patrimônio global pelo método do VaR.

158

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

5. Conclusões contidas no relatório da auditoria independente contratada pela
PREVDATA
Relatório dos auditores independentes
Aos:
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadoras da
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata
Rio de Janeiro – RJ
Opinião sobre as demonstrações contábeis
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 2016 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.
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 – PREVDATA e individual por plano de benefício em 31
de dezembro de 2016 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).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração 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.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2017.
Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ-076.774/O-7
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 44: Situação Financeira Atuarial do Plano de Renda Vinculada (PRV)
2016

2015

2014

Patrimônio de Cobertura (A)

751.412.288,31

662.147.342,31

581.866.550,38

Exigível Atuarial (B)

774.901.011,92

637.924.644,64

621.654.268,36

Provisões Matemáticas

774.901.011,92

637.924.644,64

621.654.268,36

Benefícios Concedidos

515.058.145,09

467.891.542,11

416.259.743,01

Benefícios a Conceder

419.998.143,30

376.963.449,83

390.850.756,78

(-) A Constituir Termo de Compromisso

145.204.885,98

173.232.442,03

185.456.231,43

(-) A Constituir Extraordinária

14.950.390,49

33.697.905,27

0,00

Superávit Acumulado (A)-(B)

0,00

24.222.697,67

0,00

23.488.723,61

0,00

39.787.717,98

Deficit (A)-(B)
Reserva de Contingência (Até 25% de B)

–

–

–

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

A hipótese taxa de juros foi determinada avaliando-se o Estudo de Convergência de Taxa de Juros.
A partir das rentabilidades futuras projetadas que foram correlacionadas com o fluxo de caixa do
passivo.
A TIR – Taxa Interna de Retorno, apurada no Estudo de Convergência foi de 6,31%. Essa taxa
representa a taxa esperada de cumprimento da meta atuarial, de acordo com o cenário que
apresentou o nível de confiança de 50%, conforme determina a legislação.
Através dos testes para elaboração do Fluxo Atuarial do Passivo, foi verificada a Solvência do
Plano. Os testes demonstraram que o Plano garante, através do seu Patrimônio Garantidor e
contribuições extraordinárias futuras, a integridade de cobertura dos seus compromissos
previdenciários e de gestão administrativa, no entanto, indicamos a necessidade de mitigação do
Risco de Liquidez de longo prazo, que deverá ser monitorado, no prazo médio de até três anos.
O período da duration do passivo do Plano de 154 meses (12,79 anos), no período entre 2017 a
2029, é o mais relevante para balizar as operações identificadas pelo monitoramento.
Considerando o Estudo de Aderência de Taxa de Juros e o Atestado de Validação das informações
de investimentos, sugerimos manter para apuração das Provisões Matemáticas a taxa de 5,80%aa. E
conforme informado pelo AETQ através do Atestado de Validação, a taxa de juros prevista para o
ano 2017 será de 5,75%aa. A mesma está definida na Política de Investimentos da Prevdata e
representa a expectativa do retorno médio dos investimentos do Plano PRV Saldado.
A taxa está dentro do corredor de taxa máxima e mínima [6,62;4,35], conforme processamento do
fluxo de contribuições e de pagamentos de benefícios usados na apuração da duration do passivo,
através da Planilha Duração do Passivo e de acordo com a tabela anexa à Portaria Previc nº 186, de
28/04/2016.
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Tabela 45: Situação Financeira Atuarial do Plano de Contribuição Variável – CV Prevadata II
2016

2015

2014

Patrimônio de Cobertura

317.651.898,61

233.160.401,21

180.878.171,49

Exigível Atuarial

317.651.898,61

233.160.401,21

180.878.171,49

Provisões Matemáticas

317.651.898,61

233.160.401,21

180.878.171,49

Benefícios Concedidos

14.433.149,84

9.695.872,45

6.841.798,67

Benefícios a Conceder

303.218.748,77

223.464.528,76

174.036.372,82

Superávit/Déficit

0,00

0,00

0,00

Reserva de Contingência

0,00

0,00

0,00

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

A variação de R$ 84.491.497,40, que resultou em um crescimento de 36,24% 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 do Patrimônio que refletiu diretamente
na cota do plano.
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, identificamos as particularidades de cada participante, extraídas da
base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2016, 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.
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 MPS/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.
Considerando o Estudo de Troca de Modelo de Precificação dos Títulos Públicos - devido à
adequação ao Estudo de Alocação de ALM do Plano; o Estudo de Aderência de Taxa de Juros e o
Atestado de Validação das informações de investimentos, sugerimos manter para apuração das
Provisões Matemáticas a taxa de 5,80%aa. E conforme informado pelo AETQ através do Atestado
de Validação, a taxa de juros prevista para 2017 será de 5,75%aa. A mesma está definida na Política
de Investimentos da Prevdata e representa a expectativa do retorno médio dos investimentos do
Plano PRV Saldado.
A taxa está dentro do corredor de taxa máxima e mínima [6,62;4,35], conforme processamento do
fluxo de contribuições e de pagamentos de benefícios usados na apuração da duration do passivo,
através da Planilha Duração do Passivo e de acordo com a tabela anexa à Portaria Previc nº 186, de
28/04/2016.
Após o processamento das provisões matemáticas, identificamos o déficit técnico atuarial de
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R$23.488.723,61, que representou 3,13% do Patrimônio de Cobertura.
Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Instrução Previc 19, de
04/02/2015, que permitiu utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos títulos
públicos federais – NTN-B, atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos
até o vencimento e o mesmo título calculado considerando a taxa de juros real utilizada nas
provisões.
Do deficit técnico atuarial de R$ 23.488.723,61, deduzimos o valor de R$ 20.573.580,72, referente
à precificação dos títulos públicos federais – NTN-B, e apuramos como deficit técnico
remanescente quantia de R$2.915.142,89.
Portanto, diante do resultado apresentado de deficit técnico no valor de R$ 23.488.723,61 e
considerando, ainda, que a rentabilidade futura real, acima da taxa atuarial, dos títulos públicos
federais de NTN-B´s marcados na curva, totalizaram R$ 20.573.580,72, podemos afirmar que,
considerando o diminuto valor a equacionar, e as perspectivas futuras de queda da taxa de inflação,
que possibilitarão a superação da meta atuarial pelos investimentos, o plano se encontra em
condições de mitigar eventuais deficits futuros, mantendo-se ainda em equilíbrio técnico.
Ressaltamos que, conforme o Plano de Equacionamento que aprovou a contribuição extraordinária
que teve início a partir de jul/2015, com a finalidade de mitigar o agravamento do deficit técnico
apurado em 2014, o valor atual dessas contribuições totaliza R$ 14.950.390,49, e garante a
estabilidade do plano de acordo com o fluxo projetado de pagamento de benefício.
O plano apresenta também uma significativa 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.As contribuições
extraordinárias obedecerão aos percentuais conforme tabela a seguir:
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 31/12/2016, 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 31/12/2016, resultado de Equilíbrio Técnico.
Por se tratar de plano estruturado na modalidade Contribuição Variável, tanto na fase de
capitalização como 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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6.2 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
6.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Além dos quadros comuns a esta área do Relatório de Gestão, em 2016 foram apresentadas as
seguintes informações de acordo com as orientações 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
do sistema integrado administrativo, 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 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.
6.2.2 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial

QUADRO 15: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO

Localização Geográfica

Brasil

Quantidade de Imóveis de Propriedade da União
de Responsabilidade da Dataprev
2016

2015

ACRE – UAAC (Rio Branco)

1

1

ALAGOAS – UAAL (Maceió)

1

1

AMAZONAS – UAAM (Manaus)

1

1

AMAPÁ – UAAP (Macapá)

1

1

BAHIA - UABA (Salvador)

1

1

BRASÍLIA – UADF (Distrito Federal)

1

2

RIO GRANDE DO NORTE – UARN
(Natal)

1

1

RONDÔNIA – UARO (Porto Velho)

1

1

TOCANTINS – UATO (Palmas)

1

1

9

10

Total
Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP
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6.2.3 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, exceto imóvel funcional

QUADRO 16: IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA
UPC, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL
Em R$ 1,00

UG

R
Estado de
I Regime
Conservação
P

Valor do Imóvel
Valor
Histórico

Despesa no exercício

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
reformas

Com
manutenção

-

-

-

UAAC (*)

7

4

458.975,97

{1}

335001
UAAL (*)

6

2

462.272,61

Abr/2012

462.272,61
(1)

-

335002
UAAM

7

4

1.174.954,93

Abr/2012

2.264.495,00
(2)

-

UAAP (*)

7

4

10.454,06

{1}

-

-

335003
UABA (*)

7

4

776.550,00

Mai/2012

1.070.000,00
(1)

29.626,50

335005
UADF

7

2

18.600.000,00

Jan/2016

32.137.388,56
(2)

387.135,64

335018
UARN (*)

6

4

787.341,92

Jul/2015

3.720.000,00
(2)

199.990,00

UARO (*)

7

2

{1}

-

335023
UATO (*)

7

3

205.670,64

Mar/2012

Total

-

-

400.000,00
(2)

-

616.752,14

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;

5 – Reparos Importantes (...)
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6.2.4 Análise Crítica dos Itens 6.2.2 e 6.2.3
A DATAPREV é sediada no Distrito Federal e representada em todas as Unidades da Federação, em
28 imóveis, dentre eles imóveis próprios, alugados e cedidos pelo INSS, totalizando a área de 82,5
mil metros quadrados.
A DATAPREV promove ações continuas de modernização dos ambientes de trabalho e instalações.
Essa diretriz visa o estabelecimento de padrões de modernidade e de alta disponibilidade nos
ambientes computacionais (datacenters), segurança física e patrimonial, conforto, ergonomia,
acessibilidade e sustentabilidade.
Nesse contexto, as diretrizes da Empresa se consolidam no Plano de Ação 2016 – Eixo
Infraestrutura e Logística, com os seguintes resultados:
•

Resultado 8: Prédios da Álvaro Rodrigues, Cosme Velho e São Paulo com soluções de uso
definidas;

•

Resultado 9: Gestão dos ambientes de trabalho otimizada

•

Resultado 12: Programa de eficientização de consumo energético implantado em todas as
instalações

•

Resultado 15: Certificação TIER III design, implantada nos três Data Centers e preparação
para os demais níveis de certificação iniciada.

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 8, 9, 12 e 15.
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.

6.2.5 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

6.2.6

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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6.2.7 Bens Imóveis Locados de Terceiros
QUADRO 17: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
LOCADOS DE TERCEIROS

Localização Geográfica

Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros
pela Dataprev
2016

CEARÁ – URCE (Fortaleza)
ESPÍRITO SANTO – URES (Vitória)
MINAS GERAIS – URMG (Belo Horizonte)
MATO GROSSO DO SUL – URMS (Campo
Grande)
MATO GROSSO – URMT (Cuiabá)
Brasil
PERNAMBUCO – URPE (Recife)
PARANÁ – URPR (Curitiba)
RORAIMA – URRR (Boa Vista)
SANTA CATARINA – URSC (Florianópolis)
SERGIPE – (Aracaju)

2015

(ı)
1

(ı)
1

(2)
1

(2)
1

(3)
1

(3)
1

(4)
1

(4)
2

(5)

(5)
1

1
(6)
1

(6)
1

(7)
1

(7)
1

(8)
1

(8)
1

(9)
1
(10)
1

Total

10

(9)
1

–
13

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.Eng. Domingos Ferreira Pina, 467 4º, 5º e 6º pavimentos.
(7) – Rua Mariano Torres, 729 – 12º pavimento.
(8) – Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.
(9) – Rua Padre Roma, 409 / 419.
(10) – Rua Celso Oliva nº 162 / 2º andar.
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6.2.8 Análise Crítica do item 6.2.7

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
técnicas, estratégicas, econômicas, além da 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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6.3 Gestão de Tecnologia da Informação

a) 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 então MPS e
do INSS, a DATAPREV vem consolidando a prestação de serviços, destacadamente nas áreas
previdenciária, trabalhista, social e de registro civil, a clientes de governo e a instituições
financeiras e entidades de previdência privada.
As soluções de tecnologia da informação e de comunicação 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.
Em 2016, a proposta de trabalho tinha como objetivo revisar o PDTI com a análise das 111
iniciativas. Foram efetivadas mudanças na estrutura do documento, criando um item específico para
“Contexto Estratégico”, um subitem de “Alinhamento Estratégico” em Temas e Iniciativas, interrelacionando Plano de Ação e Roda estratégica, e ainda, incluído o item para Histórico da Revisão e
de versões. Foi retirado o tema 3 – Gestão de Teste de Software que foi incorporado ao Tema 2 –
Metodologia de Desenvolvimento de Software.
Foram ajustadas as datas finais de 16 iniciativas. Foram acrescidas 4 iniciativas para os temas
Segurança da Informação, Integração de Dados e Gestão de TIC interna.
Quanto à forma e conteúdo, foram executadas algumas alterações, tais como:


Conceito de “arquitetura de processos” para “cadeia de valor”;



Termo “Centro de Processamento” por “Data Center”;
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Conteúdo de algumas iniciativas;



Denominação do Ministério da Previdência, extinto em maio/2016 pelo termo Previdência
Brasileira;



Atualização de siglas de órgãos extintos, com base na reforma ministerial de maio/2016;



Inserção do programa de inteligência e defesa de SIC para algumas iniciativas do Tema
Segurança

Em 02/12/2016 foi publicada nova Resolução, nº 3543, estabelecendo a coordenação ao titular da
Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT.
b) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos
efetivamente realizados no período.
Vide itens 6.1.6; 6.1.7 e 6.1.8.
c) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando
servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados
efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI
de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros
órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.
Vide itens 6.1.1 – QUADRO 9: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA.
d) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na Dataprev, com
descrição da infraestrutura ou método utilizado.
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
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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 dos clientes.
9. Gerenciamento de Disponibilidade: Processo que tem como objetivo garantir que os % de
disponibilidade dos serviços entregues estejam de acordo com as necessidades atuais do
negócio.
Durante os últimos anos, a Dataprev vem investindo na melhoria de seus processos produtivos com
a finalidade de melhor atender os clientes. Pode-se afirmar que, nesse período, os processos de
gerenciamento de serviços de TIC foram os que mais evoluíram na maturidade, face a relevância
destes. Esses avanços tiveram como ponto decisivo o alinhamento dos processos com as melhores
práticas de mercado, conforme referenciado na biblioteca ITIL. Partindo de um moderno modelo
operacional e suportado por uma ferramenta de Gestão de Serviços de TIC multidisciplinar, foi
possível a condução de uma grande onda de evolução dos processos de gerenciamento de serviços.
Pode-se destacar os seguintes processos: Gestão de Mudanças e Liberações, Gestão de Incidentes,
Gestão de Problemas, Gestão de Configuração, Gestão de Capacidade, Gestão de Disponibilidade,
Gestão do Conhecimento, Suporte e Operação. Toda essa evolução fez com que não somente
pudéssemos avançar na gestão e governança do ciclo produtivo, mas também na qualidade e
tempestividade das entregas realizadas pela produção. Essa transformação foi impulsionada por
uma contínua política interna em busca de eficiência operacional
e) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados
esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.
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,
permitindo que as áreas de TIC suportem o atendimento aos objetivos estratégicos de negócio tanto
para os clientes internos quanto para os externos.
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" , corroborando com a concentração de esforços e
recursos para a entrega de valor aos seus clientes e parceiros, além das iniciativas de manutenção
que também consome uma grande quantidade de recursos.
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.
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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 às estratégias de negócio, a avaliação detalhada de projetos , a maximização do uso
eficiente dos recursos, além da aplicação de indicadores de desempenho como elementos de apoio à
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 da empresa.
Na prática, no Termo de Abertura dos projetos no campo Alinhamento ao plano de ação, os projetos
são alinhados com a estratégia da Empresa. Cabe salientar que os projetos de TI estão vinculados a
vários Objetivos Estratégicos: "Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e
tempestividade de implantação"; “Estruturar com os clientes soluções estratégicas para seus
negócios”, “Expandir portfólio de serviços e clientes” entre outros.
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Tabela 46: Projetos de TI Desenvolvidos no Período
Projeto

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

0

0

12/12/2016 11/08/2017 Executar o escopo do pacote 3 do Painel do Cidadão

86.629,76

29.682,30

Complementar o escopo da demanda DM.056284 atendida parcialmente pelo projeto
DTP.3520.
Desenvolver, com base nas informações cadastrais de Pessoa Física e Pessoa Jurídica
do CNIS, uma solução de Inteligência de Negócios composta dos seguintes produtos:
12/12/2016 17/03/2017 Inclusão das informações de Pessoa Jurídica na Base Integrada de Gestão;
Visões OLAP para as informações de Pessoa Jurídica; Rotinas de extração,
transformação e carga (ETL) dessas informações;
Adaptação do Sistema Corporativo de Controle de BI; Painel Analítico de Pessoa
Jurídica lendo da Base Integrada de Gestão.

438.563,16

111.477,81

SIGEPE-AD v6 Sistema de Gestão
de Pessoas Avaliação de
Desempenho
(DTP.10081)

Executar funcionalidades descritas no DVP da R2 do módulo Avaliação de
Williams
12/12/2016 01/09/2017 Desempenho, com base na solicitação da demanda sob o número 102183, tendo em
Alves Dantas
vista que não haverá transição do projeto DTP.7842, finalizando assim as entregas dos
pacotes de ajustes das funcionalidades descritas release 1 e 1.1.

CNIS PJ e
Equiparado /
Evolução do FBR
(DTP.9741)

Renata
Xavier de
Castro

CNIS-BG-PFPJ V2
- Base de Gestão do
Esteliano
CNIS – Pessoa
Genardo da
Física e Pessoa
Cunha
Jurídica V2
(DTP.9740)

Fonte: Escritório de Planejamento e Gestão – ESPG
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Projeto

Planejado

O projeto tem como objetivo desenvolver a versão 2 na funcionalidade “Realizar
Perícia Médica de Prorrogação (PP) de Benefício por Incapacidade (BI)”.
- Demanda do Cliente com PA Aprovada (DM.053720) incluída nas dependências do
05/12/2016 25/04/2017 projeto.
- PDD (DM.054491) incluído nas dependências do projeto.
- DV e PF incluído na Demanda do Cliente DM.053720. Caminho: Proposta de
Atendimento/ Proposta de atendimento e anexos / PA.zip

0

185.731,89

SICADIR-V3 - 3ª
Etapa da Reescrita Marcelo
das Funcionalidades Costa Melo
do SICADI
de Andrade
(DTP.9470)

O objetivo do projeto é desenvolver a 3ª etapa da reescrita do SICADI. O subconjunto
de funcionalidades a serem reescritas inclui um subconjunto das funcionalidades do
módulo demonstrativos de investimento.
Os objetivos específicos do projeto são:
05/12/2016 02/06/2017 1) Atualização da identidade visual e migração do controle de acesso do SAA para o
GERID;
2) Migração do sistema para o ambiente PREVIC-DCDF, conforme orientação
expressa no DDA do SCAI;
3) Atualização da documentação legada, que será migrada para a ferramenta Caliber.

927.015,78

239.005,32

CADPREV-GERID
- Implantação do
GERID ao
CADPREV
(DTP.9429)

Modernizar o controle de acesso com a utilização do GERID e desenvolver um
12/12/2016 16/06/2017 módulo de auditoria do usuário garantindo, assim, que os acessos e atos dos usuários
possam ser rastreados e mantidos em histórico próprio do aludido sistema.

0

114.861,78

1.282.429,84

189.695,97

1.130.275,12

252.347,85

Jana Raquel
Marques
Gomes

Francisco
Edivar
Barbosa
Filho

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

SIBE-PU-BIPeríciaProrrogação-V2 Perícia Médica de
Prorrogação de BI
V2 (DTP.9592)

Responsável

CADPREVIC-V4 4ª Etapa da
Reescrita das
Marcelo
Funcionalidades do Costa Melo
Sistema
de Andrade
CADPREVIC
(DTP.9418)

Implementar a fase 4 do Projeto de Reescrita do CADPREVIC.
Fazem parte do escopo do projeto:
1) Implementação das funcionalidades 42, 43, 44, 45 e subatividades 41.06, 41.07 e
05/12/2016 15/09/2017 41.8 do Documento de Visão Anexo;
2) Atualização da identidade visual e migração do controle de Acesso;
3) Implementação do log centralizado ELK KIBANA;
4) Migração do sistema para o ambiente PREVIC-DCDF, conforme orientação
expressa no DDA do SCAI.

GESCON - RPPS - Joao
V2 Gestão de
Henrique
Consultas RPPS – Ferreira

22/11/2016 08/08/2017 Possibilitar a criação de um menu de administração para controle de todo o sistema
com as informações para gerenciamento de áreas, assuntos, assuntos específicos e
afins. Emitir relatórios gerencias para monitoramento do GESCON. Possibilitar o

175

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
Projeto
GESCON
(DTP.9128)

Responsável

Trechau

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

Carregamento de documentos diversos para que um ente consulte estes documentos e
que possibilite a solicitação de documentos pelo GESCON. Incluir o COMPREV nos
assuntos atendidos pelo GESCON-RPPS e tratar as demais melhorias relativas aos
módulos já desenvolvidos.

CADPREV Análise
DAIR/DPIN Sidney
Módulo de Análise Mendes de
CADPREV – DAIR Oliveira
e DPIN (DTP.9002)

Desenvolver uma nova ferramenta de apoio à gestão atuarial dos RPPS. A nova
ferramenta consistirá de dois novos módulos:
1. Módulo de Análise do DAIR: O módulo de Análise do DAIR será utilizado pelos
gestores RPPS e SRPPS. Para o gestor SRPPS, esse módulo permitirá analisar,
retificar, rejeitar ou aprovar o DAIR, além de realizar consultas, batimentos,
cruzamento de informações e emissão de relatórios e impressões. Já para o gestor
RPPS, esse poderá realizar consultas, retificações, acompanhamento de notificações,
28/11/2016 31/10/2017 envio de arquivos e emissão de relatórios disponíveis;
2.622.870,68
2. Módulo de Análise do DPIN: O módulo de Análise do DPIN será utilizado pelos
gestores RPPS e SRPPS. Para o gestor SRPPS, esse módulo permitirá analisar,
retificar, enviar notificações, rejeitar ou aprovar o DPIN, além de realizar consultas,
batimentos, cruzamento de informações e emissão de relatórios e impressões. Já para o
gestor RPPS, esse poderá realizar consultas, retificações, envio de arquivos e emissão
de relatórios disponíveis e acompanhamento das notificações.

310.380,12

Portal QMCB Portal de
qualificação,
monitoramento e
cobrança de
benefícios
(DTP.8949)

Francisco
Edivar
Barbosa
Filho

Desenvolver uma nova solução que possibilite o monitoramento operacional dos
benefícios, com
12/12/2016 14/07/2017 as fases de despacho inicial, exigências, solicitação de cálculo, registro de informação,
defesa,
recurso e conclusão da análise, integrada ao sistema de tarefas do INSS.

210.676,62

INFORME RPPS Sistema Gerencial
Informações
Regime Próprio
Previdência Social
(DTP.8608)

Marcus
Vinicius
Lemos
Chagas

[INFORME RPPS]
Evoluir o sistema INFORME CNIS_RPPS para a ferramenta WEBFOCUS uma nova
plataforma, visando melhorar a experiência no uso da aplicação, assim como modificar
e melhorar alguns conceitos de negócios que sofreram alteração ao longo do tempo.
12/12/2016 31/08/2017
2.391.986,90
As informações que serão tratadas nesta primeira versão são de indícios de acúmulos
de vínculos, óbitos não informados, remunerações e benefícios em outro Ente
Federativo ou no regime geral de previdência e também sobre servidores que possam
estar ultrapassando o teto remuneratório.

GET-SS - GET Serviço Social

Elizabeth dos 31/10/2016 08/05/2017 Demanda para desenvolvimento das funcionalidades do Sibe Serviço Social:
Reis Mazoni
- Socialização das informações previdenciárias e assistenciais;

0

883.990,96

50.662,94

289.233,18
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Projeto

Responsável

Início

Descrição/Resultado esperado

Término

Orçado

Planejado

711.891,66

720.593,31

Desativação CV3 –
Marcio
Backlog de
Mendes de
Redesenvolvimento
Lima
V2 (DTP.8374)

Realizar mapeamento do escopo necessário para a estratégia de redesenvolvimento do
programa de Desativação do CV3.
Os principais objetivos são:
• Levantamento de divergências entre as folhas da plataforma alta e baixa
17/10/2016 30/12/2016
• Mapeamento da integração da folha com os demais processos
• Gestão das interdependências do escopo do redesenvolvimento
• Apoio aos projetos de desenvolvimento.

228.756,71

234.074,39

SIBE-PU-BIIntegração Agenda
Única (DTP.8373)

Luciano
Michailu
Mendes

[SIBE]
Todas as funcionalidades desenvolvidas no SIBE-Processo Único são em formato de
01/11/2016 16/12/2016 componente. O objetivo principal deste projeto é desenvolver um novo, chamado de
Agendamentos, que vai permitir a integração com os sistemas SAG (Sistema de
agendamentos) e GET (Gerenciador de tarefas).

89.170,64

89.170,64

SIGEPE-AD v5 SIGEPE - Avaliação
de Desempenho versão 5
(DTP.7842)

Eduardo
Gusmao de
Gouveia
Nobrega

Executar das funcionalidades descritas no DVP da R2 do módulo Avaliação de
10/10/2016 10/02/2017 Desempenho

152.785,50

183.724,70

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução técnica que possibilite a carga e a
consulta dos dados de pessoa física e pessoa jurídica oriundos de dois novos sistemas
da RFB, o CAEPF e o CNO. Os objetivos específicos do projeto são:
04/10/2016 09/12/2016
• Desenvolver um processo batch para realizar a carga do CAEPF;
• Desenvolver um processo batch para realizar a carga do CNO;
• Desenvolver serviços que possibilitem a consulta dos dados carregados do

606.408,32

173.066,15

•
•
•
•

Socialização das informações para benefícios assistenciais e previdenciários
indeferidos;
Estudo exploratório dos recursos sociais e encaminhamentos;
Parecer social e Estudo Social;
Consultas transacionais.

(DTP.8562)

Souza

CV3 - Folha V7 Desativação CV3 Folha V7
(DTP.8560)

Pedro
Gonçalves de 03/10/2016 30/12/2016 Desenvolver a Folha de pagamento versão 7.
Oliveira

Carga CAEPF-CNO
- Carga das
Hamon
informações do
Barros
CAEPF e do CNO Henriques
(DTP.7819)
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Projeto

Responsável

Início

Descrição/Resultado esperado

Término
•

Orçado

Planejado

986.670,43

679.018,76

1.304.860,76

500.441,56

0

194.433,54

920.441,20

746.214,83

1.248.976,83

721.463,47

1.197.540,41

646.049,17

CAEPF e o CNO;
Ajustar a funcionalidade da consulta de empregadores do Portal CNIS para
contemplar a consulta aos dados carregados do CAEPF e do CNO.

SIBE-PU-BIJana Raquel
Perícia de Revisão- Marques
V1 (DTP.7734)
Gomes

[SIBE] Desenvolver as Perícias de Revisão:
• A Pedido do Segurado
• Corretiva
• Médico-Técnica
• Demanda do Cliente com PA Aprovada (DM.053720) incluída nas
03/10/2016 03/03/2017
dependências do projeto.
• DV e PF incluído na Demanda do Cliente DM.053720. Caminho: Proposta de
Atendimento/ Proposta de atendimento e anexos / PA.zip
• PDD desenvolvido no DTP.6148, disponível na aba colaboração do projeto
DTP.3608

Malha GFIP INSS Aplicação de Malha Hamon
do INSS as GFIP
Barros
enviadas para o
Henriques
CNIS (DTP.7572)

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução técnica que possibilite aplicar os
10/10/2016 05/06/2017 filtros específicos do INSS sob as GFIP que são enviadas para o CNIS a fim de
possibilitar auditoria nas possíveis fraudes retidas.

CNIS Bases - CNIS
Bases
Governamentais
(DTP.7570)

Fabricio
Gustavo de
Paiva
Vicente

03/10/2016 13/01/2017

CENTRAL DE
SERVIÇOS – V2
(DTP.7532)

Fernando
Vinicius
Duarte
Magalhaes

Desenvolver quatro novas funcionalidades para Central de Serviços: Extrato de
Consignações, Histórico de Créditos, Consulta Declaração de Consta/Nada Consta e
01/09/2016 28/02/2017 Consultar CRER – Laudo Médico. Também será desenvolvido um novo serviço de
conexão à plataforma de autenticação que permitirá a geração de código de acesso a
partir do sistema parceiro SAT (Serviço de Atendimento).

SISPAGBENEF v6
- Gestão da Folha
de Pagamento de
Benefícios do INSS
(DTP.7293)

Luiz
Fernando
Camacho
Filho

10/10/2016 24/03/2017

CV3 - Máquina de

Pedro

26/09/2016 24/02/2017 Evoluir a máquina de cálculo da Folha Mensal de Pagamentos para atender aos

Implementar consultas e atualizações no CNIS das bases de dados governamentais.
[Alda em 06/10] Rita, favor enviar para UDPB aos cuidados do Helton.

[SISPAGBEN]
Permitir que usuários do sispagben façam ajustes no modulo GRU dentro do sistema
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Projeto

Responsável

Início

Término

Cálculo Desativação do
Goncalves de
CV3 - Máquina de Oliveira
Cálculo (DTP.7233)
GET V2 Gerenciador de
Tarefas – Versão 2
(DTP.6913)

BGSD-V5 - Base
de Gestão SeguroDesemprego Versão 5
(DTP.6450)

Orçado

Planejado

processos de Atualização de acordo com os procedimentos realizados na plataforma
alta.

Leandro de
Castro
Campos

Evoluir o produto GET com o desenvolvimento de novas funcionalidades que
19/09/2016 30/12/2016 facilitarão a criação e manutenção de tarefas no sistema, bem como realizar a
integração com o catálogo de serviços do SAG.

667.126,50

639.126,52

Fulvio
Figueiroa
Silvestre

A Base de Gestão do Seguro-Desemprego é um sistema de informação gerencial
utilizado pela Coordenação Geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e
Identificação Profissional do MTE (CGSAP/DES/SPPE/MTE) para tomada de decisão
e acompanhamento semanal das solicitações e concessões de benefícios aos
trabalhadores que necessitam de uma assistência financeira temporária.
Almejando a evolução deste instrumento de gestão, CGSAP criou demandas
12/09/2016 15/02/2017
solicitando a inclusão de informações gerenciais dos últimos 3 salários oriundos do
CNIS, inclusão de informações do empregador web nos grupos requerimento formal e
requerimento bolsa, data de remessa referente ao retorno da CAIXA. Também foi
solicitada a criação de um Boletim Semanal com informações consolidadas do SeguroDesemprego e uma solução para rápida visualização e validação das informações do
Painel de Informações do Seguro-Desemprego

654.836,46

552.728,81

1.266.529,02

582.966,07

818.126,98

721.946,90

790.883,30

663.645,84

Luciana
CV3 - SDC II Teixeira
Desativação CV3 Godinho de
SDC II (DTP.6297)
Souza
GERID6 – Projeto
1 (DTP.6064)

Descrição/Resultado esperado

03/10/2016 30/05/2017

Evolução do projeto da Frente SDC de Desativação do CV3.
Inclusão de novas funcionalidades e alteração de funcionalidades.

[GERID]
Desenvolver o Gerid Versão 6 (IAM) - Sistema de Gerenciamento de Identidade e
Luiz Antonio
01/09/2016 20/01/2017 Acesso.
Soares Filho
Execução, PDD já feito.

CADPREVIC-V3 3ª Etapa da
Marcelo
Reescrita das
Costa Melo
Funcional. e Serv.
do Sistema
de Andrade
CADPREVIC
(DTP.5182)

O objetivo do projeto é desenvolver a 3ª etapa da reescrita do CADPREVIC. O
subconjunto de funcionalidades a serem reescritas inclui as evoluções restantes de
08/08/2016 22/12/2016 Plano de Benefício (Fusão, Cisão, Incorporação, Retirada de Patrocínio, Intervenção,
Liquidação, Encerramento e Fechamento), além das funcionalidades de consultas
detalhadas de Pessoa Jurídica e Entidade.
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Projeto

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

2.810.052,84

685.914,33

1.186.131,60

993.728,43

18/07/2016 23/01/2017 Demanda de execução do projeto de modernização do INFORMAR

330.179,28

520.339,33

SPMEv1 - Serviços
Rafael Lelis
Portal Mais
Aranha
Emprego – Versão 1
Tavares
(DTP.4463)

Remodelagem do Portal Mais Emprego para permitir ao gestor do Ministério do
04/07/2016 28/03/2017 Trabalho realizar a própria gestão de conteúdo e apresentação de informações do
Portal.

854.115,29

1.062.597,16

RESTWeb 3 –
Projeto 1
(DTP.4383)

Marcio
Gomes de
Araujo

[RESTWEB]
• Primeira Parte da Migração Tecnológica;
18/07/2016 27/01/2017
• Atendimento a demanda evolutiva DM.018981.

1.629.088,83 1.487.904,80

SAG V3 - Sistema
de Agendamento
Versão 3
(DTP.4342)

Jocimar
Alves
Taumaturgo
de Farias

O projeto SAG versão 3 tem como bjetivos:
• Evoluir o SAG para que seja incluído o fluxo de Tarefas para todos os canais
de atendimento;
• Alterar o padrão visual para o mesmo da Central de Serviços do INSS;
• Implementar melhorias nos fluxos de agendamento Intranet/Central135 do
25/07/2016 21/03/2017
SAG;
• Criar serviço que informe ao SIBE quanto à geração de requerimento
automático e
• Implementar melhorias nas funcionalidades 'Afastamento' e 'Exercício' do
SAG AGU.

1.625.677,39 1.330.217,37

SAG AGU V2 -

Jocimar

25/07/2016 20/03/2017 O projeto SAG - Agenda Única versão 2 tem como objetivos:

1.979.840,02 1.619.011,60

Painel Cliente Painel
Relacionamento
com Cliente
(DTP.4855)

Luiz
Henrique
Ribeiro da
Silva

Disponibilizar, tanto para clientes quanto para os gestores na DATAPREV, via web,
25/07/2016 24/03/2017 um painel com representações gráficas e textuais de indicadores da prestação de
Serviços realizados pela Empresa.

PARCWEB-V4 Sistema de
Parcelamento
Previdenciário
(DTP.4638)

Adriano
Andrade
Neves de
Melo

01/08/2016 31/03/2017 Evoluir a aplicação ParcWeb, módulos Intranet e Internet, desenvolvendo a
modalidade de Parcelamento Especial, para Órgãos do Poder Público – OPP, previsto
na Lei 12.810/2013, contemplando todo o fluxo de parcelamento, desde a negociação
até o parcelamento.

INFORMAR V2 Informações
Gerenciais da
Arrecadação –
Versão 2
(DTP.4502)

Adriano de
Oliveira Tito
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Projeto

Responsável

Início

Descrição/Resultado esperado

Término
•

Orçado

Planejado

Evoluir o módulo de gestão do SAG, com novas funcionalidades que atendam
aos novos requisitos e regras para o agendamento administrativo, perícia
médica, serviço social e reabilitação social;
Evoluir o framework e o padrão visual do módulo de gestão para o mesmo do
Portal do Atendimento e;
Desativar o atual módulo de gestão (SAG Gestão), sendo esse substituído
pelo SAGAgendaÚnica versão 2.

Sistema de
Agendamento –
Agenda Única
versão 2
(DTP.4341)

Alves
Taumaturgo
de Farias

SIBE-PU-BIProcessamentoRevisão-V1
(DTP.4086)

[SIBE]
Leonardo de
07/07/2016 10/02/2017 Funcionalidade para o processamento da Revisão do Direito de benefícios por
Souza Brasil
incapacidade do SIBE-PU.

Padrão Visual
PREVIC - Novo
padrão visual
sistemas da
PREVIC
(DTP.4046)

Francisco
Edivar
Barbosa
Filho

Atualizar as interfaces gráficas das aplicações DAWEB, Portal PREVIC e SCAP,
01/06/2016 30/11/2016 incluindo os artefatos existentes e de acordo com padrão alinhado com o cliente.

744.087,76

399.502,42

CNIS VRCE C9 CNIS Vínculos,
Remunerações e
Eventos
Previdenciários
Ciclo 9 (DTP.4036)

Fabricio
Gustavo de
Paiva
Vicente

Realizar adequações e melhorias no cadastro da pessoa física e nos fluxos atuais do
Painel Cidadão quanto a inclusão de funcionalidades já existentes no Portal CNIS,
25/07/2016 13/01/2017 conforme necessidades levantadas no Pacote 2 do Projeto CNIS, do planejamento do
INSS 2016.

815.441,29

612.634,83

982.590,32

1.446.968,37

0

0

•
•

CNIS NET C2CNIS - Manutenção
Rafael Sousa
de Cadastros de
13/06/2016 13/01/2017 Necessidade 7 (CNIS Internet - Atualização) UDPB
Duarte
Segurado Especial
Ciclo 2 (DTP.3968)
SIGAP V6 -Sistema Vinicius
de Gestão de
Brandao
Anistiados Políticos Mendes
– Versão 6
(DTP.3949)

04/07/2016 28/11/2016 O principal objetivo do SIGEPE-SIGAP v6 é desenvolver ou alterar um conjunto de
funcionalidades referentes ao tratamento de ocorrências registradas para o anistiado e
suas consequências, assim como garantir sincronismo de dados entre o sistema legado
(SIAPE) e o novo sistema (SIGEPE-SIGAP):
• Sincronizar dados do representante legal

1.914.972,12 1.759.218,38
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Projeto

Responsável

Início

Descrição/Resultado esperado

Término
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orçado

Planejado

Associar ocorrência de exclusão para anistiado
Consultar ocorrência de exclusão do SIAPE
Manter histórico de suspensão do anistiado
Monitorar ocorrência de exclusão por falecimento (SIAPE X SCO)
Monitorar ocorrência de exclusão por falta de recadastramento
Monitorar recadastramento tardio de anistiado
Suspender / Reativar anistiado por motivo
Reativar anistiado por ocorrência
Calcular atrasados por reativação de anistiado suspenso
Validar pagamento de atrasados por reativação de anistiado suspenso
Autorizar pagamento de atrasados por reativação de anistiado suspenso
Calcular atrasados ou valores a ressarcir por ocorrência de exclusão
Validar pagamento de atrasados ou valores a ressarcir por ocorrência de
exclusão
Autorizar pagamento de atrasados ou valores a ressarcir por ocorrência de
exclusão
Consultar informações da suspensão / exclusão de anistiado
Suspender/liberar operações0 segundo cronograma da Folha de Pagamento

CODEFAT v2 –
Conselho
Deliberativo do
Fundo de Amparo
ao Trabalhador
Versão 2
(DTP.3900)

Eduardo
Gusmao de
Gouveia
Nobrega

04/07/2016 21/02/2017 Execução da Manutenção Evolutiva no Módulo CODEFAT.

691.125,80

737.223,13

CV3 - Integração de
Cadastro Desativação CV3 Integração de
Cadastro
(DTP.3849)

Frederico
Lima
Vasconcelos
Lira

13/06/2016 03/11/2016 Desenvolver integração de cadastro do SUB modernizado com a Nova Folha.

708.120,94

777.927,51

CV3-FOLHA V6 Desativação CV3 -

Pedro
02/05/2016 14/10/2016 Evoluir os processos de extração de dados, controle da geração de créditos e cálculos
Gonçalves de
das rubricas da nova folha de pagamentos, para contemplar todas as situações de

1.109.557,06 1.557.595,35
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Projeto

Frente
Desenvolvimento
V6 (DTP.3738)

Responsável

Oliveira

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Realizar mapeamento do escopo necessário para a estratégia de redesenvolvimento do
programa de Desativação do CV3. Os principais objetivos são:
• Levantamento de divergências entre as folhas da plataforma alta e baixa
• Mapeamento da integração da folha com os demais processos
02/05/2016 11/10/2016
• Mapeamento de requisitos dos processos de atualização para pagamento,
revisão para pagamento e 1° pagamento
• Gestão das interdependências do escopo do redesenvolvimento.

SIGEPE-SeleçãoProvimento SIGEPE – Seleção
de Pessoas –
Provimento
(DTP.3723)

O módulo Seleção de Pessoas – Provimento tem por objetivo informatizar o processo
23/05/2016 30/11/2016 de solicitar e autorizar provimento que compõe a release 2 do projeto de Seleção de
Pessoas.

SIBE-PU-BIPeríciaJana Raquel
Reconsideração-V1
Marques
- Perícia Médica de
Gomes
Reconsideração BI
V01 (DTP.3700)

O projeto tem como objetivo desenvolver a versão 01 da funcionalidade Realizar
Perícia Médica de Reconsideração (PR) de Benefício por Incapacidade (BI)
contemplando o fluxo principal da realização de uma perícia médica, porém sem as
09/05/2016 18/11/2016 emissões, consultas e etapas posteriores à conclusão desta perícia que serão
desenvolvidas na versão 02.

SIBE-PU-BIPerícia-

09/05/2016 28/11/2016 O projeto tem como objetivo desenvolver a versão 01 funcionalidade Realizar Perícia
Médica de Reconsideração (PR) de Benefício por Incapacidade (BI) e funcionalidades

Jana Raquel
Marques

Planejado

471.822,80

453.259,28

cálculos existentes no processo atual da folha mensal em plataforma alta.
As principais funcionalidades são:
• Cálculo de créditos mensais – Evoluir um conjunto de cálculos responsável
pela geração das rubricas e dos créditos gerados mensalmente na folha de
pagamento do INSS, para contemplar novas regras de negócio que
complementem o produto;
• Geração de créditos – Evoluir a solução geração de créditos mensais para
contemplar novas regras de negócio que complementem o produto;
• Extrator Cadastral e Geração de Hash – Evoluir a solução de extração de
dados e
• Geração de hashs, para contemplar novos campos necessários para
implementação das novas regras de cálculo, os quais complementam o
produto.

CV3–Backlog
Redesenvolvimento
Marcio
-Desativação CV3–
Mendes de
Mapeamento
Lima
Integração Backlog
Red (DTP.3732)

Thiago
Couto de
Almeida

Orçado

1.083.645,48 1.100.903,75

921.898,38

892.325,20

1.266.724,84 1.185.319,43
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Projeto

Responsável

Prorrogação-V1 Perícia Médica de
Prorrogação de BI
V1 (DTP.3699)

Gomes

BGCAGED
Migração - Base de
Gestão do CAGED
– Migração
WebFocus
(DTP.3675)

Thiago
Fernandes
Lins de
Medeiros

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Planejado

complementares da Perícia Inicial de Concessão de BI. A versão 01 da Perícia Médica
de Reconsideração contempla o fluxo principal da realização de uma perícia médica,
porém sem as emissões, consultas e etapas posteriores à conclusão desta perícia que
serão desenvolvidas na versão 02.

30/05/2016 19/05/2017 Migração do BGCAGED, que atualmente está em dardo, para a ferramenta Webfocus.

O objetivo deste projeto é o de evoluir o escopo do produto SIGAC segundo as
necessidades adicionais priorizadas pelo cliente (MP):
• Solicitação de habilitação;
• Relatórios;
Anderson
SIGAC - Sistema
• Fornecer serviços para outros sistemas;
Rodrigo
de Gestão de
25/04/2016 27/12/2016
• Serviços de sincronização de identidade e habilitações com SIAPE/SIGEPE;
Santos
Acesso (DTP.3645)
Bezerra Ledo
• Autogerenciamento da conta do usuário;
• Administração do Sistema;
• Integrar com a solução de autorização de certificado digital (Agenda
Certificados).

Antonio
SD V6 - SeguroJaime
Desemprego versão
Moreira de
6 (DTP.3563)
Almeida

Orçado

3.020.978,90 1.404.038,30

821.242,39

821.242,39

Desenvolver as seguintes entregas:
• ENTREGA 01 - OS176: Novas regras de batimento do FGTS e Job avulso
para liberação de notificações do FGTS
• ENTREGA 02 - OS150: Batimento RAIS; OS158: Sentença judicial; OS145: 1.610.671,55 1.310.321,53
16/05/2016 10/02/2017
restituição de parcelas; OS149: Herdeiros Recursos 558 e 559 e SDMobile
• ENTREGA 03 - OS143: Descentralização do Recurso Motivo 505 e OS147:
Nova Integração do PRONATEC

SIRC - Painel
Analítico
(DTP.3521)

Norvan Cima 30/05/2016 30/01/2017

CNIS-BG-PFPJ Base de Gestão do
CNIS – Pessoa

Esteliano
Genardo da
Cunha

[SIRC]
Evolução do Painel Analítico do SIRC.

06/06/2016 23/12/2016 Criar painéis analíticos com informações do cadastro das Pessoas Física e Jurídica,
com utilização da ferramenta QlikView

975.685,08

869.234,89

879.350,08

858.562,80
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Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

Física e Pessoa
Jurídica (DTP.3520)
BG SIBE
MONITOR
COBRANÇA Base de Gestão do
SIBE MONITOR
COBRANÇA
(DTP.3519)

FAPREV v5 - Fator
Acidentário de
Prevenção – versão
05 (DTP.3491)

SIPREV CNISRPPS - Melhorias
SIPREV e CNISRPPS (DTP.3480)

Giovanni
Pereira da
Silva

[SIBE]
17/05/2016 16/01/2017 Objetiva disponibilizar análises de diversas informações oriundas do SIBE Monitor
Cobrança, dando continuidade ao produto Monitor Gestão.

Marcus
Vinicius
Lemos
Chagas

[FAP]
O projeto deve atender as evoluções e implementar as definições previstas para o
FAP 2016 – vigência 2017.
Para o Cálculo do FAP 2016 - vigência 2017 serão desenvolvidas as rotinas de
cálculo, tendo como base as rotinas utilizadas na vigência 2016, com as adaptações
necessárias para atender as evoluções previstas no documentos de visão.
09/05/2016 31/03/2017
Além das rotinas do Cálculo do FAP, serão desenvolvidas novas funcionalidades e
realizadas alterações em regras de negócio nas existentes.
Dado a extensão do trabalho e os prazos legais que devem ser atingidos, esta
versão do projeto atenderá os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 14 do Documento de Visão,
distribuídos em duas entregas, conforme planejamento descrito no PDD. Os itens
remanescentes estão previstos para serem atendidos em nova versão subsequente.

Antonio
Claudio
Lopes de
Araujo

1. Ajustar o CNIS-RPPS para impossibilitar o recebimento de informações
discrepantes/inconsistentes quando tais informações forem essenciais e, no caso de
informações que não prejudiquem outros processos no sistema, sinalizar para que
sejam
tratas posteriormente pelo Ente Federativo;
09/05/2016 05/01/2017 2. Tornar obrigatório o preenchimento do campo CPF no módulo de cadastro e realizar 1.231.380,16 1.282.961,61
sua
validação junto à Receita Federal para garantir a consistência da informação;
3. Ajustar o SIPREV para criticar inconsistências durante o processo de cadastramento
de informações melhorando a consistência e a qualidade das informações que serão
enviadas ao CNIS-RPPS.

1.018.166,53 1.015.687,53

834.101,50

1.121.981,08
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TCE II V1 Tomada de Contas
Especial - Versão 1
(DTP.3437)

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

Solicitação do desenvolvimento de novo Sistema de TCE, em substituição ao atual,
Elizabeth dos
visando à aderência a diversas mudanças ocorridas nas normas regulamentares, na
Reis Mazoni 01/06/2016 07/04/2017 formalização e rito processuais, bem como as exigências de Órgãos de Controle. Nova 1.149.178,57 1.008.285,32
Souza
demanda em substituição da demanda DM.040229 que foi cancelada.

CENTRAL DE
SERVIÇOS Central de Serviços Daniel da
e Plataforma de
Silva Costa
Autenticação
(DTP.3340)

Desenvolver a Central de Serviços e a Plataforma de Autenticação com Extrato CNIS
02/05/2016 01/09/2016 SAT.

485.552,07

586.974,64

e-DOC V3 - Projeto
de Gestão
Eletrônica de
Documentos Versão 3
(DTP.3266)

Carlos
Henrique
Ferreira de
Menezes

Evoluir o sistema e-DOC incorporando as funcionalidades necessárias para o
27/06/2016 20/01/2017 arquivamento e desarquivamento de documentos e processos no Setor.

628.855,42

1.164.373,59

PPE v2 - Programa
de Proteção ao
Emprego Versão 2
(DTP.3199)

Antonio
Jaime
Moreira de
Almeida

Execução da Evolução do Módulo de Pagamento para gestão do Programa de Proteção
23/05/2016 30/11/2016 ao Emprego - PPE
1.205.613,61 1.310.482,03

ASPPv2 - Abono
Breno
Salarial PIS/PASEP
Moreno
Versão 2
Luna
(DTP.3187)

Manutenção evolutiva no sistema Abono Salarial, desenvolvimento do módulo de
23/05/2016 31/01/2017 pagamento.

SIBE-PU-BIRequerimentos-PPLuciano
PR-SIBE-PU-BIMichailu
Pedido Prorrog.Mendes
Pedido
Reconsideração
(DTP.3126)

[SIBE] Desenvolver os requerimentos para os pedidos de prorrogação (PP) e pedidos
de reconsideração (PR) no SIBE-Processo Único, em ambiente Intranet ou invocados
automaticamente por sistemas parceiros. Os requerimentos automáticos a serem
desenvolvidos são, além do PP e PR, requerimento de concessão, desistência, alteração
04/05/2016 24/02/2017 da DER e retorno de pendências de um NB (Número do benefício) para benefícios por 2.965.338,62 2.706.512,87
incapacidade (BI). O projeto desenvolverá os comunicados de decisão da concessão
para benefícios por incapacidade (BI) no formato Cypress, que serão integrados ao
GerCor (Gerenciador de Correspondências).

PPE Migração Programa de
Proteção ao

16/05/2016 29/07/2016 Evolução do Módulo de Pagamento para gestão do Programa de Proteção ao Emprego
- PPE.
Demanda para planejamento e futura execução do desenvolvimento.

Antonio
Jaime
Moreira de

1.198.460,85 1.178.495,40

266.657,23

262.513,31
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Orçado

Planejado

954.677,36

963.765,75

578.942,05

649.522,10

364.005,58

1.429.681,10

Emprego Migração
Almeida
(DTP.3026)
O Sistema de Inteligência Fiscal (SIF) é uma das ferramentas para apoio à decisão da
Receita Federal do Brasil (RFB), que oferece suporte ao planejamento da ação fiscal,
direcionado para a detecção de indícios de sonegação e para a realização de estudos
econômicos fiscais. Permite realizar estudos comparativos das informações enviadas
pela Receita Federal com as existentes nas bases de dados da DATAPREV, para
empresas selecionadas. De acordo com a abordagem tradicional para BI, esta
ferramenta permite análises consolidadas e detalhadas, com viés de investigação e
análise de histórico.

SIF V2 - Sistema de
Inteligência Fiscal - Adriano de
26/04/2016 23/01/2017
Versão 2
Oliveira Tito
Apesar da grande cobertura de informações da versão atual do produto, existe a
(DTP.2949)
necessidade de desenvolver uma solução com foco em sua modernização, sobretudo
do processo produtivo. Dessa forma, será realizada uma manutenção evolutiva no
produto, cuja primeira entrega terá os seguintes objetivos: Modernizar o sistema;
Disponibilizar estruturas de banco de dados para armazenar informações gerenciais e
informações sobre o processo produtivo (Staging Area, Data Mart e Área de Trabalho);
Migrar ETL para ferramenta BODS; Migrar aplicação de consulta a dados gerenciais
para ferramenta WebFOCUS; Melhorar o controle do processo produtivo; Melhorar o
controle de atualização das informações.

CNIS VRCE C8 CNIS Vínculos,
Remunerações e
Eventos
Previdenciários
Ciclo 8 (DTP.2939)

Fabricio
Gustavo de
Paiva
Vicente

Alterações no Portal CNIS, conforme os itens a seguir:
1. Adequar a Consulta Extrato CNIS-SIBE para apresentação das informações
oriundas do eSocial.
2. Adequar as consultas e requerimentos do Painel Cidadão para apresentação e
02/05/2016 09/12/2016 tratamento das informações oriundas do eSocial.
3. Adequar os requerimentos do Portal CNIS para tratamento das informações
oriundas do eSocial.
4. Adequar demais consultas do Portal para disponibilizarem informações do eSocial.

PAINEL SALA Painel
Monitoramento do
Atendimento INSS
(DTP.2870)

Carlos
Henrique
Ferreira de
Menezes

Desenvolver uma solução para o Portal do Atendimento com a finalidade de prover
todas as funcionalidades relativas ao monitoramento do atendimento do INSS
25/04/2016 30/01/2017 (agendamentos, atendimentos, rede, circuitos, incidentes, normas), atualmente
existentes na solução Sala de Monitoramento. A nova solução desenvolverá também a
carga e extração de dados dos sistemas necessários a este monitoramento.

eSOCIAL DISP
CNIS - Sistema de

Renata
Xavier de

04/04/2016 31/01/2017 Desenvolver e implantar o processo de transformar as informações da base de
negócios eSocial para a base específica eSocial visão CNIS. Em linhas gerais, o

1.132.374,72 1.326.982,29
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Projeto

Disponibilização
das Inf. do
eSOCIAL para o
CNIS (DTP.2838)

Responsável

Castro

eSOCIAL
EXTRATO CNIS Extrato CNIS Sistema de
Extração, Org. e
Disp. das Inf.
(DTP.2836)

Renata
Xavier de
Castro

SAG-V2 -Sistema
de Agendamento
versão 2
(DTP.2800)

Jocimar
Alves
Taumaturgo
de Farias

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

709.685,30

611.122,68

504.753,71

523.897,34

processo terá as seguintes responsabilidades:
1. Receber notificação de atualização dos eventos do eSocial;
2. Transformar a informação oriunda da base de negócios eSocial em informação
laboral na visão CNIS.
3. Carregar as informações transformadas na base especifica eSocial visão CNIS.
Também é objetivo do projeto o desenvolvimento do serviço eSocial DISP CNIS, o
qual terá a responsabilidade de disponibilizar para o serviço DISP CNIS as
informações dos filiados contidas na base de dados eSocial visão CNIS.
A partir da implantação nacional do eSocial, as declarações GFIP de informações
sociais deixarão de compor a base de dados do CNIS, sendo necessário que o Extrato
CNIS passe a buscar as informações sociais nesta nova base de informações, o eSocial.
Desta forma, o serviço Extrato CNIS deverá ser adaptado para ter acesso ao serviço de
disponibilização das informações do eSocial e para consolidar e disponibilizar essas
informações em concomitância com as demais fontes do CNIS.
04/04/2016 14/12/2016 Com a adoção do eSocial também se faz necessária a criação de um serviço para
associação da inscrição CEI com respectivo Empregador Pessoa Física (inscrição
CPF) oriundos do eSocial. Esta solução será implementada através de uma evolução
no serviço PJ, que já trata questões relacionadas ao cadastro nacional de
empregadores.
Também é objetivo adaptar a apresentação da consulta Extrato CNIS-Cidadão no
Portal CNIS.
SAG - Atualização da identidade visual, fluxo de entidades e agendamento para
requerimento automático SIBE (Perícia), conforme documentos anexados (DV, PF e
06/05/2016 12/08/2016 PDD) na pasta de colaboração do Projeto de Relacionamento.
A demanda de PDD para essa demanda foi feita no modelo antigo DM.055153.

CV3-CALCATUALIZAÇÃO Desativação CV3
Máquina de Cálculo
da Atualização
(DTP.2797)

Joao
Nicodemos
Ferreira
Feitosa

Migrar o Cálculo de Atualização de Benefícios para a plataforma baixa. O Cálculo de
Atualização de Benefícios é o responsável por atualizar os valores de um benefício que
estava inativo até a data da sua reativação ou de um benefício que necessita de
1.245.302,80
04/04/2016 19/08/2016
complementação de cálculo. Atualmente, esse cálculo é utilizado tanto por rotinas online que solicitam a atualização de um determinado benefício, como por rotinas batch
que atualizam um conjunto de benefícios previamente selecionados.

SIBE-MOB Monitoramento

Francisco
Edivar

11/04/2016 20/10/2016 Evoluir o produto Monitor Operacional, melhorando o fluxo de operacionalização,
proporcionando maior celeridade e otimizando a sua usabilidade. Além disso, o projeto

974.004,69

871.180,19

981.836,18
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Responsável

Operacional de
Benefício
(DTP.2788)

Barbosa
Filho

CADPREV DAIRDPIN - Melhorias
CADPREV - DAIR
e DPIN - Captação,
Envio e Parametr
(DTP.2762)

Antonio
Claudio
Lopes de
Araujo

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

também se propõe a adequar sua interface gráfica ao padrão utilizado pelo SIBE/CNIS
e a desenvolver Serviços para as aplicações parceiras (SIPPS e CONEV).
- Evoluir o cadastramento, exportação e envio do Demonstrativo de Aplicações e
Investimentos dos Recursos – DAIR;
11/04/2016 13/01/2017
- Evoluir o cadastramento, exportação e envio do Demonstrativo de Política de
Investimentos – DPIN.

1.738.009,56 2.249.337,85

O principal objetivo a ser atingido pelo projeto é disponibilizar uma versão estável do
SIGEPE AD para ser implantado em Produção. Para isso, será necessário desenvolver
os seguintes objetivos intermediários:
SIGEPE-AD V4 • Implementar as melhorias de usabilidade e navegabilidade nas
Gestão de Pessoas –
funcionalidades de Parâmetros de Avaliação, Plano de trabalho e Metas
Williams
Avaliação de
21/03/2016 26/08/2016
globais destacadas pelo cliente durante a homologação do sistema.
Alves Dantas
Desempenho versão
• Implementar os requisitos referentes à reabertura do plano de trabalho (DVP4 (DTP.2752)
13.12 e 17.13).
• Implementar a correção dos 80 itens com defeitos e relatos pendentes de
correção, conforme termo de encerramento do projeto SIGEPE AD V3.
Fornecer uma solução que disponibilize consultas ao SAT e aos sistemas parceiros.
Essas necessidades são definidas de acordo com as funcionalidades F01.08 a F01.23,
F02.16 a F02.54, F03.06 a F03.21 e F04.01 a F04.02, existentes no documento de
visão, buscando uma solução que agregue as consultas em vários sistemas no SAT Sistema de Atendimento, apresentando os dados consolidados ao atendente, agilizando
18/04/2016 20/02/2017 e simplificando o acesso a esses dados. Essa solução implicará em maior agilidade e
2.072.539,66 1.733.018,68
qualidade ao atendimento, simplificando o trabalho na APS e permitindo um maior
número de atendimentos por servidor. Além de fornecer dados para o SAT, as
consultas deverão estar disponíveis para sistemas terceiros, em especial a Central de
Serviços.

SAT v5 - Sistema
de Atendimento –
Versão 5
(DTP.2688)

Giovanni
Pereira da
Silva

SISGDAPMP v3 Sistema
Gratificação
Desempenho
Atividade de Perito
Médico Previd
(DTP.2651)

[SISGDAPMP]
Desenvolver o módulo SISGDAPMP para atender o processo de avaliação de
Tiago
desempenho da atividade de Perícia Médica Previdenciária.
Albuquerque
18/04/2016 30/09/2016
Marques
Neste projeto serão contemplados os processos de Avaliação e Resultados
Pinto
Institucionais, complementando as demais funcionalidades de Avaliação Individual já
contemplada nas versões anteriores do projeto.

621.877,92

967.623,48
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Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Projeto

Responsável

CV3 – Integração
de Créditos Desativação CV3 –
Integração de
Créditos
(DTP.2595)

Frederico
Lima
Vasconcelos
Lira

Promover a conversão da informação de créditos e rubricas, gerados pela Nova Folha
07/03/2016 03/08/2016 de Pagamentos (SIBE II), para uma versão compatível e equivalente na base do SUB
Modernizado.

SISPAGBENEF V Gestão da Folha de
Pagamento de
Benefícios do INSS
(DTP.2575)

Luiz
Fernando
Camacho
Filho

[SISPAGBEN]
Atender as demandas DM.052240 (Módulo Auditoria) e DM.052556 (Desativação
Filtro Exercício Contábil), por meio das seguintes ações:
• Construir mecanismo para registro das operações dos usuários;
• Modificar funcionalidades para acionamento do mecanismo de registro das
04/04/2016 11/11/2016
operações dos usuários;
• Construir funcionalidade para consulta das operações realizadas pelos
usuários;
• Modificar, retirando o filtro de Exercício Contábil, funcionalidades dos
módulos Consultas, Relatórios e Arquivos.

SIRC V6 - Sistema
Nacional de
Informações de
Registro Civil –
Versão 6
(DTP.2574)

[SIRC]
Implementar as novas funcionalidades: cancelamento de termos, inscrição e consulta
de CPFs pelo SIRC e monitoramento de erros dos movimentos de registros civis. A
Norvan Cima 16/03/2016 25/11/2016 funcionalidade de cancelamento de termos, fundamental para a expansão do produto,
impacta praticamente todo o sistema.
Além das novas funcionalidades, será necessário também atuar nas várias melhorias
que fazem parte do escopo deste projeto.

Orçado

Planejado

579.336,52

627.679,02

2.121.655,64 1.785.868,64

1.284.190,19 1.443.565,06

Leandro de
Castro
Campos

Adequar a arquitetura da aplicação GERCOR ao mesmo padrão adotado pelo SIBE –
Processo Único, bem como a inclusão do GERID como sistema para controle de
18/03/2016 30/11/2016 acesso às funcionalidades do GERCOR, atendendo à demanda requerida pelo SIBE1.099.018,40 1.898.816,05
PU quanto a uma solução corporativa de gerenciamento de correspondências composta
por serviços para a emissão, impressão e manutenção dos estados de correspondências.

MIGRA AEPS V1 Migração do Banco Alice Maria
Gerencial AEPS
dos Santos
InfoLogo
Leite
(DTP.2541)

O projeto objetiva a migração do AEPS InfoLogo para o novo ambiente analítico. Esta
migração tem como requisito manter todas as informações hoje contidas na aplicação
29/02/2016 04/04/2017 Dardo e nenhuma alteração funcional deverá ser implementada. A figura no corpo do
1.018.479,79 2.009.458,50
TA ilustra o escopo completo que será tratado na migração.

MIGRA SUIBE V1 Alice Maria

29/02/2016 01/02/2017 O projeto objetiva a migração do SUIBE para o novo ambiente de informações do

GERCOR V1 Gerenciador de
Correspondências
Corporativo
(DTP.2567)

1.750.307,89 1.701.536,11
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Projeto

Responsável

Início

Término

Antonio
Jaime
Moreira de
Almeida

eSOCIAL
DOMÍNIOS Vinicius
Tabela de Domínios
Lopes
do eSOCIAL
(DTP.2534)

Orçado

Planejado

850.013,18

859.487,11

719.191,37

796.684,40

INSS. Esta migração tem como requisito a criação de uma base de dados não
proprietária, que irá incorporar gradativamente os grupos do sistema SUIBE. Esta
nova base trará a oportunidade de criar relações entre os grupos de informação, o que
hoje não é possível, e poderá ser acessada por qualquer ferramenta.

- Migração do
dos Santos
Banco Gerencial
Leite
SUIBE (DTP.2539)

PPE - Programa de
Proteção ao
Emprego
(DTP.2535)

Descrição/Resultado esperado

Desenvolver uma primeira versão do Módulo de Controle de Pagamento do PPE. Esta
versão deve contemplar as seguintes funcionalidades:
• Transmitir Arquivo de Pagamento (Submissão de Arquivo):
• Permitir validação de arquivo e layout (on-line) para transmissão
• Permitir autenticação das empresas via Certificado Digital
15/02/2016 13/05/2016
• Permitir geração de Guias de Recolhimento (Conciliação)
• Permitir o Processamento de arquivos de pagamento
• Permitir o cadastro de Termo de Adesão
• Permitir a inclusão de marcação no trabalhador

22/02/2016 25/11/2016

– Implementar tabelas de domínios do eSocial: Categorias de Trabalhadores, Grau
de Exposição a Agentes Nocivos, Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento,
Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros, Tipos de Inscrição, Países, Resultado da
Monitoração Biológica, Classificação Tributária, Tipos de Arquivos do eSocial,
Tipos de Lotação Tributária, Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores,
Classificação Tributária e Tipos de Lotação, Compatibilidade entre Tipos de
Lotação e Classificação Tributária, Parte do Corpo Atingida, Agente Causador do
Acidente de Trabalho, Agente Causador/Situação Geradora de Doença
Profissional, Situação Geradora do Acidente de Trabalho, Descrição da Natureza
da Lesão, Motivos de Afastamento, Motivos de Desligamento, Tipos de
Logradouros, Fatores de Riscos Ambientais, Fator de Risco para
Insalubridade/Periculosidade/Penosidade – MTE, Aposentadoria Especial INSS,
Compatibilidade entre FPAS e classificação tributária, Natureza Jurídica;
– Implementar mecanismo para relacionar os domínios (eSocial) acima citados e as
entidades corporativas (SDC), nos casos em que houver correspondência entre
eles;
– Implementar e executar processo de carga das tabelas de domínios do eSocial;

SIBE-PU-BIRequerimento de
Revisão - SIBEProc Único-Benef

15/02/2016 25/11/2016 [SIBE]
De acordo com a proposta feita no Parecer de Disponibilidade de Desenvolvimento
(PDD), o desenvolvimento do processo de Revisão de BI foi dividido em duas etapas:
desenvolvimento do requerimento de revisão e desenvolvimento do processamento de

2.917.566,56 2.525.756,40
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Projeto

Responsável

Painel SPPE Painel de
Monitoramento
para Secr. Políticas
Públicas de
Emprego
(DTP.2530)

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

356.303,56

384.873,98

432.027,25

448.599,06

revisão. O atual projeto é referente a etapa de desenvolvimento do requerimento de
revisão de BI e seus os objetivos são:
•
Desenvolvimento de telas e componentes para criar o requerimento de
revisão de BI;
•
Integrar e ajustar componentes já desenvolvidos, adaptando para as
necessidades do
• Processo de revisão de BI;
• Melhorar e simplificar o processo de revisão de benefícios de BI;
• Integrar funcionalidades com o novo portal do SIBE PU;

por IncapacidReq.Rev
(DTP.2533)

IMO V6 Intermediação de
Mão de Obra –
versão 6
(DTP.2531)

Início

Rafael Lelis
Aranha
Tavares

Fulvio
Figueiroa
Silvestre

O MTE necessita adicionar o trabalhador Aprendiz entre as modalidades que são
tratadas no processo de intermediação entre mão de obra disponível e vagas oferecidas
pelos empregadores.
Nesse sentido, torna-se necessário evoluir o sistema IMO para implementar a inclusão
do subtipo “trabalhador Aprendiz” entre as modalidades tratadas pelo sistema.
Visando a atualização e evolução dos produtos IMO, os objetivos do projeto são:
Adequar o cadastro de vagas às regras de intermediação de aprendiz:
15/02/2016 19/08/2016 Inclusão de novos campos relacionados ao curso;
Ocultação de critérios não essenciais para aprendizes;
Alteração das regras para cruzamento de vagas para delimitação da idade;
Alteração das regras para habilitação do horário de trabalho;
Alteração das regras para validação do campo “Salário Oferecido”;
Alteração das regras para validação do campo “Incentivos”;
Incluir nova opção para o “Resultado do Encaminhamento”.
01/02/2016 20/07/2016 A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) possuí várias ferramentas para
apoio à decisão e acompanhamento dos programas sob sua responsabilidade. De
acordo com a abordagem tradicional para BI, estas ferramentas permitem análises
consolidadas e detalhadas, com viés de investigação e análise do histórico. Apesar da
grande cobertura de informações, ainda existe a necessidade de reunir e apresentar os
principais indicadores de performance dos programas controlados pela SPPE.
Existe, portanto a necessidade de desenvolver uma solução com foco no nível
executivo e que complemente a solução de BI disponível para o MTE. Sendo assim,
esta solução visa apresentar os indicadores mais significativos para a SPPE.
Considerando o documento de visão contido na demanda DM.052668 (OS 142), os
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Projeto

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

objetivos do projeto são:
Disponibilizar informações de atendimento do Seguro-Desemprego e da
Intermediação de Mão de Obra a cada 15 minutos;
Disponibilizar os principais indicadores do Seguro-Desemprego, da Intermediação de
Mão de Obra e do CAGED;
Disponibilizar gráficos referentes a esses indicadores;
Disponibilizar indicadores secundários do Seguro-Desemprego, da Intermediação de
Mão de Obra e do CAGED.

CADPREVIC V2 2ª Etapa da
Reescrita das
Funcional. e Serv.
do Sistema
CADPREVIC
(DTP.2521)

Marcelo
Costa Melo
de Andrade

Desenvolver a 2ª etapa da reescrita do CADPREVIC. O subconjunto de
funcionalidades a serem reescritas inclui os cadastros de Planos, Benefícios, Institutos
e Convênios. Além dos cadastros, também fará parte do escopo o desenvolvimento das
evoluções de Entidade incluindo incorporação, cisão, fusão, intervenção, liquidação e
encerramento.
Os objetivos específicos do projeto são:
1.396.518,14 1.340.402,17
01/02/2016 06/09/2016 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.

Desenvolver e implantar as consultas das informações contidas na base do eSocial.
eSOCIAL
1. Disponibilizar Consultas aos Eventos Iniciais e Tabelas do Empregador;
Rita de
CONSULTA 2. Disponibilizar Consultas aos Eventos Não Periódicos;
Cassia
Sistema de Consulta
01/02/2016 29/12/2017
Rodrigues F.
3. Disponibilizar Consultas aos Eventos Periódicos;
da Base do eSocial
Simoes
4. Monitorar os eventos da Base de Negócios do eSocial;
(DTP.2513)
5. Monitorar eventos recebidos, mas não-transformados.
eSOCIAL CARGA
- Sistema de Carga
da Base do eSocial
(DTP.2511)

Rita de
01/02/2016 12/12/2016 Desenvolver e implantar o processo de transformação dos eventos enviados pelo
Cassia
SERPRO em informações para a base do eSocial:
Rodrigues F.
1. Transformar e armazenar Eventos Iniciais e Tabelas do Empregador;
Simoes
2. Transformar e armazenar Eventos Periódicos;
3. Transformar e armazenar Eventos Não Periódicos;
4. Monitorar os eventos da Base de Negócios do eSocial;

952.830,68

1.080.116,48

1.348.755,75 1.338.700,51
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Projeto

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Orçado

Planejado

5. Monitorar eventos recebidos, mas não-transformados;
6. Contingência.
Sistematizar os dados e as informações referentes ao Serviço Social no âmbito da
Previdência Social. O desenvolvimento da ferramenta tecnológica proposta deve
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;
SIBE SS - SIBE Sistema de Serviço
Social INSS
(DTP.2507)

- Favorecer o planejamento, execução e avaliação de pesquisas sociais de forma
Elizabeth dos
qualificada, contribuindo para a análise da realidade social e subsidiando ações no
Reis Mazoni 25/01/2016 28/10/2016 âmbito interno da Previdência Social e externo quando necessário;
Souza

1.306.891,15 1.307.664,63

- 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.
SAT V4 - Sistema
de Atendimento
Versão 4
(DTP.2321)

Fornecer uma solução que disponibilize as consultas do SAT aos sistemas parceiros, e
incluir os agendamentos do SABI à lista de agendamentos da APS. Essas necessidades
25/01/2016 25/04/2016 são definidas de acordo com as funcionalidades 5.1 Listar Agendamentos do SABI no
SAT Local p/ Atendimento (F01.01 a F01.18), existentes no documento de visão.

548.784,06

692.632,00

Fonte: Escritório de Planejamento e Gestão – ESPG
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Projeto

SIGEPE-GN V5 SIGEPE – Gestão
Nacional - Versão 5
(DTP.2253)

Responsável

Início

Término

Descrição/Resultado esperado

Os objetivos específicos do projeto são:
Participar do planejamento dos projetos e priorização para alinhamento;
Acompanhamento dos projetos SIGEPE na Dataprev (marcos e entregas formais);
Elaborar e manter documentos de acompanhamento gerencial de nível operacional e
estratégico;
Apoiar na resolução de impedimentos no desenvolvimento dos projetos relativos à
04/01/2016 22/04/2016 área de negócios;
Apoiar na resolução de impedimentos no desenvolvimento dos projetos relativos ao
SERPRO (infraestrutura de desenvolvimento, homologação, produção e padronização
de ferramentas);
Participar das decisões gerais do projeto em âmbito nacional nas disciplinas do
processo de desenvolvimento (requisitos, gerência de configuração, arquitetura,
componentes visuais, testes e modelagem de dados).

Orçado

Planejado

115.248,52

110.472,28

Fonte: Escritório de Planejamento e Gestão – ESPG
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f) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.
Desde o final da década de 1990, a Dataprev tem sido desafiada a promover a evolução de sua
infraestrutura tecnológica. Em 2001, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Previdência
Social já indicava como referência a evolução para o uso de tecnologias que implicassem menor
dependência de um fornecedor exclusivo, assim como uma série de mudanças de negócio que eram
prejudicadas pelas limitações da tecnologia adotada até então.
Em paralelo a essa visão estratégica, a Empresa tem sido demandada pelos órgãos de controle para
promover a desvinculação com esta solução tecnológica em virtude dos altos custos e das limitações
de governança que uma tecnologia limitada a um único fornecedor para os serviços mais críticos da
Dataprev impõem.
Em 2006, com a criação das Unidades de Desenvolvimento – UD, a Dataprev iniciou um processo
de reestruturação de modo a fortalecer e reter o conhecimento tecnológico aplicado nos serviços
prestados. Deste modo, a Dataprev – com uma estrutura fortalecida e especializada – alcança
robustez para preservar o core do negócio, relativizando a necessidade de interferências externas
nos trabalhos desenvolvidos.
No mesmo compasso, a Dataprev está realizando, desde 2007, o processo de substituição da
plataforma tecnológica baseada em mainframes Unisys, por meio do desenvolvimento do Novo
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, desativando o ambiente hospedado no
mainframe CV2, além de coordenar a migração de dados hospedados em plataforma proprietária
para plataforma baixa, tendo sido já desmobilizados os mainframes CV2 e MV2, restando apenas a
desmobilização do CV3, que está em curso.
Ademais, outras ações com vistas a mitigar o risco de dependência tecnológica são observadas, pela
Dataprev, tanto nas contratações realizadas quanto nas execuções contratuais. São exemplos da
preocupação da Dataprev com o tema, além dos citados: a concessão de acesso restrito às
informações e processos internos e a previsão, em alguns casos, de transferência da tecnologia
contratada. No caso da transferência de tecnologia, a finalidade é a absorção, pelos técnicos da
Dataprev, do conhecimento mínimo necessário da ferramenta, de modo a permitir que estejam aptos
a acompanhar uma eventual migração de solução.
Mais um exemplo expressivo relacionado à migração de tecnologia, em curso na Dataprev, é a suite
de ferramentas Borland, contratada em 2008, que está sendo substituída por uma adquirida por meio
de pregão, finalizado no final de 2016.
Assim sendo, resta evidente que a dependência tecnológica é, de fato, um risco e a sua mitigação
depende de uma gama de ações sincronizadas e relacionadas, principalmente, ao fortalecimento da
Empresa. Como se pode perceber, na Dataprev, a discussão do tema é levada ao nível estratégico e
correlaciona-se à governança, de modo que ações estruturantes, bem como fluxos e processos, estão
sempre em avaliação com vistas a ratificar sua independência intelectual e tecnológica.
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6.3.1 Principais sistemas de informações
Tabela 47: Informações Gerais sobre os Principais Sistemas da Dataprev
Nº do Contrato

Valor do Contrato

01.015947.2013
01.015963.2013
'01016173.2013
01.017431.2013
01.018552.2014
01.020353.2015
01.020081.2015
01.021080.2015
01.016664.2013
01.016665.2013

R$ 168.615,00
R$ 387.423,90
R$ 168.615,00
R$ 747.194,40
R$ 1.807.930,98
R$ 420.418,20
R$ 1.712.890,99
R$ 743.742,11
R$ 588.477,39
R$ 2.600.581,47

Vigência
Contrato
29/2/2016
20/2/2016
31/3/2016
25/12/2016
26/1/2019
25/5/2018
26/1/2019
30/9/2018
3/9/2016
3/9/2016

Borland Latin America
Ltda

01.017537.2013

R$ 2.613.176,73

SGPe – Sistema de
Gestão de Pessoas

-

Fornecedor

CA Programas de
Computador
Participações e Serviços
LTDA

EWAVE do Brasil
Informática Ltda

Totvs

SAS
Ltda

Institute

Brasil

SAS
Ltda

Institute

Brasil

Maxtera
E-wave

Manutenção

Funcionalidades

Objetivo

Responsável Técnico

Criticidade

Do fornecedor
do sistema

Gerenciamento de
Portifólio e Projetos

Automação, Gestão de Serviços e Monitoramento de
Projetos e Demandas

William Veronese – Gerente de
Departamento – DESC

Alta

Do fornecedor
do sistema

Modelagem de Dados

Gestão integrada e centralizada de todo o acervo de
modelos de dados da Dataprev.

Leonardo Cezar

Alta

20/1/2017

Do fornecedor
do sistema

Ferramentas de
Desenvolvimento

Planejamento e governança de atividades relacionadas ao
desenvolvimento de software

Claudia Botti Scharader

Alta

-

-

Própria

Ferramenta de gestão de
Captação de dados para diversas rotinas da área de
pessoas
pessoas (pagadoria) e consultas a gerentes e empregados

Evaldo Marcos Mitsui

Média

01.021551.2015

R$ 16.489.952,17

29/12/2020

Ferramenta de
Do fornecedor
integração de processos
do sistema
administrativos

Operação, consulta e integração de diversas rotinas
administrativas

Carlos Eduardo Carraro Correa

Média

01.016832.2013

R$ 793.278,31

18/7/2016

Do fornecedor Qualificação de Dados /
do sistema
MDM

Qualificação de dados e batimentos entre diferentes
bases de dados

Leonardo Cesar

Média

01.019001.2014

R$ 2.541.171,50

1/10/2019
Do fornecedor
do sistema

Estatística e Mineração
de Dados

Mineração de dados nas bases de dados, visando
detecção e prevenção de fraudes, investigação de
denúncias e outras ações estratégicas dos clientes.

Simone Hauch

Média

Do fornecedor
do sistema

Qualificação de Dados

Qualificação de dados e batimentos entre diferentes
bases de dados

Leonardo Cezar

Alta

Do fornecedor
do sistema

Ferramentas de
Desenvolvimento –
ALM

Planejamento e governança de atividades relacionadas ao
desenvolvimento de software

Claudia Botti Schrader

Alta

01.021101.2015

R$ 1.087.597,70

8/9/2020

01.023796.2016

R$ 245.280,00

25/11/2016

01.023491.2016

R$ 2.993.814,00

29/9/2016

Fonte: Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM e Depto de Controladoria – DECO
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A Dataprev, enquanto empresa provedora de soluções para o Governo Federal, apoia sua atividadefim, qual seja, o desenvolvimento de sistemas, em processos e ferramentas, instrumentos que são
harmonizados pelo conhecimento e competência dos seus empregados, de modo a imprimir maior
eficácia nos trabalhos realizados. Neste sentido, os "sistemas de informações" agregam
sobremaneira ao desempenho das tarefas. Apoiam e viabilizam um desenvolvimento com alta
rastreabilidade, minimizando falhas e erros nas aplicações construídas. Da mesma forma, agilizam e
facilitam o processo permitindo, desta forma, o atendimento da necessidade do cliente em um
menor prazo com maior efetividade possível.
É neste contexto, portanto, que a ausência dos "sistemas de informações" elencados podem
significar impacto na rotina da empresa. No sentido de minimizar os riscos, a Dataprev entende que
uma gestão contratual atuante pode identificar problemas em sua forma embrionária e assim agir o
quanto antes para viabilizar uma solução. Outra medida adotada é a preocupação com o repasse de
conhecimento, de modo que a expertise da ferramenta seja absorvida pela equipe técnica e seja
integrada ao processo, podendo ser adotada de forma conceitual ou metodológica, eventualmente,
enquanto a resolução definitiva do problema não se apresente.
Quanto aos sistemas administrativos - implementado pela TOTVS e o SGPE, implementado
internamente, a Dataprev tem uma equipe de de TI interna com a responsabilidade de acompanhar a
implantação e manutenção. Além disso, toda a sistemática de clouding tem salvaguardas contratuais
no que diz respeito à segurança e violação de propriedade dos dados. Além da equipe de TI interna,
a Dataprev possui analistas de negócios que atuam diretamente junto às áreas transacionais que
podem atuar em caso de contingenciamentos mais graves das rotinas.
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6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Na Dataprev, não é usado o conceito PETI (Plano Estratégico da Tecnologia de Informação), por se
tratar de uma Empresa cuja atividade-fim é tecnologia da informação e o PEI (Plano Estratégico
Institucional) abrange as questões tecnológicas direcionadas aos 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 à
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, 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 software;
3. Gestão de testes de software;
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;
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9. Gestão de TIC interna;
10. Arquitetura corporativa;
11. Integração de dados;
12. Dados abertos;
13. Gestão de documentos eletrônicos;
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;
22. Soluções de Atendimento.

Fonte: Escritório de Planejamento e Gestão – ESPG

Figura 9: Síntese do Relacionamento: Plano Estratégico – PDTI – Plano de Ação
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6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade
a) Visão Geral da Política de Sustentabilidade Ambiental
A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev tem o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento humano, consolidar valores, práticas e comportamentos empresariais
socialmente responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e colaborando para a formação
de uma sociedade justa, sustentável e solidária. Quatro pilares norteiam as ações da empresa na
busca por impactos positivos nos campos econômico, social, ambiental e tecnológico.
Em consonância com esta política, são fomentados os Programas de Responsabilidade
Socioambiental: Jovem Aprendiz, Coleta Seletiva Solidária, Pró-Equidade de Gênero e Raça,
Inclusão Digital, Deficientes, Selo A3P, Doações de Bens Patrimoniais em Desfazimento,
Campanhas de Cunho Social, Plano de Logística Sustentável e Tecnologia Social, estes dois
últimos em fase de elaboração.
–

Programa Jovem Aprendiz

Em parceria com instituições de formação profissional, o programa já atraiu mais de 400
estudantes desde 2011, todos de instituições públicas de ensino. O objetivo é apoiar a
inclusão social dos jovens, apresentá-los ao ambiente corporativo e oferecer capacitação
básica. O programa foi o segundo colocado no Prêmio A3P – Agenda Ambiental da
Administração Pública, categoria destaque, em 2016.
A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P - é um programa que visa implementar
a gestão socioambiental sustentável nas atividades administrativas e operacionais do
Governo.
–

Programa de Coleta Seletiva Solidária

A Dataprev possui Ecopontos em quase todas as suas filiais, onde são recolhidos materiais
recicláveis que são destinados à associações e cooperativas de catadores. Em todas as filiais
o Programa de Coleta Seletiva Solidária encontra-se ativo. Durante o ano de 2016, foram
coletados 9.866 quilos de resíduos recicláveis, que foram distribuídos a cooperativas de
catadores.
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,
colocando os bens patrimoniais novamente a serviço da sociedade, seja por intermédio de
órgão público ou de organização não governamental. A política de doação é priorizar a
utilização dos bens em projetos sociais relevantes ou de inclusão digital.
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–

Programa de Racionamento de Recursos Naturais

O consumo de energia elétrica em 2015 foi de 24.419.200 kWh e em 2016 foi de 24.259.508
kWh, representando uma redução de 0,65%.
O consumo de água em 2015 foi de 50.421 m³ e em 2016 foi de 56.526 m³, isto significou
um aumento no consumo em 12,10%. Considerando que houve uma redução em 2015,
quando sucessivas retrações ao longo dos meses, culminaram com a redução de 9,96 % no
consumo anual, com um aumento de 2,14% no consumo de água nos últimos 24 meses.
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. O Selo inicial de cor verde
evoluiu para a cor laranja.
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 Coletas Seletivas Solidárias,
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, verifica-se que várias delas são contempladas
pelas ações da Dataprev, no que tange às 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. A economia total
foi 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.
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O projeto para capacitação na legislação estendida a todas as Unidades Regionais, já treinou
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 sustentável nas contratações realizadas pela administração pública
federal.
A Dataprev vem 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.
Encontra-se no Plano de Ações 2017, a elaboração de um Plano de Logística Sustentável – PLS
para implantação em 2018.

Tabela 48: 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

Torneiras com temporizador: diminui o desperdício de água pelo acionamento temporário,
que libera apenas o volume de água necessária a cada uso enquanto o usuário está próximo.

CE
SC
RJ
MT
MS
RS
RN
MG
ES

2016

Válvula de descarga com restritor de fluxo: o restritor de fluxo, 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 reuso 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 LED: 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
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Escopo da Obra

UF

Ano

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

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: permite a visibilidade externa e ao mesmo tempo protege o ambiente da
entrada excessiva do calor. Reduz o consumo de energia pelo melhor aproveitamento da luz
e ventilação, protege contra raios ultravioletas e promove conforto térmico, acústico e visual.
São utilizados 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

Revestimento em basalto na fachada: o revestimento exterior da fachada fixada em perfis
metálicos cria um bolsão de ar e 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

2013
2014

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

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 2018.
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f) Análise crítica da atuação da UPC
A empresa tem atuado de forma firme buscando aplicar conceitos social e ambientalmente
responsáveis.
•

Pratica equidade de gênero no Programa Jovem Aprendiz;

•

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

•

Tem 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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7 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
7.1 Canais de acesso ao cidadão
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC
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.
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 além de estabelecer procedimentos para que a Administração
responda aos 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 da resposta. 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 pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria Geral da União (MTFC) um sistema eletrônico de registro, o e-SIC.
O e-SIC, (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), tem como
objetivo facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas, além de
permitir 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, protocolar recursos, apresentar
reclamações e consultar as respostas recebidas.
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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: AutoAtendimento (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.
Mais informações e detalhamentos dos dados estatísticos e gerenciais podem ser obtidas nos
anexos:
•

ANEXO III – Relatório Gerencial Serviço de Informação ao Cidadão – 2016 e

•

ANEXO IV – Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2016.
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7.2 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
Primando pelo aperfeiçoamento do atendimento e pelo foco no cliente, foi implantada a Pesquisa de
Satisfação do Cliente, que é realizada periodicamente desde 2013. Na última pesquisa, realizada em
2016, foram encaminhados 227 questionários, com perguntas divididas em temas e categorias.
Os resultados da avaliação orientam a tomada de decisões, considerando as percepções do cliente, o
qual passa a intervir diretamente na forma de prestação dos serviços.
Com base nos resultados da Pesquisa de Satisfação, a Dataprev elaborou relatórios de retorno ao
cliente. Nestes relatórios, além dos dados oriundos da Pesquisa por cliente, consta uma série de
ações desempenhadas pela Dataprev com o objetivo de promover melhorias no atendimento ao
cliente, tais como a adoção da metodologia de Desenvolvimento Ágil e a implantação do Novo
Modelo de Atendimento ao Usuário.
A Dataprev acredita que a avaliação periódica da qualidade dos serviços prestados constitui-se em
poderosa ferramenta de aperfeiçoamento, devido à sua habilidade de indicar as expectativas,
percepções e preferências dos usuários e clientes.
Tomando esta perspectiva como base, além da Pesquisa de Satisfação do Cliente, a Dataprev
também promove a Pesquisa de Atendimento à Demanda. O público alvo desta pesquisa são os
clientes solicitantes das demandas dirigidas à Dataprev. Pode ser respondida na ferramenta Clarity
PPM ou ainda por meio de link enviado automaticamente por correio eletrônico.
A pesquisa contém perguntas referentes a 3 indicadores principais: Prazo, Qualidade e Satisfação.
A Dataprev disponibilizará ainda um Painel de Acompanhamento de Prestação de Serviço, via web,
atualizado diariamente, com indicadores da execução contratual, da situação das faturas, do
atendimento às demandas, das ocorrências nos serviços de prestação continuada e do grau de
satisfação sobre os serviços, com vistas à melhoria da comunicação junto ao seu cliente.
Para uma verificação mais completa da Pesquisa vide o ANEXO V – Resultados – Pesquisa de
Satisfação Clientes Dataprev – 1º Semestre de 2016.

7.3 Mecanismo de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade
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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8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
8.1 Desempenho Financeiro no Exercício
O ano de 2016 foi muito desafiador para a economia brasileira. A retração do PIB em 2016 foi de
3,6%. A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou queda real de 2,97% em 2016,
alcançando R$ 1,29 trilhão. Essa nova queda representou o pior resultado para a arrecadação nos
últimos seis anos.
Este cenário econômico continua a impactar consideravelmente o orçamento dos clientes estatais da
Dataprev, que representam 66% do faturamento. O cenário econômico adverso obriga o governo
federal a realizar contingenciamentos orçamentários que afetam a execução de gastos dos principais
clientes da Dataprev, com reflexos nos recebimentos (em caixa) das receitas faturadas e a
perspectiva de novos projetos.
A instabilidade no fluxo de recebimentos dos clientes estatais pressionou fortemente a necessidade
de capital de giro e a gestão do fluxo de caixa ao longo do ano, melhorando nos últimos dois meses
do exercício.
Para mitigar os efeitos desta situação foram realizadas várias ações para a manutenção do equilíbrio
na gestão de caixa, visando permitir que, mesmo dentro deste contexto, os compromissos
financeiros fossem mantidos em dia, assim como os investimentos prioritários. Apesar das
significativas dificuldades, houve plena regularidade no pagamento das obrigações.
A seguir, são apresentadas diversas informações sobre Faturamento, Pagamentos, Recebimentos e
Contas a Receber para a perspectiva financeira do Relatório de Gestão 2016 da DATAPREV, com
vistas a detalhar, não apenas os dados, mas alguns dos mecanismos usados para gerir os recursos da
empresa.
Tabela 49: Comparativo de situação econômica e financeira (em R$ mil)
Histórico (*)

Saldo Inicial

Entradas

Saídas

Saldo Final

Faturas a
Receber

Contas a Pagar

Faturamento

2015

67.215

1.086.164

1.088.949

64.430

916.660

103.674

1.384.206

2016

64.430

1.690.740

1.333.903

421.267

497.245

86.154

1.436.349

Variação %

-4,14%

55,66%

22,49%

553,84%

-45,75%

-16,90%

3,77%

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa ) e Departamento de Gestão Contábil - DEGC (Balancete)
Obs (*): Considera o fluxo de caixa líquido.

De imediato, dois dados chamam bastante atenção: a grande variação das entradas e do saldo final
em relação ao ano anterior. O saldo teve um acréscimo de mais de 550%, enquanto as entradas um
pouco mais de 55%.
Para fins de comparação com o faturamento, do ponto de vista econômico, apresentamos, abaixo, a
evolução do faturamento mensal.
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Tabela 50: Faturamento (em R$ mil)
Períodos
Janeiro

2014

2015

2016

99.781

94.258

114.756

Fevereiro

102.533

110.836

115.125

Março

103.645

112.221

120.192

Abril

103.740

122.986

119.214

Maio

103.456

115.347

119.684

Junho

105.090

121.741

116.932

Julho

104.407

111.857

118.487

Agosto

105.349

122.747

118.348

Setembro

106.389

114.451

119.700

Outubro

106.594

118.454

107.196

Novembro

109.193

122.265

113.726

Dezembro

106.464

117.042

152.990

1.256.641

1.384.206

1.436.349

Totais

Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC (Balancete)

No gráfico a seguir, comparamos a receita por tipo: processamento, desenvolvimento e suporte
técnico, ao longo dos meses. Nas colunas atravessadas pela linha vermelha, que representa o
recebimento bruto (em milhões), é possível observar o expressivo aumento de recebimentos apenas
no final de novembro de 2016.

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Figura 10:Faturamento por Tipo X Recebimentos Bruto – TOTAL (em R$ milhões)
No ano de 2016, o crescimento nominal do faturamento foi de 3,77% em relação a 2015. A
participação do maior cliente, INSS, recuou 7,16% (ver tabela abaixo) em relação ao período
anterior, que correspondia a pouco mais de 40% sobre a receita global, ou seja, houve uma
diminuição de R$ 45.082 milhões.
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Tabela 51: Faturamento (em R$ mil)
Cliente

2016

2015

2014

2016/2015

2015/2014

INSS

584.077

629.159

654.191

-7%

-4%

MPS

14.355

14.578

15.915

-2%

-8%

SRFB

162.007

169.089

169.980

-4%

-1%

MTE

136.939

120.873

122.238

13%

-1%

PREVIC

7.022

10.835

12.224

-35%

-11%

MPOG

4.522

5.296

3.189

-15%

66%

PGFN

36.139

38.094

38.385

-5%

-1%

646

993

957

-35%

4%

479.884

385.209

234.527

25%

64%

OUTROS*

6.162

10.080

5.035

-39%

100%

ÓBITOS

4.596

4.069

3.983

13%

100%

1.436.349

1.388.275

1.260.624

3%

10%

PR
CONSIGNADO

Total

Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC (Balancete)
* OUTROS: (FUNPRESP, IPREF, MDS, ANTT)

Outro fator importante vem sendo o tempo de recebimento das faturas. Observa-se, na tabela a
seguir que, dos R$1,12 milhões recebidos do INSS, R$0,54 milhões se referiram a faturamentos
anteriores a 2016, fator ocorrido, não no mesmo volume, a outros clientes e.
Tabela 52: Faturado x Recebido (em R$ mil) – 2016
RECEBIMENTOS
CLIENTE

FATURAMENTO

Vencidos
até 2015

Vencidos
em 2016

% RECEBIDO / FATURADO

Total*

Vencidos
até 2015

Vencidos
em 2016

TOTAL

INSS

584.077

542.081

583.197

1.125.278

93%

100%

193%

SRFB

162.007

0

174.476

174.476

0%

108%

108%

MTE

136.939

18.910

68.633

87.543

14%

50%

64%

PGFN

36.139

6.628

35.943

42.571

18%

99%

118%

MPS

14.355

31

13.871

13.902

0%

97%

97%

PREVIC

7.022

148

7.150

7.298

2%

102%

104%

OUTROS*

6.162

0

6.192

6.192

0%

100%

100%

MPOG

4.522

724

4.202

4.926

16%

93%

109%

646

165

727

892

26%

112%

138%

ESTATAIS

951.869

568.687

894.391

1.463.078

60%

94%

154%

CONSIGNADO

479.884

0

466.922

466.922

0%

97%

97%

4.596

0

4.427

4.427

0%

96%

96%

484.480

0

471.349

471.349

0%

97%

97%

1.436.349

568.687

1.365.740

1.934.427

40%

95%

135%

PR

OBITO
PRIVADO
Total

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI
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O significativo volume de recebimentos implicou na redução do contas a receber de 2016 em
relação a 2015 em ritmo maior do que de 2015 em relação a 2014. As duas tabelas a seguir
demonstram a posição de cada cliente em relação a essa evolução.
Tabela 53: Variação Contas a Receber 2016/2015 (em R$ mil)
PERÍODO INSS

MTE

SRFB

PGFN

MPS

PREVIC

Consignados

Óbitos

Outros

MPOG

PR

2016/2015

-68%

56%

-33%

-43%

14%

-16%

47%

52%

-6%

-18%

-95%

2015/2014

59%

69%

-36%

-18%

34%

19%

56%

9%

83%

179%

202%

2016/2014

-9%

125%

-69%

-61%

48%

3%

103%

61%

77%

161%

107%

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Tabela 54: Saldos do Contas a Receber (em R$ mil)
2016
2015
INSS
240.686
742.013
MTE
175.162
112.570
SRFB
23.438
35.065
PGFN
8.267
14.435
MPS
5.337
4.669
MPOG
1.431
1.741
PREVIC
1.178
1.410
PR
13
251
OUTROS
441
471
CONSIGNADO
40.795
27.833
ÓBITO
494
325
Total
497.245
940.782
Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Variação
-68%
56%
-33%
-43%
14%
-18%
-16%
-95%
-6%
47%
52%
-47%

Nota-se, ainda, um aumento total dos pagamentos em 2016, em cerca de 22%, devido,
principalmente, ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no final do exercício:
Tabela 55: Pagamentos Realizados (em R$ mil)
PAGAMENTOS

2016

2015

VARIAÇÃO
2016/ 2015

2014

VARIAÇÃO
2015/ 2014

Pessoal

648.498

557.765

553.093

16%

1%

Tributos

275.029

238.173

252.629

15%

-6%

Dividendos e JSCP

116.884

0

0

100%

0%

Investimentos

70.697

84.486

202.466

-16%

-58%

Fornecedores Diversos

58.990

73.499

65.196

-20%

13%

Hardware / Software

54.624

30.799

24.712

77%

25%

Obrigações Sociais

42.738

28.764

35.019

49%

-18%

Circuitos de Dados

42.101

31.696

30.979

33%

2%

Serviços Terceirizados

17.921

16.985

14.991

6%

13%

5.794

6.190

1.227

-6%

404%

627

20.591

0

-97%

100%

22%

-8%

Outros
Empréstimos
TOTAL

1.333.903

1.088.948

1.180.312

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Observa-se, através da tabela anterior, que os gastos com pessoal e o pagamento de dividendos aos
acionistas foram as principais justificativas para o aumento de gastos no ano de 2016 em relação a
2015.
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Tabela 56: Pagamentos mensais (em R$ mil)
░

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2015

104.754

65.540

64.035

99.944

78.397

93.139

103.879

86.746

85.248

85.984

104.940

116.342 1.088.948

2016

95.246

97.875

87.405

111.881

97.407

98.910

91.448

95.903

95.400

92.226

115.522

254.680 1.333.903

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo Caixa)

A tabela 57, acima, demonstra o fluxo total de pagamento mensais. A variação é incluenciada por
despesas sazonais e pelo volume de entradas de caixa.
O saldo médio de caixa, na tabela a seguir, passou de R$ 40.048 mil, em 2015, para R$ 65.790 mil
(em 2016) representando aumento na média mensal. O saldo médio do exercício de 2016 está
fortemente influenciado pelo saldo do mês de dezembro. A média em 2016 de janeiro a novembro
foi de R$33.474 mil.
Tabela 57: Saldos Finais de Caixa (em R$ mil)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

2015 17.440 10.198 25.909 17.325 18.966 31.603 50.058 38.991 49.378 75.361 80.918
2016 55.557 60.918 59.467 32.635 21.169 17.499 20.685 21.271 20.063

9.556

Dez

Média

64.430

40.048

49.398 421.267 65.790

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo Caixa)

É possível observar, que nos primeiros cinco meses de 2016, ocorreu uma melhora dos saldos finais
de caixa da empresa, havendo nova queda nos cinco meses subsequentes. Houve uma sensível
melhora no último mês do ano, cerca de 540% em relação à média mensal, cujo reflexo se deu em
virtude, principalmente, do recebimento das faturas atrasadas do seu principal cliente, o INSS.
Na geração de caixa, conforme tabela a seguir, foram recorrentes os meses em que o resultado foi
negativo.
Tabela 58: Geração de Caixa (em R$ mil)
JAN
2015
2016

FEV

MAR

-49.775 -7.242 15.711
-7.860

5.361

ABR
-8.584

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

1.640 12.637 18.455 -11.067 10.387

-1.451 -26.832 -11.467

-3.670

3.186

586

OUT

NOV

25.983

5.557

DEZ
-16.488

-1.208 -10.507 39.842 372.177

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo Caixa)
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O gráfico a seguir apresenta os eventos de fluxo de caixa, como as entradas, as saídas, os saldos e a
geração final de caixa.

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI

Figura 11:Fluxo de Caixa 2016
As informações apresentadas neste relatório evidenciam que o exercício de 2016 continuou
bastante desafiador sob o viés financeiro, uma vez que o prazo médio de recebimento de vendas
continuou elevado durante todo o exercício. Apenas no final dos dois últimos meses houve melhora
no volume de caixa, com o recebimento das faturas de 2016 do principal cliente (o INSS).
Medidas de aperfeiçoamento e intensificação de gestão de custos, racionalização de despesas e
otimização de caixa, além da crescente evolução de seu planejamento, permitiram uma melhor
gestão do fluxo de caixa e garantiu a regularidade no pagamento dos compromissos com parceiros e
fornecedores, além das demais obrigações.
Uma consequência negativa dos ajustes que se fizeram necessários, em razão das dificuldades de
caixa, foi o patamar de realização de investimentos abaixo dos níveis desejados, embora com
crescimento em relação a 2015, além da postergação de alguns resultados do Plano de Ação.
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8.2 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).

8.3 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 às demandas do
SEST/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 direta 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 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 financeiras, 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.
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Na Tabela 59: Custos por Natureza e por Diretoria abaixo, apresentamos, de forma resumida, todos
os custos por Diretoria, nas colunas, e por Natureza, nas linhas.
Tabela 59: Custos por Natureza e por Diretoria
Em R$ 1,00

Fonte: Divisão de Custos – DICT

Legenda:
DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DIT – Diretoria de Operações e Tecnologia
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Operações
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 2015, os custos somaram R$895,6 milhões, contra R$965,6 apresentados em 2016,
conforme Tabela XX: Custos por Natureza e por Diretoria. A variação de 7,7% observada entre
2015 e 2016 é próxima à variação dos principais índices que medem a inflação, em especial o
IPCA, que acumulou, no ano, 6,29%.
A composição dos custos por natureza, apresentada na Tabela 59: Custos por Natureza e por
Diretoria, mostra que a de maior volume é a de Pessoal Próprio, com uma participação de 67,0% do
total. As despesas dessa natureza são sensíveis à oscilação da força de trabalho (item 6.1 deste
relatório) e às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, com data-base em maio. Em 2016, o
Acordo corrigiu as verbas salariais em 9,28%, ou seja, em percentual superior ao verificado na
variação dos custos totais.
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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), incidindo também a margem líquida.
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 – Desempenho Operacional 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.
8.4 Demonstrações Contábeis Exigidas Pela Lei 6.404/1976 e Notas Explicativas
Vide ANEXO VI – Demonstrações Contábeis da Dataprev e Notas Explicativas – 2016
Vide link na internet, que estará disponível após o cumprimento de todo rito processual de
aprovações, em:
http://portal.dataprev.gov.br/acesso-informacao/auditorias
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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 a Dataprev recebeu do TCU 4 (quatro) determinações e 3 (três) recomendações,
decorrentes dos seguintes Acórdãos: 588/2016, 716/2016, 1521/2016 e 052/2016, este tratando
especificamente sobre a Prestação de Contas 2013. O Acórdão 052/2016 está relacionado ao
Processo TC 026.15/2014-5 recebido por meio do Ofício 0007/2016-TCU/Sefti, de 01/02/2016,
com data de ciência em 10/02/2016.
Tabela 60: Determinações do TCU [4 recebidas, 2 atendidas]
ACÓRDÃO

588/2016

ITENS

STATUS / MEDIDAS
ADOTADAS

9.3. determinar à Dataprev, com base no art. 71, IX, da
Constituição Federal, c/c o art. 45, caput, da Lei 8.443/1992,
que adote, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência,
as providências necessárias à anulação do Pregão Eletrônico
378/2015 e dos atos dele decorrentes, encaminhando ao
Tribunal, no mesmo prazo, documentação que comprove o
cumprimento desta determinação;

ATENDIDA.
O pregão foi anulado, conforme
publicado no DOU, em 11/04/2016.

9.7. determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social (Dataprev), (...) que, no prazo máximo de
360 dias, observado o item 9.9, aperfeiçoe os mecanismos de
aferição e acompanhamento da qualidade dos serviços
prestados, conforme exemplos a seguir, de forma a viabilizar
o aprimoramento do teor dos acordos de nível de serviços
nos contratos firmados com o MTPS e com o INSS e
possibilitar seu acompanhamento por esses clientes:
716/2016

a) monitoramento ativo dos links e recursos de rede WAN
que proveem acesso aos sistemas dos clientes;

EM ANDAMENTO.
Dentro dos prazos firmados em
Plano de Ação e em consonância
com os prazos do Acórdão.

b) registro não só de eventos de indisponibilidade dos
sistemas, mas também de instabilidade, lentidão e erros de
execução.

1.521/2016

9.9. determinar (...) à Empresa de Tecnologia e Informações
da Previdência Social (Dataprev), (...) que, no prazo de
sessenta dias a contar da ciência desta decisão, encaminhem
plano de ação para a implementação das medidas
especificadas neste acórdão, observados os prazos máximos
estabelecidos nos itens 9.1, 9.4 e 9.7, (...)

ATENDIDA.
A Dataprev encaminhou o Plano de
Ação ao TCU e as ações indicadas
estão em curso na empresa.

9.7. fixar em 30/9/2016 a data limite para que as empresas
estatais federais listadas no Quadro III (peça 24, p. 12-15), à
exceção da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa),
remetam ao Departamento de Coordenação e Governança
das
Empresas
Estatais
(Dest/MP)
documentos
comprobatórios que respaldem as informações apresentadas
concernentes à não-identificação de terceirização irregular;

PENDENTE.
A
formalização
da
resposta
elaborada pela Consultoria Jurídica
da Dataprev ao TCU aguarda
orientação do Tribunal, uma vez que
as determinações do Acórdão estão
suspensas em função do pedido de
reexame interposto pela Secretaria
de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – SEST, conforme
Ofício 0514/2016-TCU / Secex
Administração, de 17/10/2016.

Fonte: Coordenação Geral de Auditoria Interna – CGAU
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Tabela 61: Recomendações do TCU [3 recebidas, 2 atendidas]
ACÓRDÃO

ITENS

1.7.1. Recomendar à Dataprev que:

052/2016
(Processo de
Prestação de
Contas 2013)

1.7.1.1.implemente um processo de gestão de
riscos de TI, a exemplo das orientações do
processo "EDM 03 Assegurar Otimização do
Risco" (tradução livre) do Cobit 5;

STATUS / MEDIDAS ADOTADAS
ATENDIDA.
A Dataprev encaminhou ao TCU em
14.09.2016, por meio do Ofício PR nº
107/2016, de 13.09.2016, os registros que
permitem conhecer o estágio atual das
ações em andamento sobre o tema
Gerenciamento de Riscos. No ofício, a
Dataprev registra que sistematizou o
processo de gerenciamento dos riscos
associados ao Plano de Ação anual e que o
fato promoveu melhorias na gestão
proativa para resolução de dificuldades
enfrentadas durante a execução do Plano. 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.

1.7.1. Recomendar à Dataprev que:
1.7.1.2.observe os princípios e diretrizes previstos
na norma ABNT NBR/ISO 31.000:2009, voltados
para a gestão de riscos, ao implementar
mecanismos de gestão de riscos capazes de
impactar os resultados previstos em seu
planejamento operacional;

ATENDIDA.
Conforme item anterior.

9.8. recomendar à Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social (Dataprev), (...)
que aperfeiçoe o seu processo de gestão de
demandas, contemplando controles, a exemplo dos
seguintes, que permitam reduzir os riscos de
entregas de produtos com atraso ou que não
atendam às necessidades do negócio ou às
expectativas dos clientes:
a) evitar a prestação de serviços sob demanda sem
que seja efetuado o correspondente registro no
Sistema de Controle de Demandas (SCD);
716/2016

b) revisar prazos e preços acordados, nos casos de
empecilhos de natureza técnica, detectados
posteriormente à aceitação da proposta de
atendimento, bem como nas solicitações de
alteração de escopo, funcionalidade ou requisitos;

EM ANDAMENTO.
Dentro dos prazos firmados em Plano de
Ação e em consonância com os prazos do
Acórdão.

c) incorporar no SCD o tratamento de entregas
parciais de serviços ou produtos e o tratamento da
fase de implantação de sistemas;
d) melhorar o processo de desenvolvimento de
sistemas, de forma a evitar o tratamento
intempestivo dos requisitos não funcionais.
Fonte: Coordenação Geral de Auditoria Interna – CGAU
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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. O Conselho de Administração também recebe, mensalmente, o relatório de
acompanhamento das recomendações, conforme determinado pela IN CGU 024/2015, artigo 17. As
recomendações oriundas do Controle Interno (SFC/CGU) e da própria Auditoria Interna obedecem
à mesma metodologia de acompanhamento.
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
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.
No tocante aos acórdãos decorrentes de julgamento de contas anuais de exercícios anteriores, não
existem questões pendentes de atendimento.

9.2 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno
No exercício de 2016, a Dataprev recebeu os seguintes relatórios oriundos do órgão de controle
interno (OCI):
•

Relatório SFC/DP/CGPREV 2015.05355 – exames realizados em atos e consequentes fatos
de gestão, ocorridos na empresa pública no período de 01/01/2015 a 30/12/2015;

•

Relatório SFC/DP/CGPREV 2016.01435 – Auditoria Anual de Contas (exames realizados
sobre a prestação de contas anual individual apresentada pela Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social – Dataprev; e

•

Relatório nº 2016.01846 – Relatório de Avaliação da Integridade em Empresas Estatais.

Considerando as 3 (três) recomendações oriundas destes relatórios, 1 (uma) delas já se encontra
atendida e as outras 2 (duas) encontram-se em andamento. No quadro a seguir, constam detalhes
sobre as recomendações, o estágio em que se encontram, bem como, medidas adotadas e/ou em
andamento:
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Tabela 62: Recomendações da SFC/CGU [3 recebidas, 1 atendida]
RELATÓRIO

ITENS

Que
a
Dataprev
atualize
a
documentação das rotinas operacionais
relativas
à
consignação
de
empréstimos, contemplando aspectos
da transmissão de arquivos e do
processamento
das
informações
associadas.

SFC/DP/CGPREV
2015.05355

Que a Dataprev proceda à assinatura de
contratos de prestação dos serviços
com as instituições financeiras,
prevendo preço por unidade de serviço
prestado e reajustes de preços, dentre
outros aspectos.

SFC/DP/CGPREV
201601435

2016.01846

Sem recomendações a serem
implementadas.
Elabore plano de ação contendo as
providências que serão adotadas pela
empresa com vistas a promover o
aprimoramento de seus mecanismos de
integridade.
Além das atividades previstas, o plano
deve apresentar um cronograma e os
responsáveis por atividade. Ressalta-se
que os desdobramentos desse plano
serão acompanhados periodicamente
pelo Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria – Geral da
União.

STATUS / MEDIDAS ADOTADAS

ATENDIDA
A Dataprev no encaminhamento de informações
ao Plano de Providências Permanente (PPP),
posição junho/2016, registrou que “o Manual
Operacional relativo ao Sistema de Empréstimo
Consignado na sua versão 2.0 foi revisado sendo
disponibilizado o Manual na sua versão 3.0 de
maio de 2016 (Documento Complementar ao
Protocolo CNAB 240 da Febraban), contemplando
informações sobre a transmissão de arquivos e o
processamento das informações associadas”.
A CGU analisou as informações/ documentos
encaminhados
por
meio
do
Ofício
SECE/226/2016, de 27.06.2016, para atendimento
às recomendações constantes do PPP e considerou
a recomendação atendida. Esta manifestação foi
registrada no item 2.6 do Relatório Anual de
Contas de 2015.
EM ANDAMENTO
A Dataprev aguarda a manifestação do INSS para
iniciar a celebração de novos instrumentos
contratuais sendo que a recomendação se encontra
dentro do prazo reprogramado. Em junho de 2016,
o Ofício SECE nº 227/2016 encaminhou à
SFC/MTFC o Plano de Providências Permanente –
PPP no qual informou que foi elaborada a minuta
do "Anexo Técnico", contendo o detalhamento dos
serviços e servirá de base para orientar a estrutura
do novo modelo de contrato de serviço de
Empréstimos Consignados e aguardará a
manifestação do Instituto para providenciar as
ações complementares cabíveis e iniciar as
negociações para viabilizar a celebração de novos
instrumentos contratuais com as instituições
financeiras.
–

EM ANDAMENTO.
A Dataprev encaminhou por meio do Ofício
PR/007/2017, de 30.01.2017, Plano de Ação
contendo as providências adotadas pela Dataprev,
em consonância com as sugestões de melhoria
indicadas no Relatório de Avaliação da
Integridade. Posteriormente a SFC/CGU solicitou
complemento de informações, o que foi tratado
pela Dataprev e encontra-se em vias de
formalização para encaminhamento à SFC/CGU.

Fonte: Coordenação Geral de Auditoria Interna – CGAU
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Dentre as recomendações emitidas pelo Controle Interno, destacamos as sugestões de melhoria que
compõem o Relatório de Avaliação da Integridade. Este trabalho contou, em sua execução, com a
participação da Auditoria Interna, o que facilitou um melhor conhecimento pela SFC/CGU sobre o
tratamento das questões no âmbito da Dataprev. Como resultado das sugestões de melhoria
indicadas, diferentes ações foram incluídas no Plano de Ação organizacional 2017, constituindo um
resultado organizacional e contribuindo com os avanços do tema no âmbito da Dataprev.
O acompanhamento das recomendações do OCI ocorre de forma similar ao já exposto quanto ao
acompanhamento das determinações/recomendações do TCU.
9.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Vide ANEXO I – Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos.
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.
9.5 Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas
Beneficiadas Pela Desoneração da Folha de Pagamento
Vide ANEXO VI – Nota Técnica da Divisão de Gestão Estratégica e de Suprimentos DGES.
9.6 Informações Sobre Ações de Publicidade e Propaganda

QUADRO 18: DESPESAS COM PUBLICIDADE*
Em R$ 1,00

Publicidade
Institucional
Legal

Programa/Ação Orçamentária
Propaganda e publicidade
Publicações em Diário Oficial

Valores 2016**
–
259.232,00

Publicações em Jornais e Revistas

Mercadológica
Utilidade pública

–
–
TOTAL

–
–
259.232,00

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.
*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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LISTA DE ANEXOS

ANEXO I – Norma Interna da Dataprev – N/AU/001/01 – Regulamento de Auditoria Interna
Complemento do item 5.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
ANEXO II – Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
Complemento dos itens:
•

5.5 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

•

9.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao
Erário

Seção 05 – Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
ANEXO III – Relatório Gerencial Serviço de Informação ao Cidadão – 2016
Complemento do item 7.1 Canais de Acesso ao Cidadão
Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade
ANEXO IV – Relatório Anual da Ouvidoria – Manifestações – 2016
Complemento do item 7.1 Canais de Acesso ao Cidadão
Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade
ANEXO V – Resultados – Pesquisa de Satisfação Clientes Dataprev – 1º Semestre de 2016
Complemento do item 7.2 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários
Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade
ANEXO VI – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 8.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas
Explicativas
Seção 08 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
ANEXO VII – 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
Norma Interna da Dataprev – N/AU/001/01 – Regulamento de Auditoria Interna

Complemento do item 5.3 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna
Seção 05 – Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016)
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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'DATAPR=V
AUDITORIA INTERNA

NORMA

REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

N/AUl001/01

Nota da versao:
Versao 01 - Adequacao da Norma as alteracoes
introduzidas com a edicao da IN/CGU 24, de 17/11/2015, e
conformidades metodol6gicas decorrentes, bem como a
alteracao da estrutura da Auditoria Interna.

1/13

225

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

'DATAPR=V
AUDITORIA

INTERNA

NORMA

REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

N/AUl001/01
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'DATAPR=V
AUDITORIA INTERNA
EGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
1

NORMA
N/AU/001/01

OBJETIVO

Definir diretrizes e procedimentos para as atividades gerais de Auditoria Interna,
estabelecendo 0 regulamento basico que disciplina 0 seu funcionamento, no ambito da
Empresa, como recomenda a Resolucao CGPAR N° 02, de 31 de dezembro de 2010.

2

APLICACAO

Aplica-se aos empregados responsavels pelas atividades de auditoria interna.

ORGAOS CITADOS NA NORMA

3

Fun~ao principal

Sigla
CGAU

Orgao responsavel pela auditoria interna

COAC

Orgao responsavel pela auditoria contabil

COAO

Orqao responsavel pela auditoria operacional administrativa

COAS

Orgao responsavel pela auditoria de TI

4
4.1

CONCEITUACAO
Auditoria Interna

E uma

atividade de avaliacao independente e de assessoramento da adrninistracao, voltada
para 0 exame e avaliacao da adequacao, eficiencia e eficacia dos sistemas de controles, e
de gerenciamento de riscos, bem como da qualidade do desempenho das areas em relacao
as atribuicoes e aos pianos, metas, objetivos e polfticas, em conformidade com a leqlslacao
em vigor, assistindo a adrninistracao da Empresa no cumprimento de seus objetivos.
4.2

PAINT

Plano Anual de Auditoria Interna. Documento que consigna 0 planejamento das atividades
de auditoria interna das entidades da adrninistracao indireta do Poder Executivo Federal,
nos termos definidos na IN/CGU N° 24/2015.
4.3

RAINT

Relat6rio Anual de Atividades de Auditoria Interna. Documento que apresenta os resultados
dos trabalhos de auditoria interna e que contern 0 relato sobre as atividades de auditoria
interna, em funcao das acoes planejadas constantes do PAINT do exercicio anterior, bem
como das acoes criticas ou nao planejadas, mas que exigiram atuacao da unidade de
auditoria, nos termos definidos na IN/CGU N° 24/2015.
3113
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AUDITORIA INTERNA

NORMA

REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
4.4

N/AUl001/01

Ferramenta de Automacao

Sistema automatizado que suporta a operacionalizacao do cicio de auditoria que
compreende 0 planejamento, execucao, verificacao e acompanhamento, bem como apoia a
gestao da Auditoria Interna.
4.5

Monitoramento

Processo de acompanhamento sistematico exercido pela Auditoria Interna sobre a
irnplementacao das orientacoes, deterrninacoes e recornendacoes emitidas pelos 6rgaos de
controle interne, externo e, quando for 0 caso, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de
Aorninistracao ou por outros orqaos ou entidades de requlacao e fiscalizacao.

5
5.1

DIRETRIZES SASICAS
Orqanizacao

a

a

A Auditoria Interna esta sujeita
orientacao normativa e
supervisao tecnica do Orgao
Central e dos Orqaos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
nos termos do Decreto nO 3.591/2000, alterado pelos Decretos n? 4.304/2002, 4.328/2002,
4.44012002,

5.481/2005

e 6.692/2008.

A Auditoria Interna faz parte da estrutura organizacional da Empresa de Tecnologia e
lnforrnacoes da Previdencia Social - Dataprev, vinculada ao Conselho de Adrninistracao e
subordinada administrativamente
Presidencia da Dataprev, tendo suas atribuicoes e
responsabilidades definidas no Manual de Atribuicoes da Empresa.

a

A desiqnacao e dispensa do titular da unidade de Auditoria Interna e da competencia do
Presidente da Dataprev, nos termos do paraqrafo 5°, Art. 15°, do Decreto n? 3.591/2000,
alterado pelo Decreto n? 4.304, de 16/07/2002,
sendo encaminhado previamente
aprovacao do Conselho de Adrninistracao, e aprovacao da Controladoria-Geral da UniaoCGU, nos moldes estabelecidos pela Porta ria CGU n? 915, de 29/04/2014.

a

a

A Auditoria Interna esta estruturada com uma Coordenacao Geral e conta com os 6rgaos
responsavels pela auditoria contabil; auditoria operacional-administrativa e auditoria de TI.
A atividade de auditoria interna deve estar livre de interferencias na deterrninacao do escopo
da auditoria interna, na execucao dos trabalhos e na comunlcacao dos resultados.
A Auditoria Interna pode utilizar-se de especialistas de dentro da Dataprev, ou mesmo,
proper a contratacao de especialistas externos quando a equipe de auditores internos nao
possuir a capacitacao tecnica para a realizacao dos exames de assuntos tecnicos de carater
singular e de diferenciada complexidade.

4/13
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NORMA

AUDITORIA INTERNA

N/AUl001/01

EGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

5.2

competenctas

Compete

a Auditoria

Interna:

a) Elaborar 0 PAINT e submeter a aprovacao da CGU e do Conselho de
Adrninistracao, e posterior ciencia ao Conselho Fiscal, nos termos definidos na
IN/CGU N° 24/2015;
b) Executar no ambito da instituicao 0 PAINT, previamente aprovado nas
instancias citadas no item anterior, nos termos do CAPITULO II - DOS
ASPECTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AOS TRABALHOS DE AUDITORIA, da
IN/CGU N° 24/2015;
c) Informar ao respectivo 6rgao de controle interno, preferencialmente em meio
eletronico, a finalizacao do relat6rio de auditoria em ate 30 (trinta) dias ap6s sua
conclusao, e enviando, pelo menos, 0 resumo dos relat6rios de auditoria ao
Conselho de Admtnlstracao, ao Cornite de Auditoria e ao Conselho Fiscal ou orqao
equivalente ou, em sua falta, ao dirigente maximo do 6rgao ou entidade;
d) Disponibilizar 0 RAINT aos respectivos orqaos de controle interno ate 0 ultimo
dia util de fevereiro de cada ano, ap6s a apreciacao pelo Conselho de
Adrninistracao ou instancia de atribuicao equivalente ou, em sua falta, pelo
dirigente maximo do 6rgao ou entidade;
e) Emitir parecer de Auditoria Interna para compor 0 processo de prestacao de
contas anual da Empresa e, quando for 0 caso, para as tomadas de contas
especiais;
f)
Contribuir para a melhoria da gestao propondo
recornendacoes de carater preventivo e/ou corretivo;

acoes orientadoras

ou

g) Examinar a conformidade da docurnentacao de suporte aos registros
contabeis, com 0 objetivo de verificar a exatldao, a regularidade das contas e
observar a eficiencia, a eflcacia e a efetividade na aplicacao dos recursos;
h) Verificar 0 cumprimento das diretrizes, normas e orientacoes emanadas pelos
6rgaos internos e extern os , no ambito da instituicao:

a

i)
Examinar as licitacoes relativas
aquisicao de bens, contratacoes
prestacao de services, realizacao de obras e alienacoes na lnstituicao:

de

j)
Examinar a adequacao e eficacia dos controles e avaliar os procedimentos
utilizados, com 0 objetivo de opinar sobre a integridade, qualidade e fidelidade das
informacoes prestadas e registros;
k) Verificar a conslstencia e a sequranca dos instrumentos de controle, guarda e
conservacao dos bens e valores da instituicao ou daqueles pelos quais ela seja
responsavel:

5/13
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AUDITORIA INTERNA

NORMA

[REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

N/AUl001/01

I) Acompanhar 0 cumprimento das metas do Plano Plurianual e da Lei de
Diretrizes Orcarnentarias no ambito da Dataprev, visando comprovar a
conformidade de sua execucao;
m) Testar a consistencia dos atos de adrnissao e dernissao de pessoal;
n) Avaliar a governanga de TI por meio do alinhamento das atividades de TI com
o Plano Estrateqico, Plano de Acao, normas vigentes e determinacoes/orientacoes
emanadas por orqaos de Controle Interno e Externo, alem das orientacoes dos
OGS (Orgaos Governantes Superiores) no ambito da Adrninistracao Publica;
Levar ao conhecimento da autoridade competente, evidencia indicativa de
irregularidade, quando verificada no curso dos trabalhos de auditoria, nos termos
da leqislacao vigente;
0)

p) Desenvolver outras atividades relacionadas a sua area de atuacao, inclusive
de eventuais trabalhos de consultoria interna para a Dataprev, desde que nao se
configure como coqestao;
q) Manter atualizados e divulgados os procedimentos e as diretrizes da Auditoria
Interna;
r) Utilizar metodologias, ferramentas e recursos alinhados as melhores praticas,
reqularnentacoes e padroes profissionais;
s) Promover a prospeccao e internalizacao de rnetodos/processos objetivando a
racionalizacao dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior
aproveitamento no usa das ferramentas e tecnicas de Auditoria;
Monitorar e diligenciar a irnplantacao das orientacoes. recornendacoes e/ou
determinacoes efetuadas pelos 6rgaos de controle interno e externo e, quando for
o caso, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Adrninistracao ou por outros
orqaos ou entidades de requlacao e fiscalizacao, a fim de minimizar os riscos
associados aos processos analisados; e
t)

u) Manter controle automatizado dos procedimentos de monitoramento, a fim de
minimizar os riscos associ ados aos processos analisados, apresentando
mensalmente, ao Conselho de Administracao ou a instancia de atribuicao
equivalente ou, em sua falta, ao dirigente maximo da orqanizacao, relat6rio
gerencial sobre a situacao das recomendacoes referidas contendo as justificativas
dos gestores para cada recornendacao nao implementada ou implementada
parcialmente, com indicacao de prazo para sua efetivacao.
5.3

Areas de Atuacao

As atividades de auditoria devem ser executadas em conformidade com
conteudo e estabelecido por lnstrucao Normativa da CGU.

0

PAINT, cujo

Sao principios orientadores do Plano Anual de Auditoria, a seqreqacao de funcao e a
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necessidade de preservacao da independencia, sendo vedado pela CGU atribuicoes para a
Auditoria Interna que caracterizem ate de qestao,
A atuacao da auditoria alcanca diferentes areas, atividades, processos, bem como trabalhos
de avaliacao dos sistemas de controles internos, podendo ser executadas em quaisquer
setores da Empresa, ou fora desta, como prolongamento do trabalho executado, sempre
que este assim 0 exigir.
A Auditoria Interna durante a execucao dos seus trabalhos formais deve ter acesso
assegurado as instalacoes, areas, sistemas, informacoes, processos, fluxos, documentos,
bases de dados e tabelas.
A Auditoria Interna deve atender as solicitacoes de auditorias extraordinarias oriundas da
Direcao da Dataprev.
A proqramacao dos trabalhos de auditoria deve ser desenvolvida em consonancia com as
diretrizes deste instrumento e priorizada com base na metodologia de auditoria vigente.
Os desvios significativos da proqrarnacao formalmente aprovada devem ser comunicados,
tempestivamente, ao titular do 6rgao responsavel pela auditoria interna, e quando couber a
Direcao da Dataprev.
5.4

Metodologia

A Auditoria Interna deve utilizar metodologia propria, atualizada e que atenda as suas
necessidades em relacao ao escopo dos trabalhos planejados, bem como em conformidade
com as diretrizes das entidades profissionais e da adrninistracao publica federal.

o cicio de auditoria esta sustentado nos processos de planejamento, execucao, veriftcacao
e acompanhamento.
A base do relacionamento entre Auditoria Interna e area auditada deve ser efetuada por
colaborador indicado pelo gestor de area.
Os resultados dos trabalhos de auditoria devem orientar a identificacao e monitoramento
dos riscos e controles nos processos de neg6cio na Dataprev.
As minutas dos relat6rios de auditoria sac encaminhadas as areas auditadas para que, no
prazo determinado seja avaliado 0 rnerito dos cornentarios da avaliacao, para que no caso
da discordancia ou concordancia parcial, sejam apresentados os devidos esclarecimentos,
anexando, sempre que possivel, a docurnentacao motivadora do fato.
Com base na avaliacao de risco associado ao achado, a Auditoria Interna categoriza as
acoes propostas em orientacoes ou recornendacoes, avaliando com os gestores a
convenlencia, a oportunidade e 0 prazo para irnplernentacao da recornendacao. Ao final do
cicio, a recornendacao nao implementada ou parcialmente atendida sera submetida a
apreciacao e rnanifestacao de nivel hierarquico superior, quando devera ser analisada a
motivacao, a complexidade existente e indicado um prazo para 0 seu cumprimento.

o

planejamento, acompanhamento e a exeeucao do PAINT

e efetuado

mediante

0

usa do
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sistema automatizado de qestao das atividades da Auditoria Interna.
Do acervo dos trabalhos executados pela Auditoria sac extraidas as inforrnacoes
necessarias a edicao do RAINT, que registra 0 resultado da execucao das atividades de
Auditoria Interna, segundo as acoes planejadas contidas no PAINT, bem como as acoes
criticas ou nao planejadas que exigiram atuacao da Auditoria Interna.

o

sistema automatizado que da sustentacao as atividades executadas pela Auditoria
Interna, quando solicitado, deve ser acessado pelas equipes de auditoria da CGU 0 TCU.

Do sistema automatizado utilizado pela Auditoria Interna sac extraidos periodicamente os
relatorios da Auditoria relativos aos trabalhos realizados e a posicao de atendimento as
reccmendacoes/determlnacoes do TCU, da CGU e da propria Auditoria Interna.
Oeste
mesmo
sistema
e
extraida
a
posicao
de
atendimento
as
recomendacoes/cetermmacoes do TCU, da CGU e da propria Auditoria Interna para a
rnanutencao da base de dados do sistema informatizado de apoio as acoes do Comite de
Controle Interno Administrativo - CCIA, constituido mediante Portaria MPS nO 419, de
26/09/2013, no acompanhamento das recornendacoes dos orgaos de controle.
5.5

ResponsabiJidades

Incumbe ao titular do orgao responsavel pela auditoria interna supervisionar, coordenar e
orientar a execucao das atividades da auditoria e, especificamente:
Assistir a Alta Adrninistracao, aos orqaos componentes da estrutura
organizacional, no cumprimento eficiente e eficaz de suas cornpetencias,
proporcionando-Ihes consultoria, analises objetivas, avaliacoes, recornendacoes e
cornentarios pertinentes as atividades que forem examinadas, bem como aos
orqaos de controle na execucao dos trabalhos e na busca de informacoes;

a)

b) Aprovar a realizacao de auditorias previstas no PAINT, bem como as nao
programadas quando for 0 caso;

Solicitar aos orgaos componentes da estrutura organizacional da Dataprev
documentos e inforrnacoes necessaries a auditoria, negociando prazo para 0
atendimento das diligencias solicitadas pelos Orgaos de Controle Interno e
Externo;
c)

Recomendar providencias indispensavels ao resguardo do interesse publico e
a probidade na aplicacao dos recursos financeiros ou na utilizacao dos bens
publicos, caso sejam constatadas irregularidades;
d)

Controlar a divulqacao do resultado da apreciacao e julgamento das contas
dos gestores da empresa, apresentado pelo TCU, monitorando 0 atendimento das
determinacoes proferidas pelo Tribunal;
e)

Representar a Dataprev, na condicao de preposto, perante os Orqaos de
Controle interne e externo da Uniao;

f)
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g) Participar das reunioes do Cornite de Controle Interno Administrativo no
ambito do Mlnisterio da Previdencia Social e de entidades vinculadas, constituido
pela Portaria MPS nO419, de 26/09/2013.
h) Assessorar a Direcao da Dataprev quanto
riscos da orqanizacao.
5.6

a

analise e ao gerenciamento de

C6digo de Conduta

o

exercicio da Auditoria Interna esta sujeito a principios de etica profissional e a regras de
conduta que 0 auditor tem 0 dever de observar, cumprir e fazer cumprir fielmente nas suas
relacoes com a Entidade, a sociedade em geral, os orqaos e as autoridades
governamentais, as entidades de classe e seus colegas de profissao.

e

A conduta dos auditores internos
norteada pelo c6digo de etica da Dataprev, pelos
principios eticos estabelecidos para 0 exercfcio profissional dos auditores internos,
agregados aos seguintes itens basicos da etica profissional:
5.6.1

lndependencla

Profissional

o

auditor deve concentrar suas atividades profissionais no exercicro da auditoria, nela
compreendidas as funcoes que, por definicao e tradicao, Ihe sao atribuidas pelos usos
reconhecidamente aceitos, abstendo-se de praticar atos ou participar, por qualquer forma,
de outras atividades que possam caracterizar coqestao e por isso prejudiquem a
independencia dos trabalhos de auditoria.
5.6.2

lndependencla

de Atitudes e Declsoes

o

auditor interno deve prestar obediencia aos principios de etica e observar as normas
tecnicas e os padroes de auditoria, como norma de conduta profissional. 0 auditor deve
desempenhar suas atividades de auditoria e nunca agir para seu beneficio ou de terceiros,
seus atos devem estar voltados para sua profissao. 0 auditor nao pode, direta ou
indiretamente, receber recompensas de qualquer natureza de pessoas direta ou
indiretamente interessadas em seu trabalho, exceto seu salario e demais vantagens oficiais
concedidas.
5.6.3

Intransferibilidade de Fun~oes

o auditor deve agir sempre em seu nome pessoal, assumindo inteira responsabilidade
tecnica pelos services de auditoria por ele prestados.
5.6.4

Eficifmcia Tecnica

o auditor

ao propor pianos de trabalho, 0 deve faze-to indicando 0 alcance, a extensao e as
iimitacoes do seu trabalho, de forma a evitar duvida ou controversia.

o auditor

deve julgar a viabilidade tecnica da execucao de seu trabalho a fim de cumprir os
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prazos pre-determlnados para a realizacao da auditoria.

o

auditor so deve emitir relatorios e prestar informacoes que resultem de um adequado
exame tecnico, segundo as normas e os procedimentos de auditoria prescritos, observandose que 0 exame tenha sido realizado por ele ou sob sua supervisao, Quando da emissao, 0
relatorio deve ser redigido com objetividade e de maneira a expressar claramente a sua
opiniao e, na ocorrencia de falta de dados ou de comprovacao, ou ainda de situacao
inibitoria de um julzo seguro, faca constar as suas ressalvas em seu relatorio,

o

auditor apenas deve emitir relatorios, pareceres, opinioes ou inforrnacoes que se
coadunem com os objetivos de auditoria.
5.6.5

Integridade Pessoal

o

auditor, no desempenho de suas atribuicoes profissionais, nao deve praticar ate de
descredito a sua profissao, abstendo-se de cometer os seguintes atos:
a) Omitir algum fato importante de seu conhecimento, mas nao evidenciando
nas dernonstracoes contabeis ou gerenciais, cuja revelacao seja necessaria para
evitar interpretacoes ou conclusoes erroneas;
b) Deixar de relatar ou dissimular irregularidade, informacoes ou dados
incorretos que estejam contidos nos registros e nas dernonstracoes contabeis ou
gerenciais e que sejam do seu conhecimento;
c) Negligenciar efeitos graves na execucao de qualquer trabalho profissional e
no seu respective relato;
d) Desprezar ou negligenciar a coleta de inforrnacoes suficientes para elaborar e
sustentar seus pronunciamentos de forma a invalidar ou enfraquecer as
proposicoes neles contidas;
e) Omitir-se sobre desvios, ornissoes ou desvirtuamentos dos preceitos legais
ou contabeis, ou das normas e procedimentos da Dataprev;
f)
Formular oplnloes, fornecer inforrnacoes ou documentos que nao traduzam
adequadamente a expressao do seu melhor jufzo e de que, de qualquer forma,
ocultem ou desvirtuem os fates, induzindo a lnterpretacoes erroneas.
5.6.6

Imparcialidade

A imparcialidade deve orientar, basicamente, a conduta do auditor em todas as suas
rnanifestacoes e circunstancias, sendo-Ihe vedado, sob qualquer pretexto, condicoes e
vantagens, tomar partido na interpretacao dos fatos, na disputa por interesses, nos conflitos
de partes ou em qualquer outro evento. 0 auditor deve condicionar seu comportamento
profissional a evldencia da verdade quando, no seu melhor julzo, convenientemente
apurada;
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Sigilo e Discri~ao

o sigilo

profissional e regra indeclinavel no exercicio da auditoria. 0 auditor e obrigado a
utilizar os dados e as informacoes do seu conhecimento tao s6 e exclusivamente na
execucao dos services que Ihe foram confiados.
Salvo determinacao legal ou autorizacao expressa da Alta Adrninistracao, nenhum
documento, dados, Inforrnacoes e dernonstracoes podem ser fornecidos ou revelados a
terceiros, nem deles pode utilizar-se 0 auditor, de forma direta ou indireta, em proveito de
interesses pessoais, ou de terceiros.

o

trabalho da auditoria nao deve ser utilizado com a finalidade de obtencao de prornocao
pessoal, profissional e comercial.
5.7

Dlsposlcoes Gerais

Sao instrumentos de vinculacao

desta Norma:

Decreto nO 3.591/2000 - Dispoe sobre 0 Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e da outras providencias:
•

Decreto nO 4.304/2002 - Altera dispositivos do Decreto 3.591/2000
providencias Estatuto da Dataprev

e da outras

Decreto n? 5.481/2005

- Altera dispositivos do Decreto nO 3.591/2000,

e da outras

- Altera dispositivos do Decreto nO 3.591/2000,

e da outras

- Altera dispositivos do Decreto nO 3.591/2000,

e da outras

providencias;

Decreto nO4.440/2008
providencias;

•

Decreto nO 6.692/2008
providencias;

•

Decreto nO- 7.151/2010 - Aprova
lnformacoes da Previdencia Social-

Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e
DATAPREV.

0

lnstrucao Normativa CGU nO24, de 17, de novembro de 2015 - Dispoe sobre 0 Plano
Anual de Auditoria Interna (PAINT), os trabalhos de auditoria realizados pelas
unidades de auditoria interna e 0 Relat6rio Anual de Atividades da Auditoria Interna
(RAINT) e da outras providencias;
•

Resolucao nO 2 da Comissao Interministerial de Governanc;:a Corporativa e de
Adrninistracao de Participacoes Societarias da Uniao - CGPAR, de 31 de dezembro
de 2010;
C6digo de Etica da Dataprev;

•

C6digo de Etica da Auditoria Interna publicado no site do AUDIBRA - Instituto dos
Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA;

•

Normas Internacionais para Pratica Profissional de Auditoria Interna publicadas no
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site do AUDIBRA.
Os dispositivos legais citados neste instrumento e aqueles que venham a substitul-los ou
modlfica-los devem ser cumpridos automaticamente na reqularnentacao da Auditoria Interna,
nao sendo necessaria, conforme 0 caso, a atualizacao desta norma.
As normas que regulamentam 0 exercicio da profissao de Auditoria Interna, emanadas pelo
Instituto dos Auditores Internos do Brasil, bem como pelo TCU e pela CGU devem orientar
os auditores nas suas atividades.
As orientacoes para a pratica profissional decorrentes das normas internacionais para 0
exercicio da profissao de Auditoria Interna serao aplicadas quando cabiveis as atividades de
Auditoria Interna da Dataprev.

o

orgao responsavel pela auditoria
observancia desta norma.

interna deve emitir os atos necessaries

a fiel

A equipe de auditores devem ser asseguradas amplas condicoes para 0 exercicio de suas
funcoes, permitindo-Ihes livre acesso as inforrnacoes, dependenclas, e instalacoes, bens,
titulos, documentos e valores, mediante comunicacao do orgao responsavel pela auditoria
interna.
A Auditoria Interna deve avaliar periodicamente se 0 proposito, a autoridade e a
responsabilidade, como definidos nesta norma, continuam adequadas e permitem que a
atividade de auditoria alcance seus objetivos.
Os casos omissos nesta norma devem ser apreciados pelo orgao responsavel pela auditoria
interna, ressalvadas as rnaterias de competencia dos orqaos superiores da Dataprev, ou do
orgao responsavel pela orientacao tecnica e normativa do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal.
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VIGENCIA

Esta Norma entre em vigor a partir desta data e revoga a norma N/AU/001/00.

Brasilia, 16 de fevereiro de 2016.
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Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

Complemento do item 5.5 – Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
Seção 05 – Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Complemento do item 9.3 – Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por
Dano ao Erário
Seção 09 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016)
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU

238

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos.
EXERCÍCIO DE 2016
Introdução.
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, respeitando o contraditório e a ampla
defesa.
As Comissões tratam das informações apuradas emitindo as conclusões alcançadas,
independentemente da efetiva elucidação do fato ou da sua autoria.
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.

Relatório de instância ou área de correição.
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.
No tocante ao uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD,
foram incluídos os dados do coordenador, do administrador e usuários cadastradores
representantes da Dataprev e, está em curso o cadastramento dos processos de
sindicâncias pelos cadastradores usuários.
Em 2016 foram instaurados 02 (dois) processos de sindicância.
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Relato sucinto de cada fato segue descrito abaixo:

Processos Instaurados:

1) Processo n. 44101.000073/2016-12 - Tratou a Comissão de apurar fatos que relatam o
desaparecimento de um microcomputador portátil, PIB 090.434 de propriedade da
Dataprev. A Comissão de Sindicância, após apuraração dos fatos, concluiu que não há
como eximir o empregado da responsabilidade de posse do equipamento. Também, no
parecer jurídico COJF 081/2016, entendeu-se que houve desídia por parte do empregado
e, a necessidade de responsabilização. EM ANDAMENTO
2) Processo n. 44100.000132/2016-54 - Tratou a Comissão de apurar fatos que relatam
comportamento inapropriado de empregado, infringindo o Regime Disciplinar da Empresa
N/GP/030/00. Processo encontra-se na CJUR.
EM ANDAMENTO

Seguimento de Processos instaurados:

1) Processo n. 44100.000185/2014-11 – Tratou a Comissão de apurar os fatos que
relatam a concessão indevida e fraudulenta correspondente a aposentadorias, por
empregados da Empresa. Ação Penal 0519187-60.2003.4.02.51.01. Documentos que fazem
parte do processo: Processo administrativo 44101.000177/2014-67 e Resoluções
2240/1998 e 2353/2000. Conclui pela aplicação da penalidade de demissão, baseado no
artigo 482, CLT, concomitante aos artigos 9, 10 e 11 da Lei Federal 8.429/92 e itens 5.1, 5.2
e 5.3 da N/GP/030/00. Demissões por justa causa. SOLICITADO ARQUIVAMENTO
2) Processo n. 44101.000051/2014-82 – Tratou a Comissão de apurar fatos que relatam
o desaparecimento de Microcomputador de propriedade da Dataprev. A Comissão, após
apuração dos fatos, resgatou o equipamento com o ex-empregado, ora demitido por justa
causa. SOLICITADO ARQUIVAMENTO
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3) Processo n. 44101.000306/2014-15 - Tratou a Comissão de apurar o desaparecimento
de um notebook e uma filmadora na Unidade Atendimento Amazonas. Aberto Inquérito
Policial sob o nº 0405/2013-4/SR/DPF/AM o qual foi arquivado pois não houve
possibilidade de apurar o delito e/ou identificar o responsável. A Comissão concluiu que o
lapso temporal contribuiu para a impossibilidade de apontar o responsável e indicou
medidas a serem implementadas a fim de coibir casos semelhantes. ARQUIVADO
4) Processo n. 44113.000002/2015-91 - Tratou a Comissão de apurar ações
administrativas que culminaram em contratação emergencial por meio do Processo nº
44113.000002/2015-91. O escopo era a contratação de serviço de vigilância desarmada
para a Dataprev em Mato Grosso a qual teve a vigência expirada por falta de emissão, em
tempo hábil, do termo aditivo de prorrogação. A Área Jurídica, após exame do processo,
recomendou a reabertura da comissão vez que foram apontados responsáveis, contudo,
não se apresentou as sanções administrativas de caráter disciplinar a serem aplicadas. A
Comissão, devidamente reconduzida, propôs suspensão de 05(cinco) dias ao empregado
matrícula 271.748, advertência à empregada matrícula 246.930 e recomendou melhoria
nos procedimentos internos. SOLICITADO ARQUIVAMENTO
5) Processo n. 44101.000162/2015-70 - Tratou a Comissão de apurar fatos que relatam o
desaparecimento do Volume I do Processo Administrativo referente à prestação de
serviços de vigilância armada e desarmada nas dependências da Dataprev, em Brasília. A
Comissão propôs penalidades de suspensão e advertências aos empregados investigados
e, recomendou melhoria nos procedimentos internos. SOLICITADO ARQUIVAMENTO
6) Processo n. 44101.000014/2015-55 - Tratou a Comissão de apurar indícios de
irregularidades na solicitação de reembolso escolar dos ensinos fundamental e médio,
requerido pelo empregado matrícula 307.360, relativos a 02(dois) de seus dependentes. A
Comissão concluiu que o empregado fraudou os pedidos de reembolso; que existem
indícios de conluio com o Colégio; que não há indícios de má-fé ou conluio com os
empregados da Dataprev responsáveis pela análise. Após parecer jurídico e deliberação da
autoridade instauradora, o empregado foi demitido por justa causa, com base no art. 482
“a”, da CLT c/c arts. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/92. O prejuízo atualizado foi descontado da
rescisão do empregado, devendo eventual remanescente ser cobrado judicialmente pelo
órgão jurídico da Dataprev. A área jurídica recomendou o envio de cópia integral do
processo para a Polícia Federal e maior rigor na análise de documentação referente a
reembolso escolar. EM ANDAMENTO
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Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos.
EXERCÍCIO DE 2016
7) Processo n. 44101.000048/2015-40 - Tratou a Comissão de apurar denúncias
anônimas que apontaram supostas irregularidades no decorrer da administração de dois
gestores da Unidade da Dataprev, em Goiás. Concluiu-se que, por haver fortes argumentos
jurídicos quanto a má utilização de veículo oficial, fosse aplicada a sanção de advertência a
um dos empregados, assim também a determinação à chefia imediata do empregado, a
otimização, gestão e fiscalização sobre o registro de ponto, de forma mais eficiente.
SOLICITADO ARQUIVAMENTO
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ANEXO III
Relatório Gerencial Serviço de Informação ao Cidadão – 2016

Complemento do item 7.1 Canais de Acesso ao Cidadão

Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
Banco Central
CEF – Caixa Econômica Federal
CGU – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União
DIT – Diretoria de Tecnologia e Operações
DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DPE – Diretoria de Pessoas
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
SP – Secretaria da Previdência
MT – Ministério do Trabalho
PR – Presidência
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1 - 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. 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 além de estabelecer procedimentos para que a Administração responda
aos 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 da resposta. 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 pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria
Geral da União (MTFC) um sistema eletrônico de registro, o e-SIC.
O e-SIC, (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), tem como objetivo
facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas, além de permitir 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, protocolar recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas
recebidas.
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2 - Histórico do quantitativo de pedidos para a Dataprev.

Histórico do quantitativo de pedidos para a Dataprev
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O gráfico acima demonstra o quantitativo de pedidos desde a implantação da Lei
12527/2011 até 2016. A partir de 2014, houve uma queda no número de pedidos dirigidos à
Dataprev. Dentre os fatores dessa redução podemos citar a melhoria das respostas inseridas
no e-sic (transparência passiva) e,principalmente, o aperfeiçoamento do Portal da Dataprev
(transparência ativa).

3 - Estatística da MTFC
O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (MTFC)
proporciona, aos órgãos da administração pública, relatórios com o quantitativo de pedidos
efetivos registrados por mês e média de dias para a efetivação da resposta.
Importante ressaltar que os dados apresentados ao longo deste relatório foram extraídos no
dia 31 de janeiro de 2017, e correspondem de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de
2016, quando foram recebidos 852 pedidos pela Dataprev,, dos quais 277 foram tratados
pelo SIC da Empresa.
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4- Quantidade de pedidos de acesso à informação:
Quantidade de pedidos: 277

Média mensal de pedidos: 23,08

Fonte dos dados: CGU – Extraído em 31 de janeiro de 2017.
A grande quantidade de pedidos no mês de setembro se deve ao Concurso Público 01/2016
realizado pela empresa. Dúvidas referentes aos locais de provas, número de vagas, dúvidas
salariais, de alocação dos empregados e possíveis fraudes, foram os questionamentos mais
frequentes durante esse período.

4.1 - Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação
respondidos pela Dataprev:
Total de Pedidos mês a mês - 2016
9
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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 por meio
do e-mail corporativo específico para tal finalidade.
Nos meses de junho, julho e agosto houve um aumento do número de solicitações
registradas no e-SIC devido às dúvidas dos cidadãos a respeito do Concurso Público que a
Dataprev viria a realizar naquele ano e também da convocação do Concurso Público 01/2014.
A elevada quantidade no mês de setembro se deve à abertura do Concurso Público 01/2016
e consequente aumento dos questionamentos dos candidatos ao certame.
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5 - Total de Recursos dirigidos à Dataprev
Do total de pedidos respondidos pela Dataprev, 19 (dezenove) tiveram recursos, 6,81% da
quantidade integral, 4 (quatro) apresentaram recursos à autoridade máxima, dos quais, 2
(dois) registraram reclamações na terceira instância, ou seja, no Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União. A Empresa não teve nenhuma reclamação
dirigida à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
Dos dezenove recursos, 18 (dezoito) foram deferidos. Apenas 01 (um) pedido teve o seu
conteúdo indeferido.
No gráfico abaixo, podemos visualizar as situações dos recursos interpostos para a Dataprev.
Cabe salientar que os pedidos registrados como “não conhecimento” e “perda de objeto”
estão inclusos nesses dezoito citados acima. Esse fato é decorrente da interposição de
recurso em 2ª instância pelo cidadão e, consequentemente, interposto à CGU.

Fonte: Relatório da CGU – Recursos e reclamações – Extraído em 03/02/2017.
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Os dados a seguir demonstram os motivos alegados pelos cidadãos na abertura de recursos
para a Dataprev.

Motivos para interposição de recursos ao chefe hierárquico
Motivo

Quantidade

%

Informação incompleta

7

36,84

Outros

6

31,58

Informação recebida não corresponde à solicitada

5

26,32

Ausência de justificativa legal para classificação

1

5.26

Total

19

Fonte: Relatório da CGU – Recursos e reclamações – Extraído em 03/02/2017.

6 - Recursos à autoridade máxima da Dataprev

Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima
Motivo

Quantidade

%

Informação recebida não corresponde à solicitada

3

75%

Informação incompleta

1

25%

Total

4

Fonte: Relatório da CGU: Recursos e reclamações. Extraído em 03/02/2017.
A Dataprev, comparativamente ao ano de 2015, teve um aumento de recursos à autoridade
máxima do órgão. Dos 19 pedidos que tiveram recursos interpostos ao Chefe Superior, 4
(quatro) geraram recursos à autoridade máxima da empresa. Esse valor corresponde a apenas
1,44% das 277 solicitações de pedidos.

7 - Recursos à CGU
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Do total de 4 (quatro) recursos dirigidos à autoridade máxima, apenas 2 (dois) ou 50% deles
geraram recursos à CGU. Um recurso teve o não “conhecimento” do objeto do pedido, ou
seja, não foi possível responder ao recurso, por motivos como . restrição contratual, por força
da própria Lei 12527/2011 ou até mesmo pela inexistência da resposta solicitada pelo
cidadão.
Já no caso da “perda de objeto”, o conteúdo pleiteado no recurso não teve o mesmo objeto
do pedido original. Por exemplo, inovação de perguntas.

Recursos à CGU respondidos

Total Respondidas:

2

100%

Não conhecimento

1

50%

Perda de objeto

1

50%

Fonte: Relatório da CGU: Recursos e Reclamações. Extraído em
03/02/2017.

8 - Direcionamento dos Pedidos
Direcionamento de pedidos - internos e externos
Total de 852 pedidos de informação
2 11
7
12

277

INSS – 63,50%
SIC DATAPREV – 32,75%
MF – 1,41%
MT – 1,29%
CEF – 0,82%
SEC.PREVIDÊNCIA – 0,23%

541

9/12
252

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
Presidência
Secretaria Executiva
SECE/2017

Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2016

Do total de pedidos registrados no e-SIC (852 solicitações).
•

573 pedidos (67,25%) foram identificados como encaminhamento para outros órgãos.
Deste total, 541 (94,41%) foram repassados para o Instituto Nacional do Seguro
Social, 12 (2,10%) foram reencaminhados para o Ministério da Fazendal, 2 (0,35%)
foram reencaminhados para a Secretaria da Previdência; 11 (1,92%) foram repassados
para o Ministério do Trabalho e 07 (1,22%) foram reencaminhados para a Caixa
Econômica Federal. Os reencaminhamentos ocorrem, em sua maioria, quandoo
assunto envolvido compete ao cliente da Dataprev responder por força de contrato.

•

244 pedidos (28,64%), das 852 solicitações, foram encaminhadas aos Pontos Focais
(Diretorias) para produção de resposta e 33 (3,9%) foram respondidos diretamente
pelo SIC.

9 - Por Diretoria
Direcionamento por Diretoria
244 pedidos redirecionados
6
34
DPE
DFS
PR

204

No total, 244 pedidos foram registrados necessitando respostas formais das Diretorias da
empresa.
A distribuição para os pontos focais ficaram assim distribuídos:
•

83,61%, ou seja, 204 dos encaminhamentos foram direcionados para o DPE;

•

2,46%, ou seja, 6 dos pedidos foram direcionados para a PR;

•

13,93%, ou seja, 34 dos pedidos foram direcionados para a DFS; e

•

Com relação a DIT e a DRD, neste quarto ano, não foram encaminhados pedidos para
produção de resposta.
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Conforme gráfico acima, quase a totalidade dos direcionamentos foi encaminhada para a
Diretoria de Pessoas – DPE, uma vez que a maioria das dúvidas eram relacionadas a concurso.
Porém, houve uma redução significativa para essa Diretoria comparado com o ano anterior,
de 307 pedidos em 2015, para 204 em 2016. Já a Presidência composta pela SecretariaExecutiva, Comunicação, Segurança da Informação e Consultoria Jurídica, manteve os valores
de 2015 em 06 pedidos. A DFS, com os questionamentos referentes aos contratos, teve seus
valores aumentados de 2015 para 2016. Naquele ano, foram 21 pedidos para essa Diretoria,
já em 2016, 34 pedidos. Aumento de 13 pedidos.

10 - Solicitações por Tema
Pedidos encaminhados aos pontos focais/diretorias
Solicitação por tema
Total de 244 solicitações
6
34

Concurso
Contrato
Institucionais

204

–
–
–

83,61% ou 204 solicitações foram sobre concurso público;
2,46% ou 6 solicitações foram sobre assuntos institucionais ;
3,9% ou 34 solicitações foram questões sobre contratos;

11/12
254

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
Presidência
Secretaria Executiva
SECE/2017

Relatório Gerencial Anual – Lei de Acesso à Informação 2016

Pedidos atendidos diretamente pela equipe do SIC
Solicitações respondidas diretamente pelo SIC
Total de 33 solicitações
3

Concurso
Outros
Previdência

14

16

Os pedidos respondidos diretamente pelo SIC, ou seja, os pedidos que não tiveram
encaminhamento para as diretorias, conforme gráfico acima, foram distribuídos nos
seguintes temas:

–

14 solicitações sobre concurso;

–

3 solicitações sobre assuntos relacionados à previdência;

–

16 solicitações sobre assuntos diversos.

A redução do número de pedidos comparado com 2015 se deve ao aperfeiçoamento no rol
das perguntas frequentes no sítio da Dataprev.
Convém detalhar um pouco mais as 16 solicitações definidas como diversas, subdivididas
em.falhas de sistemas, estrutura organizacional da empresa e informações sobre
empregados.
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Complemento do item 7.1 Canais de Acesso ao Cidadão

Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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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 (Dataprev) durante o ano de 2016.
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 Ouvidoria-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 SOUWeb.

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.
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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 soluções às demandas que os
usuários enviam para a Ouvidoria.
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3 SITUAÇÃO ATUAL
Com o aperfeiçoamento dos trabalhos de Monitoramento das manifestações da
Ouvidoria no ano de 2015, o trabalho realizado em 2016 proporcionou maior agilidade no
atendimento das demandas, por meio das ferramentas implementadas.
A otimização do tempo de cadastramento e o monitoramento eficaz das informações
permitiu que cada demanda fosse analisada com mais precisão, permitindo a elaboração de
uma resposta suficiente e objetiva ao manifestante, propondo alternativas, sugerindo
possibilidades, ou seja, indo além de uma resposta padrão básica, independente do retorno
ser positivo ou não diante do solicitado pelo cidadão.

4 DADOS ESTATÍSTICOS
4.1 – Demandas por Classificação – Ano 2016
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Tipos de Classificação cadastradas:







































Atraso na análise do Processo Concessório
Atraso na atualização do histórico médico
Comunicado de Indeferimento, exceto auxílio-doença
Comunicado de Decisão da Perícia Médica
Declaração de regularidade de contribuinte individual - DRS-CI
Emissão de carta de concessão/memória de cálculo
Emissão de certidão para saque de FGTS ou PIS/PASEP
Esclarecimentos/Fornecimento de informações acerca do Portal e-social
Esclarecimentos acerca do cálculo das contribuições previdenciárias
Indisponibilidade de serviço no site do MTPS
Indisponibilidade de serviço no sitio do MTPS
Indisponibilidade do site do MTPS
Indisponibilidade de serviço no sítio da Previdência
Indisponibilidade do serviço referente à GPS no site do MPS
Indisponibilidade para Agendamentos no Site/Central 135
Informações desatualizadas/incorretas no site do MTPS
Insatisfação com os sistemas coorporativos da Previdência Social
(Servidor/Segurado)
Insatisfação quanto ao indeferimento de benefício
Outras Solicitações
Pagamento Alternativo do Benefício - PAB referente ao resíduo (benefício
cessado)
Pedido administrativo de revisão
Pedido de agilização no andamento do processo ref. a atualização do CNIS
Problemas referentes à CADSENHA
Problemas referentes à CADSENHA/Autenticação KBA
Problemas referentes ao cancelamento de agendamento/remarcação
Recurso pendente de análise na APS
Revisão - Artigo 29
Recurso pendente na Divisão/Serviço/ Seção da Gerência-Executiva/Procuradoria
Revisão da alteração de espécie de benefício
Salário maternidade
Solicitação de extrato de recolhimentos do contribuinte
Solicitação de informações/esclarecimento sobre empréstimo
Solicitação de informações sobre legislação CND
Solicitação que não compete à Previdência Social (fora de propósito)
Sugestão referente ao site da Previdência Social
Sugestão a Área de benefício
Suposta recusa em receber/protocolar/fornecer documentos ou requerimentos
Outras Solicitações
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4.2 – Demandas por Tipo – Ano 2016

Arrecadação / Fiscalização
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4.4 – Sugestões/Elogios – Ano 2016
No gráfico 04 é possível verificar a quantidade de elogios e sugestões recebidas via
SOU-Web pela Dataprev ao longo do ano de 2016. Não houve registro de elogio na
Ouvidoria no ano de 2016.

7
7
6
5

Sugestões

4

2

3
2

1

1

1
0

0

1

Elogios

2

0

0

0

0

mar/2016 mai/2016 jun/2016 ago/2016 nov/2016

TOTAL

Mês

4.5 – Quantidade de Manifestações recebidas/respondidas – Ano 2016

sub-title
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5. GRÁFICOS COMPARATIVOS DAS MANIFESTAÇÕES DOS ANOS DE
2015 E 2016.
Os gráficos a seguir, apresentam o quantitativo de manifestações separadas
por
demandas
por
classificação,
tipo,
estado,
sugestão/elogios
e
recebidas/respondidas, dos anos de 2015 e 2016.

5.1 - MANIFESTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO – 2015 X 2016
Abaixo, podemos observar o quantitativo de manifestações com o mesmo
assunto para os anos de 2015 e 2016.
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Os dois gráficos abaixo, demonstram manifestações por Classificação com
assuntos distintos, para os anos de 2015 e 2016.
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5.2 - MANIFESTAÇÕES POR TIPO – 2015 X 2016
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5.3 - MANIFESTAÇÕES POR ESTADO – 2015 X 2016

5.4 – SUGESTÕES E ELOGIOS – 2015 X 2016
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5.5 – RECEBIDAS/RESPONDIDAS – 2015 X 2016
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6 Conclusão
Portando, todo o trâmite e providências de cada tipo específico de
manifestação estão registrados no fluxo da Ouvidoria, disponível na pasta
SECE. Simultaneamente ao cadastro no SDM é feito um registro em planilha
com os principais dados da manifestação e um controle de resposta. Para
informações mais pontuais é possível solicitar relatórios à Ouvidoria da
Previdência por meio do e-mail ouvidoria.monitoramento@previdencia.gov.br.
Caso a resposta encaminhada pela área técnica não seja suficiente ou
esteja incompleta para atender a manifestação e forem necessárias mais
informações, o contato pode ser realizado diretamente via telefone com o
analista que respondeu a manifestação ou por registro no próprio SDM.
Para auxílio nas respostas às manifestações, é utilizado respostas
padrões nos assuntos mais recorrentes, porém não se trata de uma regra, as
respostas podem e devem ser adaptadas às necessidades de cada
manifestação, tornando a resposta mais precisa, propondo alternativas,
sugerindo possibilidades, independente do retorno ser positivo ou não diante
do solicitado pelo cidadão.
Quando uma manifestação não possuir uma resposta imediata ou
dentro do prazo proposto, ela é classificada como ATENDIMENTO
ASSOCIADO, ou seja, ela fica pendente de reposta até a solução definitiva do
problema. Este acompanhamento também é feito por meio da planilha citada
acima.
O ATENDIMENTO ASSOCIADO agrega todos os chamados que tratam
do mesmo assunto e estão com uma solução definitiva pendente, geralmente
isso ocorre quando a resolução é mais complexa e demanda um prazo maior
que o padrão de resposta da manifestação. Foi criado um chamado pai e
todos os demais chamados idênticos estão associados como chamados filho.
Para que a Secretaria Executiva não ficasse com estes chamados
também pendentes junto à Ouvidoria da Previdência, foi criada uma reposta
explicativa da situação e enviada em cada manifestação. Quando o assunto
associado for respondido, todos os chamados associados serão finalizados
automaticamente. Cabe ressaltar que a decisão de criar ou associar um
chamado cabe somente à equipe técnica.
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ANEXO V
Resultados – Pesquisa de Satisfação Clientes Dataprev – 1º Semestre de 2016

Complemento do item 7.2 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários

Seção 07 – Relacionamento com a Sociedade

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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Resultados - Pesquisa de
Satisfação
Clientes Dataprev
1º semestre - 2016
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A pesquisa
“Como você classifica a sua satisfação em relação ao: [...]
Temas
Conhecimento

Categorias
Sustentação dos Produtos
[...] Conhecimento técnico que os
profissionais da Dataprev possuem dos
produtos sustentados?

Atendimento

[...] Atendimento prestado pela central de
serviços da Dataprev?

Qualidade do serviço

[...] Performance dos produtos durante a
sustentação?

Prazo

[...] Cumprimento de prazos por parte da
Dataprev com relação ao atendimento de
incidentes, mudanças e problemas nos
serviços prestados?

Disponibilidade
Comunicação

Segurança da informação

[...] Disponibilidade dos produtos
suportados pela Dataprev?
[...] Disponibilização de informações e a
comunicação durante a sustentação dos
produtos?
[...] Disponibilidade, integridade e
confidencialidade das informações contidas nos
produtos disponibilizados
pela Dataprev?

Desenvolvimento das Soluções

[...] Conhecimento de negócio dos
profissionais da Dataprev que interagem
com você durante o desenvolvimento das
soluções?
[...] Capacidade da Dataprev de
compreender e propor soluções
aderentes às suas necessidades?
[...] Capacidade da Dataprev em entregar
soluções aderentes à especificação
acordada?
[...] Cumprimento de prazos por parte da
Dataprev na entrega das soluções
[...] Disponibilidade e presença dos
profissionais da Dataprev no apoio ao
desenvolvimento das soluções?
[...] Disponibilização de informações e a
comunicação com a Dataprev durante o
desenvolvimento das soluções?
[...] Artefatos de segurança da
informação implantados nas soluções
desenvolvidas pela Dataprev?
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1. DADOS
UNIVERSAIS
1. Data Universe

•A primeira seção contém
informações demográficas:
população considerada, amostra
de respondentes e
características específicas.
A pesquisa foi aberta para
respostas do dia 02/03/2016 a
22/04/2016.

276

6

1.1.1 Dados
Universais

da DATAPREV de 2016
Quantidade de respondentes e outros informaçõesRelatório
sobre de
a Gestão
pesquisa

• Quantidade de questionários encaminhados : 235
• Quantidade de respondentes : 121

Observações:
• Os respondentes da
pesquisa tinham o seguinte
perfil:
Clientes – aqueles que
solicitam, homologam e
aceitam os serviços.
.
• Foram entrevistados apenas
clientes que possuíam
contrato ativo com a
Dataprev em fevereiro de
2016.

• 52 comentários foram registrados, alguns serão
expostos num tópico específico.

Não
respondentes
49%

Respondentes
51%

Mais de metade dos clientes responderam a pesquisa.

Serviços utilizados pelos respondentes

96 dos clientes utilizam o

79%

49%

serviço de desenvolvimento
de sistemas

45%

Escopo:

33%
26%

Os órgãos consultados
foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS;
MPOG; MDS; MPS; MTE;
PGFN; PR; PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

19%
12%
4%
Serviço de
Desenvolvimento
de Sistemas

Serviço de Correio
Serviço de
Eletrônico
Sustentação e
Gestão de
Soluções de TIC

Serviço de
Consultoria

Serviço de
Inteligência de
Negócio

Serviço de
Hosting

Serviço de
Hospedagem
PaaS

Outros serviços
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1.1.2 Dados
Universais
Observações:
• Os respondentes da
pesquisa tinham o seguinte
perfil:
Clientes – aqueles que
solicitam, homologam e
aceitam os serviços.
.
• Foram entrevistados apenas
clientes que possuíam
contrato ativo com a
Dataprev em fevereiro de
2016.

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Análise de respondentes
ANTT

FUNPRESP

INSS

MPOG

MDS

MPS

MTE

PGFN

PR

PREVIC

RFB

Número de
respondentes

0

1

43

2

1

23

21

6

1

8

15

População

2

2

62

4

4

37

49

15

2

25

33

0%

50%

69%

50%

25%

62%

43%

40%

50%

32%

45%

% população
respondente

Mais que 60% dos clientes do INSS e MPS responderam à pesquisa.
A ANTT foi o único órgão que não respondeu a pesquisa.
Análise de respondentes por órgão
RFB
12%

FUNPRESP
ANTT
0%
1%

52% das respostas

PREVIC
7%

Escopo:
Os órgãos consultados
foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS;
MPOG; MDS; MPS; MTE;
PGFN; PR; PREVIC; RFB;

INSS
35%

PR
1%
PGFN
5%

MDS E PR.

MTE
17%

MPOG
2%

Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

foram de clientes do
INSS e MTE. Enquanto
5% vieram de clientes
do FUNPRESP, MPOG,

MPS
19%

MDS
1%
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2. RESULTADOS
GERAIS 1. Data Universe

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

•A segunda seção contém
resultados gerais da pesquisa.
• Análises adicionais serão
apresentadas por Órgão e Tema.
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2.1 Visão Geral
Observações:
Os índices foram obtidos
através das respostas às
perguntas divididas em temas
e categorias.

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Visão geral das notas por categoria

Desenvolvimento das soluções obteve índice levemente maior comparado
a Sustentação dos produtos.

Não foi considerado nessas
notas as respostas às seguintes
questões: 'Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’ e ‘Você
recomendaria a Dataprev para
outra instituição’

Média geral

5,10

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.6667
Pouco Satisfeito = 3.3333
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

Sustentação dos
produtos

5,08

Desenvolvimento das
soluções

5,11

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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2.2 Visão por
tema
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Média geral das notas por tema

Média geral (2016)

Observações:
Os índices foram obtidos
através das respostas às
perguntas divididas em temas
e categorias.

5,10

5,96
6,06

4,84

Não foi considerado nessas
notas as respostas às seguintes
questões: 'Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’ e ‘Você
recomendaria a Dataprev para
outra instituição’

6,05
5,60

4,56

5,40

5,85

5,60
5,04

4,90

4,64

3,33
3,12

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.6667
Pouco Satisfeito = 3.3333
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Conhecimento

Atendimento

Qualidade do Serviço

2016

Prazo

2015

Disponibilidade

Média 2016

Comunicação

Segurança de
Informação

Média 2015

Prazo obteve o menor índice (3,33) apesar de ligeira melhora em relação a 2015,
enquanto Segurança da Informação obteve o maior índice (6,05) de
satisfação
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2.2.1. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
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Conhecimento

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

1.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao
conhecimento técnico que os profissionais da Dataprev possuem
dos produtos sustentados?

1.2 Como você classifica sua satisfação em relação ao
conhecimento de negócio dos profissionais da Dataprev que
interagem com você durante o desenvolvimento das soluções?
120,00%

-

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

5,08%
22,03%

2,52%
21,01%

Índice:

5,99

6,84%

100,00%
4,23%

20,51%

20,25%
80,00%

Índice:
61,02%

68,07%

5,93

60,00%
60,68%

64,97%
40,00%

20,00%
11,86%

8,40%

11,97%

2016

2015

2016

Satisfeitos: 72,88%
Insatisfeitos: 27,11%

10,56%
0,00%
2015

Satisfeitos: 72,65%
Insatisfeitos: 27,35%

Mais de 70% dos clientes consideram o conhecimento dos
profissionais da Dataprev satisfatório.
Entretanto ocorreu uma redução quando comparado a 2015.
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2.2.2. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

2.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao
atendimento prestado pela central de serviços da Dataprev?

2.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a
capacidade da Dataprev de compreender e propor soluções
aderentes às suas necessidades?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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Atendimento

13,21%

31,13%

10,42%

15,25%

14,41%

34,75%

41,53%

29,17%

Índice:

Índice:

5,00

4,69
48,11%

52,08%
44,07%

38,14%

7,55%

8,33%

5,93%

5,93%

2016

2015

2016

2015

Satisfeitos: 55,66%
Insatisfeitos: 44,34%

Satisfeitos: 50%
Insatisfeitos: 50%

50% dos clientes estão pouco ou nada satisfeitos com capacidade da
Dataprev de propor

soluções a serem desenvolvidas.
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2.2.3. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

3.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a
performance dos produtos durante a sustentação?

3.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a
capacidade da Dataprev em entregar soluções aderentes a
especificação acordada?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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Qualidade do serviço

14,53%

Índice:

36,75%

8,70%

40,87%

Índice:

4,62

16,24%

16,10%

35,90%

38,98%

4,50
44,44%

46,96%

44,44%

40,68%

4,27%

3,48%

3,42%

4,24%

2016

2015

2016

2015

Satisfeitos: 48,71%
Insatisfeitos: 51,28%

Satisfeitos: 47,86%
Insatisfeitos: 52,14%

51% dos clientes estão pouco ou nada satisfeitos com a qualidade
do serviço entregue pela Dataprev.
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2.2.4. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-
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Prazo

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

4.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao
cumprimento de prazos por parte da Dataprev com relação ao
atendimento de incidentes, mudanças e problemas nos serviços
prestados?

4.2 Como você classifica a sua satisfação em relação ao
cumprimento de prazos por parte da Dataprev na entrega das
soluções desenvolvidas?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

29,41%

28,21%

29,31%

49,57%

49,14%

21,55%

17,09%

20,69%

0,86%
2015

5,13%

0,86%
2015

29,31%

Índice:

3,36

Índice:
43,70%

23,53%
3,36%
2016

Satisfeitos: 26,89%
Insatisfeitos: 73,11%

48,28%

3,30

2016

Satisfeitos: 22,22%
Insatisfeitos: 77,78%

75% dos clientes estão pouco ou nada satisfeitos com o
cumprimento de prazos por parte da Dataprev. Menos de 5% se declararam
muito satisfeitos com o prazo.
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2.2.5. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

5.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a
disponibilidade dos produtos suportados pela Dataprev?

5.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a
disponibilidade e presença dos profissionais da Dataprev no
apoio ao desenvolvimento das soluções?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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Disponibilidade

11,02%

29,66%

5,22%

36,52%

Índice:

6,90%

4,27%

23,28%

23,93%

Índice:

5,14

6,06
53,39%

53,04%

5,93%

5,22%

2016

2015

50,86%

18,97%
2016

61,54%

10,26%
2015

Satisfeitos: 69,83%
Insatisfeitos: 30,18%

Satisfeitos: 59,32%
Insatisfeitos: 40,68%

O número de clientes que se sentem

satisfeitos em relação a

disponibilidade de apoio (desenvolvimento das soluções) é de
aproximadamente 65% em 2016.
.
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2.2.6. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

6.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a
disponibilização de informações e a comunicação durante a
sustentação dos produtos?

6.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a
disponibilização das informações e a comunicação com a
Dataprev durante o desenvolvimento das soluções?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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Comunicação

9,40%

7,83%

32,48%

39,13%

7,83%

7,69%

26,96%

Índice:

38,46%

Índice:

5,24

5,57
49,57%

55,65%
47,01%

48,70%

8,55%

4,35%

9,57%

6,84%

2016

2015

2016

2015

Satisfeitos: 58,12%
Insatisfeitos: 41,88%

Satisfeitos: 65,21%
Insatisfeitos: 34,79%

61% dos respondentes, em média, estão satisfeitos com a
disponibilização de informações e comunicação com a Dataprev.
Dados superior em relação ao ano de 2015.
287

17

2.2.7. Satisfação
por tema

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
-

Sustentação de produtos

Desenvolvimento das soluções

7.1 Como você classifica a sua satisfação com relação à
disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações
contidas nos produtos disponibilizados pela Dataprev?

7.2 Como você classifica a sua satisfação com relação aos
artefatos de segurança da informação implantados nas soluções
desenvolvidas pela Dataprev?

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.66
Pouco Satisfeito = 3.33
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica não foi
considerado

- Foram considerados satisfeitos os
que responderam ‘Satisfeito’ ou
‘Muito satisfeito’ e considerados
insatisfeitos quem respondeu
‘Pouco satisfeito’ ou ‘Nada
satisfeito’.

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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Segurança da Informação

4,46%
15,18%

6,90%
17,24%

Índice:

6,28

7,34%

6,42%

22,94%

20,18%

57,80%

67,89%

Índice:
67,86%

66,38%

5,81

12,50%

9,48%

11,93%

2016

2015

2016

Satisfeitos: 80,36%
Insatisfeitos: 19,64%

5,50%
2015

Satisfeitos: 69,73%
Insatisfeitos: 30,28%

75% dos respondentes, em média, estão satisfeitos com a segurança da
informação
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2.3 Satisfação
Geral

Satisfação Geral
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Este ano, a Nota

de Satisfação Geral
declarada foi 4,79. Enquanto a média das
notas das perguntas foi 5,10.

Nota de satisfação geral
declarada: foi calculada
em função da opção
selecionada para a
pergunta ‘Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’.

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos
de cada opção
selecionada.

Percentual de Clientes que Recomendariam a Dataprev

Valor de cada opção:
-

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.6667
Pouco Satisfeito = 3.3333
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica  não foi
considerado

54% dos clientes
recomendariam a

Dataprev para outra instituição
Não recomendariam
46%
Recomendariam
54%

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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2.4 Visão por
órgão

Nota de satisfação geral
declarada: foi calculada
em função da opção
selecionada para a
pergunta ‘Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’.

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos
de cada opção
selecionada.
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Satisfação por órgão

MDS e PR são os órgãos mais satisfeitos, em geral,
com a Dataprev, enquanto ANTT, FUNPRESP e
PGFN são os mais insatisfeitos.
10,00

Satisfação Geral

10,00

4,79

6,67

6,67

6,67

Valor de cada opção:
-

5,67

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.6667
Pouco Satisfeito = 3.3333
Nada Satisfeito = 0
Não se aplica  não foi
considerado

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

4,75

5,24

5,00

4,78

4,34
3,33

4,76
4,12

3,89

4,22

4,22

3,96

3,33

0,00
ANTT

6,03

0,00

FUNPRESP

INSS

MPOG

MDS

Satisfação 2016

MPS

MTE

Satisfação 2015

PGFN

PR

PREVIC

RFB

Média 2016
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2.4.1 Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

1.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao conhecimento técnico que os profissionais da Dataprev possuem dos
produtos sustentados?
100%
80%
Muito Satisfeito ou Satisfeito
60%
40%
20%

Nada Satisfeito

Média

MDS e PR

72,88%

100%

0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MDS, MPOG e PR são aqueles que estão mais satisfeitos
com o conhecimento técnico dos profissionais da Dataprev. Enquanto
FUNPRESP e PGFN são os mais insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Conhecimento

1.2 Como você classifica a sua satisfação em relação ao conhecimento de negócio dos profissionais da Dataprev que interagem
com você durante o desenvolvimento das soluções?
100%

Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

Muito Satisfeito ou Satisfeito

80%
60%

Média

MDS/
MPOG/ PR

40%

72,65%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.2 Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

2.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao atendimento prestado pela central de serviços da Dataprev?

100%
80%
Muito Satisfeito ou Satisfeito
60%
40%
20%

Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

Média

MDS e PR

55,66%

100%

0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MDS e PR são aqueles que estão mais satisfeitos com o
atendimento dos profissionais da Dataprev. Enquanto FUNPRESP, INSS e
RFB são os mais insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda
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Atendimento

2.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a capacidade da Dataprev de compreender e propor soluções aderentes as
suas necessidades?
100%
80%

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%

Média

PR

40%

50,00%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.3. Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

3.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a performance dos produtos durante a sustentação?

100%
80%
Muito Satisfeito ou Satisfeito
60%
40%

Nada Satisfeito

Média

MDS

48,72%

100%

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MDS e PR são aqueles que estão mais satisfeitos com a
qualidade do serviço. Enquanto PGFN, MPS e RFB são os mais insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda
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Qualidade do Serviço

3.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a capacidade da Dataprev em entregar soluções aderentes a especificação
acordada?
100%

Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

80%

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%

Média

MDS e PR

40%

47,86%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.4. Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
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Prazo

4.1 Como você classifica a sua satisfação em relação ao cumprimento de prazos por parte da Dataprev com relação ao
atendimento de incidentes, mudanças e problemas nos serviços prestados?
100%
80%

-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%
40%
20%

Média

MDS e PR

26,89%

100%

0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, PR e MDS são aqueles que estão mais satisfeitos com o
cumprimento de prazos. Enquanto MTE, MPS e RFB são os mais insatisfeitos.
4.2 Como você classifica a sua satisfação em relação ao cumprimento de prazos por parte da Dataprev na entrega das soluções
desenvolvidas?
100%

Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

80%
Muito Satisfeito ou Satisfeito
60%

Média

MDS e PR

22,22%

50%

40%
20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.5. Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

5.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a disponibilidade dos produtos suportados pela Dataprev?

100%
80%

Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%
40%

Média

MDS

59,32%

100%

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MDS, MPOG e PR são aqueles que estão mais satisfeitos
com a disponibilidade. Enquanto INSS, PGFN e RFB são os mais
insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda
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Disponibilidade

5.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a disponibilidade e presença dos profissionais da Dataprev no apoio ao
desenvolvimento das soluções?
100%
80%

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%

Média

MDS e PR

40%

69,83%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.6. Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

6.1 Como você classifica a sua satisfação em relação a disponibilização de informações e a comunicação durante a sustentação
dos produtos?
100%
80%

Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%
40%

Média

MDS e PR

58,12%

100%

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MDS e PR são aqueles que estão mais satisfeitos com o
comunicação com a Dataprev. Enquanto FUNPRESP, INSS e RFB são os mais
insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda
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Comunicação

6.2 Como você classifica a sua satisfação em relação a disponibilização das informações e a comunicação com a Dataprev
durante o desenvolvimento das soluções?
100%
80%

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%

Média

MDS e PR

40%

65,22%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.4.7. Análise
Comparativa
Por Órgão
Número de respondentes por
órgão:
-

INSS: 43
MPS: 23
MTE: 21
RFB: 15
PREVIC: 8
PGFN: 6
MPOG: 2
FUNPRESP: 1
MDS: 1
PR: 1
ANTT: 0

7.1 Como você classifica a sua satisfação com relação à disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações
contidas nos produtos disponibilizados pela Dataprev?
100%
80%

Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%
40%

Média

MPOG e PR

80,36%

100%

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB

Dentre os órgãos, MPOG e PR são aqueles que estão mais satisfeitos com a
segurança da informação. Enquanto INSS e MPS são os mais insatisfeitos.

As colunas apresentam dados
de duas pesquisas: barra de
cor sólida para o ano atual
(2016) e barra transparente
para a pesquisa anterior (2015).

Legenda
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Segurança da Informação

7.2 Como você classifica a sua satisfação com relação aos artefatos de segurança da informação implantados nas soluções
desenvolvidas pela Dataprev?
100%
80%

Muito Satisfeito ou Satisfeito

60%

Média

MDS e PR

40%

69,72%

100%

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

20%
0%
ANTT

FUNPRESP

INSS

MDS

MTE

PGFN

MPOG

PR

PREVIC

MPS

RFB
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2.5 Visão por
ano
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Satisfação por ano
Número de Respondentes

Nota de satisfação geral
declarada: foi calculada em
função da opção selecionada
para a pergunta ‘Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’.

121

121

2015

2016

75

Observa-se que não houve
aumento no número de
respondentes da pesquisa entre os
anos de 2014 e 2015.

Cálculo da Nota
Nota = média dos pontos de
cada opção selecionada.
Valor de cada opção:
2015 e 2016
- Muito Satisfeito = 10
- Satisfeito = 6.6667
- Pouco Satisfeito = 3.3333
- Nada Satisfeito = 0
- Não se aplica  não foi
considerado

2014

Média de todas as notas

Satisfação Geral

4,83

5,03

5,1

5,04

2014

2015

2016

2014

4,78

4,79

2015

2016

2014
-

Muito Satisfeito = 10
Satisfeito = 6.6667
Insatisfeito = 3.3333
Muito Insatisfeito = 0
Indiferente ou sem opinião 
não foi considerado

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Observa-se que não houveram mudanças significativas nos índices de
satisfação dos clientes da Dataprev entre os anos de 2015 e 2016.
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2.5.1 Análise
comparativa por
ano
Nota de satisfação geral
declarada: foi calculada em
função da opção selecionada
para a pergunta ‘Qual é a sua
satisfação geral com a
Dataprev’.
Número de respondentes por
ano:

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Satisfação por ano

Todas as perguntas

Satisfação Geral
2,70%

12,62%

11,09%

8,09%

8,40%

5,83%

30,45%

33,21%

42,90%

42,02%

47,50%

48,33%

49,53%

44,88%

47,06%

44,17%

54,05%

2,52%

2,50%

0,00%

2016

2015

2014

43,24%

2014: 75
2015: 121
2016: 121
Não foram consideradas as
respostas:
-

Indiferente ou sem opinião

-

Não se aplica

8,60%

6,17%

4,13%

2016

2015

2014

Legenda
Nada Satisfeito
Pouco Satisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito

Escopo:

A proporção de clientes insatisfeitos, no geral, com a Dataprev diminuiu de
2015 para 2016, passando de 53,33% para 50,42%. A satisfação, em função
das perguntas, aumentou em 1,23%.

Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.
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3. ANÁLISE DOS
COMENTÁRIOS
1. Data Universe

A terceira seção contém a
análise qualitativa dos
comentários da pesquisa.
Análises adicionais apresentam
as principais reinvindicações por
tópico.
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3.1. Estatísticas
dos
Comentários

• 89 comentários
foram recebidos.

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
Percentual de clientes que comentaram

Comentários por Categoria

Desenvolvim
ento das
Soluções
39%

Respostas
comentadas
43%
Sem
comentário
57%

• 56 clientes
comentaram

Sustentação
dos Produtos
61%

Os comentários foram
divididos por categoria.
Cada cliente poderia
escrever dois
comentários.
Comentários por Órgão
PGFN
4%

MDS
1%

MPOG
5%
INSS
30%

MTE
16%

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

RFB
18%
MPS
26%
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3.2. Análise
Qualitativa dos
Comentários

• 82 comentários
foram recebidos.
• 52 clientes
comentaram
Os comentários foram
divididos por categoria.
Cada cliente poderia
escrever dois
comentários.
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Visão geral dos comentários por classificação
ANTT

FUNPRESP

INSS

MPOG

MDS

MPS

MTE

PGFN

PR

PREVIC

RFB

Número de
respondentes

0

1

43

2

1

23

21

6

1

8

15

No clientes que
comentaram

0

0

16

2

1

13

8

3

0

0

9

0%

0%

37%

100%

100%

57%

38%

50%

0%

0%

60%

% população
respondente

Dentre os órgãos, ANTT, FUNPRESP, PREVIC e PR são aqueles que menos
comentaram. Enquanto 100% dos clientes do MPOG e MDS comentaram.

Legenda:
Positivo

Comentários por categoria

Negativo
Sugestão

44,3%

40,0%

46,9%
57,8%

55,3%

59,4%

Crítica
21,5%

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

26,6%
7,6%
Geral

0,0%

18,4%

39,2%

26,5%

2,9%

26,7%
0,0%

37,5%

26,7%

3,1%
Desenvolvimento de Soluções

6,7%

8,2%

Positivo

Negativo

Crítica

Sugestão

0,0%

42,1%

2,6%
Sustentação dos Produtos
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3.3.1. Principais
Comentários

82 comentários foram
recebidos.

Legenda:
Positivo
Negativo
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

Conhecimento

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

A DATAPREV deve pensar em formar analistas de negócio para fazer a ponte entre o desenvolvimento e o
cliente, facilitando o entendimento e fazendo com que o referido analista possa propor soluções ao cliente,
face ao entendimento do negócio.

A parte técnica precisa ser melhorada. Muitas vezes nos deparamos com problemas nos sistemas
desenvolvidos pela DTP em que os técnicos não conseguem identificar a origem de certos erros e prevenir sua
reincidência. Muitas vezes as soluções apresentadas no desenvolvimento de sistemas ficam bem aquém do que
se esperaria. A DATAPREV precisa nos surpreender apresentando soluções que vão além do que esperamos
dela.
Demorou 1 ano para a equipe técnica compreender a especificidade de nossa demanda de batimentos, o que
só melhorou após a vinda de um gerente de negócio e relacionamento que afinou o diálogo entre nós e as
equipes técnicas da DATAPREV. Essa figura de negociação e entendimento da demanda é central.
O processo de desenvolvimento precisa ser mais rápido para responder à tempo às necessidades do cliente.
Isso poderia ser alcançado eliminando processos burocráticos desnecessários no processo de desenvolvimento,
bem como através de uma campanha motivacional voltada aos codificadores a fim de conseguir sua adesão às
metas da empresa.
Além disso, os funcionários da camada de negócio poderiam atuar mais profundamente no desenvolvimento
das aplicações, ao invés de serem meros tratadores de burocracia. Isso seria possível se a DATAPREV
promovesse capacitações básicas em codificação para os analistas de negócio e fornecesse um ambiente de
prototipagem para que eles atendessem melhor os anseios do cliente. Isso permitiria identificar os perfis e
realocar colaboradores para áreas mais adequadas.

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Observa-se a necessidade e a importância da capacitação dos
Analistas de Negócio nas ações voltadas para o Relacionamento.
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3.3.2. Principais
Comentários

Atendimento

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Estamos muito satisfeitos com o suporte e apoio de toda a equipe da DATAPREV. Sempre estão disponíveis ao
diálogo e a nos auxiliar e sempre muito solícitos. O principal motivo da avaliação geral de "pouco satisfeito"
decorre dos prazos para entrega das solicitações. Em geral, demoram mais do que o esperado. Não sabemos
precisar o motivo, mas essa é uma dificuldade diante das nossas necessidades.

82 comentários foram
recebidos.

A empresa deve ser proativa, mediante a proposição de soluções adequadas ao cliente, compatíveis com a
necessidade de segurança, agilidade e funcionalidade.

Legenda:

Tempestividade baixa no atendimento. Alto índice de erros em Homologação e Produção. Rever...

Positivo

Desburocratização da interação entre Cliente, Analista de Negócio e unidades de desenvolvimento.

Negativo
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

A DATAPREV deveria observar os chamados abertos via 0800 e SDM e tentar, de fato, solucionar os problemas
ali apontados. Fica claro para os participantes do processo que há intenção deliberada em encerrar os
chamados sem de fato resolver a inconsistência apontada.
O relacionamento com os profissionais da DATAPREV é ótimo, são sempre prestativos e demonstram boa
vontade. O problema é a demora no atendimento das demandas, inclusive as judiciais que possuem prazo
determinado.
Que as aplicações novas apresentem sustentação adequada ao nível de criticidade de cada uma.
Falta flexibilidade na oferta de sustentação de serviços, que entendemos possível a partir da ampliação dos
modelos de negócio.

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Este tópico ainda necessita de uma forte atuação corporativa, pois
existem diversas críticas referentes à tempestividade e a capacidade
de entendimento dos problemas.
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3.3.3. Principais
Comentários

82 comentários foram
recebidos.

Legenda:
Positivo
Negativo
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

Qualidade do Serviço

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Minha sugestão é potencializar os processos de uso da internet - atendimento virtual nas rotinas de prestação
de serviços a trabalhadores e empregadores, que corriqueiramente exigem, ainda, atendimento presencial. O
desafio é fazer com que DATAPREV apresente soluções que possam romper com esse passado, admitindo a
prestação do serviço no mundo virtual. Além disso deve dispor de mecanismos de acesso individuais a dados e
informações dos diversos programas da área trabalho.
Num cenário virtual, restam também atuar no desenvolvimento de soluções que sejam aderentes a novas
plataformas, uso de celulares, tablets, tokens, etc.
A DATAPREV também deveria estar atenta a necessidade de desenvolvimento de soluções concorrentes, sem
trazer cenários de conduzir demandas consideradas urgentes para cada um dos co-gestores, que acabam
sendo represadas.
A empresa deve buscar meios de tornar os produtos autocontrolados, mediante a utilização de
parametrizações, filtros e restrições sistêmicas.
A avaliação geral hoje não é mais favorável por conta da parte de sustentação, no que se refere a
desenvolvimento estamos em outro patamar de satisfação, porém carece urgente de melhorias no processo de
sustentação, que tornem mais efetivas e rápidas as soluções dos problemas.
A capacidade de processamento de informações precisa ser aumentada, evitando-se instabilidade e lentidão
das aplicações.
Estamos muito satisfeitos com o padrão adotado para o desenvolvimento, não tenho qualquer restrição.
Inclusive as mudanças aplicadas no desenvolvimento já começam a deixar claras outras questões das outras
etapas do processo.
Melhorar o ambiente de homologação, ampliando-o, tendo em vista que a forma de testes com enfileiramento
das demandas impacta todos os processos, tanto homologatório quanto operacional..

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Percebe-se uma melhoria na qualidade dos serviços no quesito
Sustentação. Já no caso do Desenvolvimento, essa evolução não
aparece.
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3.3.4. Principais
Comentários

82 comentários foram
recebidos.

Legenda:
Positivo
Negativo
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MPS; MTE; PGFN; PR; PREVIC;
RFB;
Período de resposta:
03/08/2015 a 15/09/2015.

Prazo
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As entregas são muito demoradas, nunca ocorrendo no prazo estipulado. Sempre são necessárias ao menos
duas repactuações de prazo.
Os sistemas desenvolvidos são obsoletos, de modo que nem mesmo os analistas da DATAPREV conseguem nos
dar informações precisas acerca do seu funcionamento e das implementações a serem efetuadas.
Os prazos de atendimento são muito extensos. A equipe pequena não tem capacidade operacional para
entregue no prazo dos produtos acordados e falta comunicação em retornos se um prazo será cumprido ou
não ou de uma solução para adequada para nossas necessidades.
Demora excessiva no atendimento dos incidentes. Alto índice de reabertura de incidentes. Baixa satisfação do
usuário final..
Agilizar e cumprir os prazos de entrega. Formalizar as repactuações, com a participação de todas as partes
(DATAPREV e área de negócio e TI), por meio de documento específico, para facilitar a apuração de níveis de
serviço.
Reduzir o prazo de desenvolvimento de soluções demandadas
Acompanho o desenvolvimento dos produtos da DATAPREV desde 2009. De 2009 a 2014, houve poucas
entregas, essas com baixa qualidade, deixando o cliente nada satisfeito. A partir de 2015 verificou-se uma
grande melhora nas entregas, tanto em relação aos prazos, qualidade dos produtos e comprometimento da
equipe. Esperamos que essa melhoria seja contínua para atingirmos o grau de satisfação necessária.
Os processos para aprovação de idéias e planejamento de soluções é extremamente burocrático, o que gera
morosidade no desenvolvimento das soluções.

Este é um ponto que a DATAPREV deve atuar fortemente para
melhorar e conquistar seus clientes. Os comentários refletem a
pesquisa, que se mantém praticamente inalterada desde 2014.
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3.3.5. Principais
Comentários

Comunicação

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Maior transparência para o cliente, que hoje nem sabe com quem está lidando quando se trata de demanda
tratada pela sustentação.
Falta informação em relação aos prazos de correção de erros ou retornos se um prazo será cumprido ou não.

82 comentários foram
recebidos.

Continuar investindo na conscientização dos profissionais para que deem retornos rápidos ao usuários, mesmo
quando ainda não tenham uma solução equacionada, de modo que eles percebam que a DATAPREV está
trabalhando na resolução do problema.

Legenda:
Positivo
Negativo
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

Houve uma melhora significativa da DATAPREV no último ano em relação ao atendimento dos usuários, mas
ainda peca pela falta de pró-atividade e comunicação na resolução de problemas. Para os usuários que estão
demandando a solução de um problema, não ter um retorno imediato informando que o assunto está sendo
analisado e que em X horas darão uma resposta, fica a impressão de que ninguém está trabalhando na
solução.
Falta transparência nas negociações. O cliente nem sempre é informado das mudanças que ocorrem na
DATAPREV, sendo que as mudanças ocorridas sem a participação do cliente causam certos transtornos. Só a
partir das reclamações e indisponibilidades que ocorrem é que tomamos conhecimentos de alguns
procedimentos que deveriam ser, pelo menos, alertados por parte da Empresa. Quanto ao fato de não
recomendar a Empresa, é que nem todo tipo de serviços que utilizamos são comuns em outras áreas da
administração.
A equipe de sustentação poderia se aproximar da equipe de monitoramento do cliente a fim de enviar e
receber alertas de instabilidades (e outros incidentes). Isso tornaria tanto a solução do problema quanto a
comunicação aos interessados mais rápida.

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

É unânime a melhoria da comunicação com o cliente, posicionandoo e informando o andamento de suas demandas e solicitações.
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3.3.6. Principais
Comentários

82 comentários foram
recebidos.

Legenda:
Positivo

Disponibilidade
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Maior transparência para o cliente, que hoje nem sabe com quem está lidando quando se trata de demanda
tratada pela sustentação.
Aprimorar a implementação de novas versões corretivas, visto que o impacto em funcionalidades antes sem
problemas é devastador. Ou seja, sempre que incorpora-se uma nova versão corretiva, outras funcionalidades,
até então integras, passam a ficar comprometidas.
Desde a sua implantação (ano de 2008), o sistema apresenta inconsistências e indisponibilidades. Até a
presente data não houve explicações por parte da DATAPREV para que o sistema se apresente de tal forma,
gerando impactos no trabalho da equipe ao longo desses anos.

Negativo

Outros
Sugestão
Crítica
A Classificação dos
comentários visa
auxiliar a análise dos
comentários dos
clientes por tópico
destacando os pontos
que devem ser
priorizados.

Especificamente quanto a esta pesquisa, para maior fidedignidade da resposta. Me parece relevante alguns dos
itens serem caracterizados separadamente como base de gestão e sistema.
Maior transparência na formação do preço de sustentação; melhoria do serviço de hosting, permitindo que os
recursos das máquinas virtuais sejam ampliados ou reduzidos pelo cliente de forma autônoma, dentro dos
limites contratados; aprimorar os mecanismos de apuração da disponibilidade dos sistemas.
Cobrança dos valores sobre o ponto de função compatíveis com o mercado de TI;
Disponibilizar protótipos funcionais antes da entrega das iterações. Assim o cliente teria uma melhor
compreensão do que está sendo desenvolvido;
Redução dos prazos de desenvolvimento.

Escopo:
Os órgãos consultados foram:
ANTT; FUNPRESP; INSS; MPOG;
MDS; MPS; MTE; PGFN; PR;
PREVIC; RFB;
Período de resposta:
02/03/2016 a 22/04/2016.

Deve existir uma relação de confiança e responsabilidade na
transparência dos efeitos das ações que são implementadas e
demandadas.
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
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Guia Rápido de
Preenchimento
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM

Característica da Pesquisa
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• O público alvo da pesquisa são os Clientes solicitantes das demandas

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

• A pesquisa é realizada por demanda e fica disponível por até trinta dias
após sua homologação
• Pode ser respondida de 2 formas, detalhadas nos próximos slides:
• Acessando e-mail enviado automaticamente (preferencial)
• Acessando a aba notificações do Clarity
• A pesquisa contém perguntas referentes a 3 indicadores principais: Prazo,
Qualidade e Satisfação.

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Características da Pesquisa
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Os campos de preenchimento do solicitante são:
• ‘A demanda foi atendida no prazo acordado?’
(opções de resposta: SIM/NÃO)
• ‘A demanda foi executada com a qualidade esperada?’
(opções de resposta: SIM/NÃO)

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

• ‘Qual nota de 0 a 10 você daria para o atendimento da demanda?’
(opções de resposta: 0 até 10)
• ‘Observações gerais’
(cadastramento de informações generalizadas do atendimento da demanda)
• ‘Status da pesquisa’
(informa se a pesquisa está ‘Aguardando preenchimento’ ou ‘Concluída’)

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016

Procedimento de Resposta à Pesquisa (Pelo E-mail)

• Após a homologação, o solicitante da demanda receberá um e-mail
automaticamente gerado pelo Clarity:

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
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Procedimento de Resposta à Pesquisa (Pelo E-mail)

• Ao abrir o e-mail, o solicitante deverá clicar no link “Click aqui” e será
direcionado à tela da Pesquisa, conforme figura abaixo:

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016

Após responder as perguntas, o solicitante deverá clicar em Salvar
para encerrar o preenchimento da pesquisa
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM
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Procedimento de Resposta à Pesquisa (Pela Aba de Notificações)
• O solicitante deverá acessar a Pesquisa do Clarity pelo caminho

Página inicial > Organizador > Guia Notificações
• Será exibido um grid com informações de demandas. O solicitante
deverá localizar aquelas cuja pesquisa estiver disponível para
preenchimento:

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
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Procedimento de Resposta à Pesquisa (Pela Aba de Notificações)
• Ao selecionar a demanda do grid e clicar no link, será aberta no Clarity a tela
da Pesquisa de Atendimento, com campos disponíveis para preenchimento:

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Guia Rápido
de
Preenchimen
to

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016

Após responder as perguntas, o solicitante deverá clicar em Salvar
para encerrar o preenchimento da pesquisa
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM
Pesquisa de
Atendimento
à Demanda Clarity PPM

Guia Rápido
de
Preenchimen
to
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A Pesquisa de Atendimento à Demanda fornece
indicadores da percepção do cliente a respeito dos
serviços prestados pela Dataprev.
Através de sua análise, podemos entender melhor
nossos erros e acertos e, com isso,
desenvolver ações que garantam ao cliente
cada vez mais a excelência dos nossos serviços.
Sempre que houver a homologação de uma demanda,
contamos com o cliente solicitante para
responder a pesquisa.

DRD / SURL /
CGGM
ABRIL/2016
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda

Pesquisa de Atendimento
à Demanda -

RESULTADO
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda

Pesquisa de Atendimento
à Demanda -

RESULTADO
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda

Pesquisa de Atendimento
à Demanda -

RESULTADO
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Pesquisa de
Satisfação
Clarity PPM

Pesquisa de
Atendimento
à Demanda

Pesquisa de Atendimento
à Demanda -

RESULTADO
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Obrigado!
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ANEXO VI
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas – 2016

Complemento do item 8.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas
Explicativas – 2016
Seção 08 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
–

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 Financeiras

Estrutura Geral de Conteúdos dos Relatórios de Gestão, Anexo II, DN TCU 154/2016
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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Demonstrações Contábeis

2016
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Mensagem
da Diretoria Executiva
Em 2016, a Dataprev completou 42 anos de existência como referência de evolução
no processamento de grandes volumes de dados, com soluções inovadoras baseadas nos processos de seus clientes. Atualmente, são diversas entidades governamentais, além de instituições financeiras, públicas e privadas, que passaram a contar com
um Portal de Serviços on-line, página criada para permitir conhecer e experimentar os
produtos oferecidos pela empresa.
O aumento do portfólio de serviços e da carteira de clientes só foi possível graças ao
desenvolvimento contínuo de uma gestão com foco em resultados que transformou
a Dataprev em uma empresa lucrativa, com uma infraestrutura tecnológica modernizada e processos organizados de acordo com as melhores práticas do mercado.
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O processo de planejamento da empresa está em contínuo aperfeiçoamento e levou
a empresa a buscar novas ferramentas que contribuíssem para enfrentar os desafios
cada vez mais complexos trazidos pelas mudanças tecnológicas e pelas necessidades
dos clientes da Dataprev.
Parte deste ciclo teve início há dez anos com a criação das primeiras Unidades de
Desenvolvimento de Software. Instaladas em Natal (RN), no Rio de Janeiro (RJ), em
Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC), elas são responsáveis pelo desenvolvimento, pela manutenção e evolução de vários produtos transacionais e analíticos.
Também fundamentais neste processo, os três data centers da empresa, localizados
no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, foram modernizados. Houve aumento da
capacidade da infraestrutura e renovação do parque de computadores, dispositivos
de rede, armazenamento de dados, sistemas operacionais, ferramentas de segurança
e monitoramento, bancos de dados e demais recursos de processamento.
Foram três anos de investimentos, que culminaram com a conquista, no fim de 2016,
da certificação TIER III em design para os ambientes do RJ e de SP. Concedido pelo
UpTime Institute, o selo atesta o atendimento a requisitos específicos de segurança
e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação e
coloca a Dataprev em um patamar ímpar que poucas empresas no Brasil conseguiram alcançar.
A empresa ampliou sua capacidade de processamento da base de computadores
x86 para mais de 1 Petaflop/s (1,028 Teraflop/s) e de armazenamento para mais
de 10 Petabytes. E fechou o ano com 587 serviços, 624 aplicações, 1.381 bases de
dados. Em termos de serviços, foram 396 milhões de pagamentos feitos aos beneficiários do INSS, gerados a partir dos sistemas da Dataprev, e 54 milhões de atendimentos em 2016 feitos para o Ministério do Trabalho.
O tema Integridade foi incluído no planejamento estratégico, fortalecendo práticas de
gestão de risco, de ética e transparência em toda a empresa. Um comitê gestor foi
criado para gerenciar e aperfeiçoar o Programa de Integridade Corporativa da Dataprev, com ações que buscam aprimorar os controles internos e conscientizar colaboradores, gestores e empregados sobre relevância do debate, conforme recomendação da Lei das Estatais (lei 13.303, de 30/6/2016).
Reinaugurado em 2016, o prédio ocupado pela Dataprev na Paraíba foi reformado
seguindo critérios de sustentabilidade já adotados pela empresa em outras áreas.
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Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o imóvel foi construído no início da
década de 1960 e é exemplo da arquitetura moderna em João Pessoa. A reforma
contemplou as exigências de conservação e recuperação das fachadas originais do
edifício, com economia de recursos energéticos e instalação hidráulica acionada por
sensores, além de atender às principais recomendações de acessibilidade.
Essas medidas e o equilíbrio na gestão financeira, com ações de contenção de
despesas, repactuações e negociação de contratos, foram determinantes para êxito
obtido no exercício 2016. Por todo o empenho e dedicação, a Diretoria Executiva
agradece o apoio de seus acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, membros
dos Conselhos de Administração e Fiscal, e, em especial, ao conjunto de empregados,
sempre comprometidos em alcançar os melhores resultados.
Diretoria Executiva
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Relatório de Administração
Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, a Diretoria Executiva da Dataprev apresenta o relatório de administração, as demonstrações contábeis e as notas
explicativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Ao longo do texto são apresentadas as principais estratégias e resultados econômicos, financeiros, sociais e ambientais da empresa e a interligação dessas dimensões no desempenho do negócio.
O objetivo desta publicação é compartilhar com a sociedade e o poder público as
principais conquistas e desafios da empresa. Mais do que uma prestação de contas,
a finalidade é manter um diálogo de forma ética e transparente com os seus públicos
em todos os aspectos de gestão.
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Perfil
A Dataprev é uma empresa pública, com mais de 3.800 empregados, que fornece
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a
execução de políticas sociais do Estado brasileiro.
Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo Brasil, possui Unidades
de Desenvolvimento de Software nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e três data centers (DF, RJ e SP) projetados
para promover alta disponibilidade e segurança dos sistemas. Em dezembro de 2016,
os data centers do RJ e de SP receberam a certificação internacional Tier III em design.
O selo é conferido pelo UpTime Institute, reconhecido mundialmente pela criação e
administração dos padrões e certificações Tier para projeto, construção e sustentabilidade operacional de data centers.

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

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

Dataprev
no Brasil
Sede
Data center
Unidade de desenvolvimento
Dataprev nos estados
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Investimentos de mais de R$ 400 milhões, em três anos,
permitiram a modernização do parque de TI, aumentando a
segurança, a capacidade energética e a disponibilidade dos
ambientes de produção, hoje de quase 100%, e levando a
empresa a mais que dobrar a sua infraestrutura tecnológica.
A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro,
provendo a tecnologia necessária para programas estratégicos e sociais do governo. Entre outros serviços, processa o
pagamento mensal de mais de 33 milhões de benefícios previdenciários e é responsável pela aplicação on-line que faz a liberação de seguro-desemprego. A empresa também processa
as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e
desenvolve e faz a manutenção dos sistemas que são usados
nas Agências da Previdência Social e nos postos do Sistema
Nacional do Emprego (Sine).
A Dataprev guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias ou salário-maternidade.
Com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de
soluções de TIC, a empresa dispõe de capacidade computacional e logística para hospedar, manter, gerir e 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.
Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Dataprev é uma empresa
pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.
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Estrutura Organizacional

Diretrizes gerais de negócio
Aprovação de orçamentos e programas

Fiscalização da execução administrativa

CA

Conselho
de Administração

Conselho
Fiscal

Desenvolvimento organizacional

Presidência

Representação institucional
Consultoria jurídica

Coordenação-Geral
de Auditoria Interna

DFS

Diretoria
de Finanças
e Serviços
Logísticos

DIT

Diretoria
de Tecnologia
e Operações

Acompanhamento da execução
financeira, fiscal e orçamentária

Planejamento empresarial

PR
CGAU

Fiscalização do cumprimento
dos deveres legais e estatutários

CF

Comunicação social
Segurança da informação

DPE

Diretoria
de Pessoas

DRD

Diretoria
de Relacionamento,
Desenvolvimento
e Informações

Financeira

Arquitetura tecnológica

Gestão do conhecimento

Comercial

Logística

Gestão de data center

Desenvolvimento de pessoas

Desenvolvimento de sistemas

Contabilidade

Disponibilidade dos serviços

Responsabilidade socioambiental

Relacionamento com clientes

Orçamentação

Governança de TI

Relações sindicais

Gestão de informação

Controladoria

Administração de pessoal

Atendimento operacional

Suprimentos

Saúde, qualidade de vida e bem-estar

Gestão de TI interna
Vinculação funcional
Subordinação

Na Dataprev, a estrutura de governança é composta pela presidência e quatro diretorias - Desenvolvimento, Relacionamento e Informações (DRD), Tecnologia e Operações (DIT), Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e Pessoas (DPE) - que juntas formam
a Diretoria Executiva, e pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Estas estruturas
atuam de forma integrada com atribuições pautadas pela Lei 6.125, de 04/11/1975, e
pelo Estatuto Social da empresa.
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Perspectivas de Negócios
A Dataprev lançou em outubro de 2016 o Portal de Serviços, ambiente em que é
possível testar on-line uma versão de quatro serviços: blogs e portais, correio eletrônico, databox e estatísticas web. A página foi criada para que interessados possam
conhecer e experimentar as soluções oferecidas pela empresa, com uma descrição
das principais funcionalidades, características do ambiente, condições de comercialização e a lista de usuários das ferramentas.
A empresa tem vários clientes governamentais. Além da Previdência e do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ministérios utilizam soluções desenvolvidas pela
empresa: Trabalho; Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Desenvolvimento
Social e Agrário. A carteira de clientes inclui outros órgãos, como: Secretaria da
Receita Federal (SRFB); Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Fundação de Previdência
Complementar do Serviço Público Federal (Funpresp); Prefeitura Municipal de São
Paulo; Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos;
Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP); e instituições financeiras que oferecem
créditos consignados.
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A implantação de uma nova folha de pagamento dos segurados da Previdência Social
segue como prioridade e garantirá mais independência tecnológica à Dataprev. O
processo envolve o fim do uso dos mainframes (CV3), baseados em linguagens e
ambientes proprietários.
Inovação e novos modelos de negócios também são parte do planejamento da Dataprev para os próximos anos. Projetos que envolvem metodologias de análise de dados
para respaldar decisões estratégicas em negócios e que ajudam a planejar o futuro de
forma mais eficiente, como Analytics e Business Intelligence, devem ganhar ênfase. No
mesmo sentido, o uso de aplicativos móveis (mobile) e o atendimento cognitivo estabelecerão um novo paradigma de relação entre o estado e o cidadão.

Governança
Em 2016, a Dataprev deu início a um novo ciclo estratégico, que 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.
O modelo de governança da empresa concilia as expectativas da alta administração a
uma metodologia de planejamento estratégico. Adotada desde 2011, essa metodologia
permeia todas as áreas e visa planejar, monitorar e avaliar, de forma qualitativa e quantitativa, o desempenho corporativo a partir das metas estabelecidas para a empresa.
Outro instrumento de governança é o Plano de Ação anual, que define e descreve as
ações necessárias para se atingir os objetivos estratégicos da empresa, atribuindo
responsabilidades a gestores de várias áreas.
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Se o aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional (PEI), o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de TI. Define a estratégia para o período de
três anos, os temas específicos de tecnologia e as iniciativas que deverão ser executadas. O PDTI e o Plano de Ação estão diretamente conectados, embora tenham
ciclos próprios.
Aprovada em 2016 pelo Conselho de Administração, a Roda da Estratégia sintetiza o
que a empresa pretende executar para atingir sua missão – fornecer soluções de TIC
para o aprimoramento e a execução das políticas sociais do Estado Brasileiro. Suas
diretrizes fundamentais são aplicadas a oito dimensões (clientes, integração, logística,
finanças, processos, pessoas, governança e tecnologia), em sintonia com as propostas
descritas no Plano de Ação.
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Roda da Estratégia

Clientes

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

• Estruturar com
os clientes soluções
estratégicas para seus
negócios.
• Posicionar a empresa no
mercado como integradora de
soluções de TI para o governo
por meio de parcerias.
• Expandir portfólio de
serviços e clientes.

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

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

ernança
Gov

ra
Integ ção

Logística

Missão

• Estabelecer
arquitetura empresarial
flexível, alinhada à estratégia da
empresa.
• Consolidar cultura de governança
e gestão baseada em planejamento,
métricas, indicadores e análise de
informações.
• Consolidar a cultura de gestão
de risco, gestão de ética e
transparência em toda
empresa.

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

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

Pessoas

Finanças

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

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

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

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

• Gerar valor, provendo
retorno aos acionistas,
sustentabilidade empresarial
e investimento permanente
em atualização
tecnológica.
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Maturidade em TI
Pelo quarto ano consecutivo, a operação e a gestão de TIC da Dataprev foram
avaliadas pela metodologia IT Score, que mede o grau de maturidade em TI das
empresas a partir das melhores práticas no mercado. Realizado pelo Gartner Group,
o levantamento traz, ainda, uma comparação da Dataprev com o setor governo e
outras empresas do mesmo segmento.
Vários quesitos, divididos em 15 temas, são avaliados pelo IT Score e aplicados a
todas as áreas e práticas de TI, com parâmetros que se baseiam na realidade do
mercado de Tecnologia da Informação, como Perspectivas do CIO; Gerenciamento
de Programas e Projetos; BI e Analytics; Arquitetura Empresarial e Inovação Tecnológica; Visão Empresarial; e Gerenciamento de Riscos.
A primeira avaliação com base no IT Score na Dataprev foi feita em 2013. O resultado
do trabalho desenvolvido em 2016 ajudou a subsidiar o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação (PDTI) e também na definição das metas e ações do Plano de Ação da
empresa para 2017.

Conjuntura Nacional
O cenário de ajustes macroeconômicos no país em 2016 levou o Governo Federal a
manter uma série de medidas de contenção para preservar o equilíbrio das contas
públicas. A queda da arrecadação tributária implicou no contingenciamento das
dotações e do fluxo financeiro do Orçamento Federal, acarretando dificuldades para
a regularidade no pagamento de faturas de serviços prestados por parte de alguns
dos principais clientes.
Com essa situação, a Dataprev reforçou ainda mais a gestão econômica e financeira,
no que concerne ao fluxo de caixa, custos e despesas, mantendo a sustentabilidade
financeira para prover seus serviços e as suas atividades em constante evolução.
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Desempenho Econômico-Financeiro
Em 2016, a Dataprev voltou a apresentar bons resultados, apesar do difícil cenário
enfrentado. O lucro líquido da empresa foi de R$ 184,0 milhões, 12,41% inferior ao
registrado no exercício de 2015 (R$ 210,1 milhões), mas ainda mantendo um patamar
bastante satisfatório e com indicadores acima da média do mercado de atuação de
TI. A receita operacional bruta totalizou R$ 1,436 bilhão, um crescimento de 3,77% em
relação a 2015. Já a receita líquida (R$ 1,168 bilhão) cresceu apenas 0,88%, impactada
pelo aumento dos tributos e encargos vinculados à Previdência (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB) em 111,16%. Houve majoração de alíquota no
final de 2015, que passou de 2% para 4,5%, trazendo impactos no resultado de 2016
no montante de R$ 34 milhões.

Lucro líquido

R$ 184

milhões

Faturamento

R$ 1,4
bilhão

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou 7,77%, enquanto Outros
Resultados Operacionais cresceram 179,32% e Resultado Financeiro apresentou
queda de 27,85%. O Resultado Operacional fechou com queda de 12,01% em relação
ao ano anterior. A margem operacional foi de 21,45%, uma queda de 12,78%, e a
margem liquida foi de 15,75%, uma queda de 13,17%.

Série Histórica dos Resultados
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) foi de 17,11% (25,01% em 2015)
com um EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$
317,6 milhões. A empresa apresentou margem positiva de 27,19% do EBTIDA sobre
a receita líquida, demonstrando possuir boa capacidade de geração de caixa com
recursos próprios. A margem EBTIDA caiu 3,51%, e mesmo com queda maior na

EBITDA

R$ 317

milhões

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

Série Histórica do EBITDA
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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Evolução do Desempenho
Em termos econômicos, a Dataprev continuou gerando resultados significativos, principalmente quando comparados com empresas do mesmo segmento. No entanto, as
dificuldades financeiras decorrentes da instabilidade no recebimento de faturas trouxeram desafios e complexidade à gestão do fluxo de caixa da empresa.
De janeiro a outubro, o recebimento ficou abaixo do faturamento, gerando aumento
do contas a receber. No mês de outubro, o estoque de Contas a Receber atingiu o
montante de R$ 1,2 bilhão.
Em novembro, houve uma melhoria no fluxo de recebimentos, e no mês de
dezembro, o fluxo de caixa apresentou uma expressiva recuperação com o recebimento de R$ 800,8 milhões. Mais de 40% dos recebimentos em 2016 se concentraram no último mês do ano. Ao final de 2016, o estoque do Contas a Receber caiu
para R$ 485,5 milhões.
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Desde 2015, a empresa passou a utilizar uma política de diferimento tributário para
otimização do caixa. Também em 2016 foram intensificadas outras ações voltadas à
redução de custos e adequação do fluxo de desembolsos ao irregular fluxo de recebimentos. Ainda ocorreu retenção do pagamento dos Divididendos e Juros sobre Capital
Próprio (JSCP) devidos aos acionistas (exercícios de 2012 a 2014). Essas e outras
medidas permitiram a Dataprev atravesssar um ano muito complexo, mantendo a
regularidade no pagamentos dos compromissos financeiros, gerando resultados
econômicos significativos.
O Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV), em dezembro de 2016, foi de
210 dias, apresentando piora em relação a 2015, que foi de 179 dias. Considerando
também uma queda de 28,84% no Prazo Médio de Pagamentos (PMP), o ciclo financeiro passou de 100 dias, em 2015, para 154 dias, ao final de 2016.
A Necessidade de Capital de Giro foi fortemente pressionada em 2016: era de R$
639,7 milhões em dezembro de 2015, tendo atingido R$ 927,9 milhões em outubro
de 2016, e melhorando substancialmente ao final de dezembro de 2016 para R$
197,7 milhões. Esses indicadores demonstram o desafio financeiro do ano de 2016.
O Resultado Primário apresentou performance excepcional em 2016, com Superávit
Primário de R$ 488,5 milhões, impactado pelo significativo montante de faturas recebidas em dezembro. Em 2015, o Superávit Primário atingiu R$ 19,9 milhões.
Com a melhoria do caixa, a Dataprev realizou o pagamento dos Dividendos e de
Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) de seus acionistas referentes aos anos de 2012 a
2015, num valor superior a R$ 226 milhões, já corrigidos. Os saldos dos dividendos
e dos JSCP 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 e JSCP de 2012 e 2013 foram pagos no mês de dezembro, e os de 2014
e 2015, no início de 2017. O pagamento dos Dividenos e JSCP referentes ao exercício
de 2015 foram pagos assim que foi aprovada a Destinação de Resultados do exercício
pelo Ministério da Fazenda.
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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 2016, o montante de R$ 43,7
milhões, a título de JSCP, atribuídos integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios, gerando economia tributária de aproximadamente R$ 14,8 milhões na apuração
do IRPJ e CSLL. Os dividendos apurados foram registrados em conta do passivo circulante para pagamento após despacho do Ministro da Fazenda sobre a aprovação do
resultado do exercício de 2016.
Em agosto de 2016, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) aprovou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) da
Dataprev. Desse modo, o montante registrado atingiu R$ 10,9 milhões, representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e 5,94% do lucro líquido do exercício. A distribuição desse valor depende do cumprimento das metas corporativas
estabelecidas para 2016, e da aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho
de Administração, além de outras condições estabelecidas no próprio programa.
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Investimentos
A Dataprev registrou em 2016 um crescimento de 29,64% na realização de investimentos, na comparação com o ano anterior. Dos R$ 85,0 milhões investidos no ano,
a maior parte (81,3%) foi destinada para a infraestrutura de negócios da empresa,
destacando-se a ampliação da capacidade de seus três data centers e a conquista
da certificação Tier III em design.

Pela primeira vez, a empresa contou com crédito do BNDES para investir na modernização do seu parque de TI. Do total de R$ 40 milhões investidos na aquisição de 268
servidores x86, cerca de R$ 20 milhões foram provenientes de recursos do Finame.
As novas máquinas possibilitaram a ampliação da oferta de serviços em nuvem para
as áreas de desenvolvimento e para clientes externos.
Os investimentos na área abrangeram ainda a aquisição de módulos 10 GBPS –
switches (R$ 8,4 milhões), investimentos diretos em facilities – infraestrutura de data
centers (R$ 2,9 milhões) e licenças de uso de ferramenta de data discovery (R$ 3,9
milhões), que combina interatividade e análise em tempo real de informações das
mais variadas fontes. O objetivo é apoiar a oferta de soluções que gerem informações
gerenciais para a tomada de decisão dos clientes da empresa.
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Embora o investimento tenha crescido 29,64% em relação a 2015, o patamar ainda
ficou abaixo do desejado, afetado pelo contingencimento de caixa ao longo de quase
todo o exercício. Cabe acrescentar que parte dos projetos deixaram de ser contratados pelo modelo Capex (investimento) e passaram para contratação no modelo
Opex (custeio), em razão da viabilidade econômico/financeira ter se apresentado
mais vantajosa, além de garantir uma melhoria na gestão dos serviços.
São contratações conhecidas como “as a service”, com serviços em nuvem e outsourcing,
combinadas com suporte, treinamento e licenças. São exemplos deste tipo, as contratações de ERPs de finanças, logística e de pessoas, comunicação unificada, softwares,
entre outros. Trata-se de uma tendência na contratação de soluções de tecnologia.

Investimento Realizado
Em milhares de R$

Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)
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Certificação Tier III
A Dataprev encerrou o ano de 2016 com a conquista da certificação Tier III em design
para dois dos seus três data centers (RJ e SP). A classificação atesta o atendimento a
requisitos específicos de segurança e disponibilidade da infraestrutura de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC). Um data center Tier III não precisa parar para
substituir equipamentos ou realizar serviços de manutenção.
A certificação Tier III engloba três etapas. Na primeira fase, o UpTime Institute avalia
se o projeto (ou design) possui os requisitos mínimos de funcionamento, com um
sistema redundante de refrigeração e eletricidade, além de outras características
técnicas. Após a aprovação do projeto é feita a sua implementação. As adequações
devem seguir à risca o que foi aprovado. Em seguida, o instituto realiza uma auditoria
in loco para a concessão da segunda certificação, conhecida como facility. Esta é a
próxima fase para a Dataprev.
Depois que toda a instalação e infraestrutura estão organizadas, o processo operacional é analisado. É preciso seguir padrões rígidos de segurança e controle. Novamente, o instituto realiza uma auditoria e, ao passar por essa análise, é concedida a
certificação de operação, última etapa de todo o processo.
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Gestão de Pessoas
O quadro de pessoal da empresa passou, de dezembro de 2015 para dezembro de
2016, de 3.849 para 3.804 empregados, entre requisitados, colaboradores extraquadro e dirigentes não empregados. Este número varia conforme as admissões
(concursados, extra-quadros e requisitados) e os desligamentos na empresa. Neste
último caso, englobam-se os falecimentos, demissões e os empregados que aderiram
ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI). Em 2016, 79 aposentados que ainda
estavam em atividade deixaram a empresa após adesão ao PDI 2015.
O maior contingente de pessoal (45%) está ligado à Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações, seguido da Diretoria de Tecnologia e Operações
(24%), Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (19%), Diretoria de Pessoas (7%) e
Presidência (5%).
Para acompanhar a dinâmica acelerada do setor de TI, a empresa vem investindo
em capacitação ao longo dos anos. Em 2016, o treinamento de empregados incluiu
cursos presenciais, ensino a distância e inglês. Foram priorizados cursos como Gestão
de Informações (SAP - Business Objects Data Integrator, SAP BOIS - Business Objects
Information Steward e QlikView), Segurança da Informação (Fundamentals of Incident
Handling e CHFI -Computer Hacking Forensic Investigator), SOA (Service Oriented Architecture), Sistemas de Indicadores e Métricas e ERP Protheus 12.
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Especificamente na área de infraestrutura de TIC, os temas escolhidos foram gerenciadores de banco de dados (SQL Server 2012 e Oracle 12 C), virtualização (VMWARE),
ambientes operacionais (RedHat System e RedHat JBOSS), automação (Puppet Fundamentals) e redes (Especificação de Switches e IPV6).
Já em relação à Educação a Distância (EaD), os conteúdos disponibilizados tiveram
como foco segurança da informação, gestão de processos, ergonomia, qualidade no
atendimento ao cliente, processo de atendimento, análise e contagem de pontos de
função e Framework Single Page Applications.
Outra ação voltada à valorização de pessoal é o programa de Gratificação Variável por
Resultados (GVR), que, desde 2010, remunera os empregados de acordo com índices
de alcance de metas do Plano de Ação.
Novas contratações permitiram, ainda, a renovação de parte do quadro da Dataprev, com a convocação de 363 aprovados no concurso 2014 e 229 vagas preenchidas. Deste total, 97 contratações aconteceram em 2016. A convocação é feita de
acordo com as necessidades de reposição de pessoal ou de expansão de serviços da
Dataprev. Um novo concurso foi realizado em 2016. A regularidade no processo de
seleção garante nova dinâmica e maior potencial inovador à cultura corporativa.
Em setembro, foi lançado o Programa Pró-Inclusão, voltado para sensibilizar e orientar
empregados sobre as necessidades dos portadores de deficiência e a convivência
no ambiente de trabalho. A empresa conta hoje, em seu quadro funcional, com 63
pessoas com algum tipo de deficiência.
Outros objetivos do programa são monitorar a percepção dos empregados com deficiência sobre a sua área de atuação, otimizar a integração entre colegas e chefias e
ajudar na adaptação às rotinas de trabalho. Uma cartilha informativa sobre os tipos
de deficiência foi lançada, com dicas para o convívio inclusivo e a importância dos
gestores na adaptação do grupo. Para facilitar a acessibilidade, também foi disponibilizado um formulário que identifica, a partir da percepção do empregado com deficiência, a necessidade de fazer intervenções nas unidades de trabalho.
O aprimoramento de todas essas iniciativas, assim como o aumento de sua divulgação produziram resultados positivos para a Dataprev em 2016, como melhoria na
percepção dos empregados em relação à qualidade de vida no trabalho, redução
de acidentes de trabalho (de 49 para 29, uma redução de 41%) e dos afastamentos
por doença.
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Incentivo à Inovação
Ainda dentro de perspectiva de multiplicar o conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos anos,
a Dataprev promoveu, em setembro, o Hackathon,
primeira maratona de programação com o objetivo de
criar aplicações mobile — para uso em smartphones,
tablets e outros dispositivos móveis — que atendessem
às necessidades da empresa e de seus clientes no apoio
a políticas públicas e sociais. Para concorrer, os projetos
tinham que ter sua viabilidade e utilidade comprovadas.
O evento teve 43 horas de duração e o projeto vencedor
foi um aplicativo inovador que permitirá ao trabalhador
verificar os benefícios previdenciários a que tem direito.
A solução será produzida pela empresa e oferecida como
mais um produto para seus clientes governamentais.
Todos os empregados da Dataprev foram convidados a
participar e o resultado foi relevante: 35 projetos apresentados, de desenvolvedores de diferentes estados,
especialmente das cidades onde a empresa mantém
Unidades de Desenvolvimento de Software (Rio de
Janeiro/RJ, Florianópolis/SC, João Pessoa/PB, Natal/RN e
Fortaleza/CE).
Foram feitas exposições de cada projeto para que todos
pudessem escolher, por votação, os 20 melhores. Uma
comissão de técnicos da empresa selecionou os cinco
finalistas. Cada autor de projeto formou, então, uma
equipe de quatro programadores para desenvolver sua
ideia no prazo estipulado.
A avaliação dos protótipos e a definição da equipe vencedora coube a uma banca julgadora composta por uma
comissão multidisciplinar, com representantes da Dataprev, de instituições governamentais e de clientes, além
de especialistas e membros de universidades.
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Responsabilidade Socioambiental
A Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev busca contribuir para o
desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente responsáveis. Também tem como objetivo promover o exercício da
cidadania e colaborar para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária.
O tema sustentabilidade permeia todas as atividades da empresa e está presente em
quatro projetos específicos: Programa Jovem Aprendiz; Diversidade; Inclusão Digital; e
Programa Ambiental. Em 2016, a Dataprev manteve sua parceria com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA), participando como integrante da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Criado em 1999, o A3P tem por objetivo incentivar órgãos
públicos a adotarem diretrizes socioambientais em suas ações.
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Por meio de campanhas de separação e descarte sustentável de resíduos, todo o material descartado pela empresa beneficiou cooperativas de reciclagem, transformando
toneladas de lixo em emprego, renda e novas perspectivas de vida para catadores.
Instrumento de Inclusão Social, o Programa Jovem Aprendiz da Dataprev contratou,
em 2016, 73 jovens, de 16 a 18 anos. Desde o início do programa, em 2011, mais de

Mais de

460

jovens
aprendizes
desde 2011

460 estudantes passaram pela empresa, todos pertencentes a instituições públicas
de ensino, em parceria com o Senac e outras entidades de formação profissional. No
Rio de Janeiro, um convênio com o Instituto Benjamin Constant possibilitou a contratação de 21 jovens cegos ou com deficiência visual severa, com idades que variam
entre 16 e 24 anos. No Rio Grande do Sul, uma parceira com o Cesmar (Maristas)

Doação de

1.546

ajuda a capacitar jovens para atuar na manutenção de computadores.

bens
patrimoniais

O objetivo do programa é ampliar a possibilidade de inserção de jovens no mercado

em 2016

de trabalho, tornando mais promissor o futuro das novas gerações. A seleção dos
candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero. Também são disponibilizadas cotas para negros (pretos e pardos). Os jovens selecionados passam por um
ciclo de palestras, com temas como ética, mercado de trabalho, saúde, sustentabilidade, inclusão digital e orientação profissional. Em novembro, o Programa Jovem
Aprendiz conquistou o segundo lugar no prêmio de Boas Práticas da A3P.
A Dataprev também apoia iniciativas que visam ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros a tecnologias da informação e comunicação. Em 2016, foram doados 1.546
bens patrimoniais descontinuados para as atividades operacionais da empresa, mas
passíveis de reutilização, para oito entidades, entre instituições públicas, governamentais e sem fins lucrativos de cinco estados. A maior parte dos itens refere-se a
equipamentos de informática e mobiliários.
O tema Diversidade também ganhou destaque na empresa em 2016, com a adesão,
em março, ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, que
incentiva o uso de práticas e ações que superem as desigualdades de gênero e raça
no ambiente de trabalho.
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Integridade
A Dataprev fortaleceu em 2016 suas ações de integridade corporativa, alinhadas ao
objetivo estratégico de consolidação de uma cultura de gestão de risco, de ética e
transparência em toda a empresa. Um comitê gestor — órgão colegiado subordinado
diretamente à Diretoria Executiva — foi criado com o objetivo de gerenciar e aperfeiçoar o Programa de Integridade Corporativa da empresa,
dando tratamento de forma integrada a medidas que
contribuem também para a redução dos riscos de
reputação corporativa.
O programa tem entre suas principais linhas
de ação o aprimoramento dos controles
internos; a estruturação do gerenciamento dos riscos de integridade; a
conscientização dos empregados em
relação aos valores da organização; e
a transparência das informações relevantes para exercício do controle social.
O tema foi incluído no planejamento
estratégico, com ações para diagnóstico
das iniciativas de integridade existentes,
análise das práticas de referência no mercado,
mapeamento dos riscos de integridade, além
de treinamento e comunicação para promoção das
iniciativas sobre o assunto em andamento na empresa.
Nesse contexto, a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e
Contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Ethos, em maio, foi uma oportunidade
para a empresa realizar um autodiagnóstico, tendo como referência o Guia Temático
de Indicadores Ethos: Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção. O Questionário de Avaliação Pró-Ética 2016 serviu como uma espécie de guia de boas práticas.
As ações de comunicação executadas tiveram como foco o reforço contínuo do
tema e a promoção da consciência da importância do envolvimento de todos no
combate à corrupção. O plano de comunicação incluiu a divulgação de notícias divulgadas na intranet e no Portal Dataprev, além da divulgação de cartazes e comunicados sobre o tema.

349

Relatório de Gestão da DATAPREV de 2016
Demonstrações Contábeis 2016

28

Uma das principais ações do Programa de Integridade foi o lançamento, em agosto,
do novo Código Conduta Ética e Integridade da Dataprev, que se aplica a todos os
empregados e agentes públicos. Como proceder ao receber um convite para a participação em eventos custeados por
uma instituição privada e quais as
consequências de se fornecer informações privilegiadas para pessoas
não autorizadas são algumas das
questões

abordadas

no

docu-

mento, que possui 26 artigos, distribuídos em sete capítulos.
O código busca capturar aspectos
que em geral escapam à legislação e ao legislador e aborda princípios e valores que
frequentemente entram em choque, colocando-os em perspectiva, a fim de reconciliá-los ou priorizá-los.
Em novembro, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (CGU) fez uma avaliação da integridade da Dataprev, apresentando um diagnóstico sobre o estágio das políticas e procedimentos na empresa. A avaliação da CGU
incluiu análises documentais e testes de verificação. Também foram encaminhados
questionários a 1.392 empregados selecionados por amostragem, com a finalidade de
verificar a percepção acerca dos mecanismos de integridade existentes na empresa.
O relatório traz, ainda, sugestões de melhorias e recomenda a elaboração de um
plano de ação para promover o aprimoramento dos mecanismos de integridade. Os
resultados acerca do tema previstos no Plano de Ação 2017 da Dataprev atendem
essa recomendação. Além do aperfeiçoamento das medidas de integridade iniciadas
em 2016, o plano contempla o monitoramento da adequação da empresa aos dispositivos da Lei das Estatais; a estruturação do gerenciamento de riscos (corporativos e
operacionais); e o aprimoramento da gestão da transparência ativa das informações.
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Reconhecimento
A constante busca pela melhoria de processos e serviços tem garantido à Dataprev
reconhecimento em vários segmentos. A empresa foi destaque, nos rankings de 2016
das melhores empresas brasileiras, segundo quatro publicações da grande imprensa
econômica (Exame Melhores & Maiores, Anuário Valor 1000, Guia Época Negócios
360º e Empresas Mais Estadão/Broadcast). Os levantamentos são feitos com base nos
dados do ano anterior (2015) e destacam a empresa entre as melhores do setor de TI
e na comparação com as demais empresas públicas.

No mesmo ano, a Dataprev recebeu, pelo segundo ano seguido, o certificado de
Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado
do Rio de Janeiro (CRC-RJ). A certificação confirma que as informações contábeis da
empresa relativas ao exercício de 2015 alcançaram os requisitos de qualidade estabelecidos, assim como reconhece e valoriza suas ações ambientais e suas práticas de
responsabilidade social. A iniciativa é uma parceria do CRC, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e da Fecomércio e conta com o apoio da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Reformulado e lançado em novembro de 2015, o Portal Dataprev conquistou, em
setembro, o primeiro lugar na categoria “Projetos Web Governamentais” do Todos@
Web, Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web 2016. O prêmio é uma iniciativa do
Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br) e do Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br), em parceria com o W3C Brasil. O objetivo é promover e premiar
ações das empresas públicas e privadas em favor da acessibilidade na web, que
permitem o acesso à informação por pessoas com deficiência.
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O Portal Dataprev é aderente aos padrões internacionais de desenvolvimento web (HTML5.1 e CSS
3), que possibilitam a construção de produtos de
qualidade e contribuem para uma web acessível
para todos. Segue, ainda, ainda as orientações para
padronização da comunicação de órgãos e entidades do governo federal em ambientes digitais,
além de ser aderente a diretrizes e padrões nacionais (e-MAG - Modelo de acessibilidade do governo
federal) e internacionais (W3C/ WCAG 2.0 - Web
Content Acessibility Guidelines) de acessibilidade.
Em novembro, foi a vez do Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (Sirc), desenvolvido
pela Dataprev, receber menção honrosa do Prêmio
Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação (ABP) e pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, na categoria e-Administração Pública. A
premiação visa estimular, desenvolver e prestigiar
a inovação e a excelência nas iniciativas de governo
eletrônico e de modernização.
Utilizado por mais de 90% dos 7,6 mil cartórios existentes no Brasil, o Sirc moderniza a captação e o
tratamento dos dados dos registros civis de nascimento, casamento, óbito e natimortos. Contribui
também para a erradicação do subregistros no
país e para a melhoria da qualidade e gestão das
bases de dados governamentais.
Também em novembro, a Dataprev recebeu o reconhecimento especial para Equipe
de Data Center do Ano, durante a edição brasileira do DCD Awards 2016, premiação
mundial promovida pela Datacenter Dynamics para destacar iniciativas de inovação e
eficiência em data centers. A empresa, que concorreu com centenas de empresas e
instituições públicas e privadas, recebeu o prêmio com o caso “Desafios Multidisciplinares na Gestão de Ambientes de Missão Crítica”.
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Em reconhecimento ao papel da evolução digital na transformação social, a Dataprev
foi uma das apoiadoras do WSA Innovation Congress Singapore 2016, premiação internacional que seleciona os melhores e mais inovadores conteúdos digitais voltados à promoção da
inclusão social, da acessibilidade e da sustentabilidade ambiental.
O World Summit Award (WSA) foi criado em 2003
como uma das iniciativas da Cúpula das Nações
Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS
– World Summit on the Information Society) que
visam universalizar as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) e reduzir as demandas digitais.
A premiação acontece a cada dois anos.
Em setembro de 2016, a Dataprev tornou-se
associada efetiva da Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), que exerce um papel importante de articulação entre os setores público e
privado. A empresa passou a participar de fóruns
de discussão de temas estratégicos como relações
laborais, tributação, internacionalização, educação
e governo digital, entre outros.

Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Álvaro Luis Pereira Botelho
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
NOTA

2016

2015

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Bloqueios Judiciais
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa

(4)
(5)
(6)

136.677
420.747
8.128
565.552

6.175
58.254
6.531
70.961

CLIENTES
Faturas a Receber
Total de Clientes

(7)

485.491
485.491

916.660
916.660

176
60
236

231
67
298

7.743
590
10
39.609
2.876
26.580
77.408

7.145
538
62
35.035
2.504
24.993
70.275

3.299
3.299

3.060
3.060

1.131.986

1.061.255

(10)
(10)

49.753
17.920
12.720
583
80.976

60.792
21.894
8.659
402
91.747

(12)
(13)

443.963
62.005
505.968

442.546
76.880
519.426

586.944

611.173

1.718.930

1.672.428

ESTOQUES
Materiais de Produção
Materias de Expediente
Total dos Estoques

OUTROS CRÉDITOS
Contas a Receber de Empregados
Adiantamentos a Terceiros
Contas a Receber de Convênios
Impostos a Recuperar
Valores Recuperáveis
Outras Contas a Receber
Total de Outros Créditos

(8)
(9)

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES
Despesas Antecipadas
Total de Despesas de Exercícios Seguintes
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Provisão Imposto de Renda Diferido
Provisão Contribuição Social Diferida
Depósitos Judiciais
Títulos e Valores Mobiliários
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
Imobilizado
Intangível
TOTAL DE INVESTIMENTOS
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Botelho
Diretor DFS

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor DRD

Janice Fagundes Brutto
Diretora DPE
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Daniel Darlen C. Ribeiro
Diretor DIT

Rosângela Lopes de Oliveira
Contadora (Substituta)
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BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO
NOTA

2016

2015

84.060
309
2.093
16.262
88.587
27.034
50.204
47.625
153.375
26.132
26.715

101.120

522.398

350.593

1.693
19.960
33.868
45.539

3.014

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Contas a Pagar
Salários e Encargos
Provisão para Encargos Trabalhistas
Provisão para Reclamações Trabalhistas
Impostos e Taxas a Recolher
Déficit Técnico Contratado
Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos
Provisão para Participação nos Resultados
Outros Débitos

(14)

(15)

(17.5 e 19)

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos
Provisão para Reclamações Trabalhistas
Provisão para Litígios Cíveis
Provisão para Litígios Fiscais
Provisão para Passivo Atuarial
Déficit Técnico Contratado

(14)
(11)
(15)
(16)
(16)
(20.1)

2.555
30.965
76.369
16.675
29.178
43.757
25.471
24.503

71.384

68.265
37.873
1.595
11.237
22.244
102.030

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

175.882

246.259

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

698.280

596.852

3.437

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros

(17.1)

650.000

550.000

(17.2 a 17.5)

370.650

525.576

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(17.6)

1.020.650

1.075.576

1.718.930

1.672.428

TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Botelho
Diretor DFS

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor DRD

Janice Fagundes Brutto
Diretora DPE

5

Daniel Darlen C. Ribeiro
Diretor DIT

Rosângela Lopes de Oliveira
Contadora (Substituta)
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPARATIVO COM 2015
2016

2015

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
ROB
Serviços Prestados

NOTA

1.436.349

1.384.206

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
DRB1
ISS
DRB2
PASEP
DRB3
COFINS
DRB4
Contribuição Previdenciária
DRB
Impostos Incidentes sobre Serviços Prestados

(71.763)
(23.479)
(108.147)
(64.636)
(268.025)

(69.146)
(22.531)
(103.779)
(30.610)
(226.066)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

1.168.324

1.158.140

(712.884)

(675.709)

455.440

482.431

(2.334)
(250.004)
(252.338)

(2.161)
(217.735)
(219.896)

62.698
(34.775)
(11.459)
16.464

21.510
(29.259)
(13.007)
(20.756)

219.566

241.779

129.470
(98.387)
31.083

134.198
(91.116)
43.082

250.648

284.861

(462)

(447)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

250.186

284.414

PCSC
PCSD

(18.174)
385

(11.701)
(8.139)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

232.397

264.574

PIRC
PIRD

(49.451)
1.070

(31.898)
(22.584)

184.016

210.091

CSP

Custos dos Serviços Prestados

LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
RDO1
Honorários da Diretoria
RDO2
Despesas Estruturais
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Provisão para Participação nos Resultados

ORO
ODO
PPR

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

RF
DF

LUCRO OPERACIONAL
OR

OUTROS RESULTADOS

Provisão para Contribuição Social Corrente
Provisão para Contribuição Social Diferida

Provisão para Imposto de Renda Corrente
Provisão para Imposto de Renda Diferido

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(18.1)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Botelho
Diretor DFS

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor DRD

Janice Fagundes Brutto
Diretora DPE
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Diretor DIT

Rosângela Lopes de Oliveira
Contadora (Substituta)
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPARATIVO COM 2015
2016
1 - RECEITAS
1.1 - Serviços Prestados
1.2 - Outras Receitas Operacionais
1.3 - Reversão de Provisões

%

2015

%

1.499.047
1.436.349
24.984
37.714

1.405.716
1.384.206
21.194
316

213.550
166.526
1.086
45.476
462

196.083
160.877
863
33.895
447

1.285.498

1.209.633

98.055
67.640
30.415

84.531
51.820
32.711

1.187.443

1.125.102

85.767

84.301

85.767

84.301

7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

1.273.210

1.209.403

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1.273.210

100,00

1.209.403

100,00

8.1 - Pessoal
8.1.1 - Remuneração Direta
8.1.2 - Benefícios
8.1.3 - FGTS

650.645
520.483
93.491
36.671

51,10
40,88
7,34
2,88

607.863
484.334
86.264
37.265

50,26
40,05
7,13
3,08

8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições
8.2.1 - Federais
8.2.2 - Municipais

377.104
302.107
74.998

29,62
23,73
5,89

342.996
270.522
72.474

28,36
22,37
5,99

61.444
53.117
8.327

4,83
4,17
0,65

48.453
40.093
8.360

4,01
3,32
0,69

184.016
43.704

14,45
3,43
0,00
11,02

210.091
49.897

17,37
4,13
0,00
13,25

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 - Custos de Produtos e Serviços Vendidos
2.2 - Materiais Consumidos
2.3 - Energia, Serv. de Terceiros e Outras Desp. Operacionais
2.4 - Perda na Realização de Ativos
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
4.1 - Depreciação
4.2 - Amortização
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 - Dividendos
6.2 - Receitas Financeiras
6.3 - Aluguéis

8.3 - Remuneração de Capitais de Terceiros
8.3.1 - Juros
8.3.2 - Aluguéis
8.4 - Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 - Juros Sobre Capital Próprio
8.4.2 - Dividendos
8.4.3 - Lucros Retidos

140.313

160.195

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Botelho
Diretor DFS

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor DRD
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Diretora DPE
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPARATIVO COM 2015
2016

2015

184.016
(181)
(1.455)
98.055
8.076
17.578
462
(37.714)

210.091
(20)
30.723
84.531
10.966
24.956
447
(316)

VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS
(Aumento) redução do contas a receber de clientes
(Aumento) redução dos estoques
(Aumento) redução do contas a receber de empregados
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros
(Aumento) redução do contas a receber convênios
(Aumento) redução dos impostos a recuperar
(Aumento) redução de valores recuperáveis
(Aumento) redução de outras contas a receber
(Aumento) redução de despesas antecipadas
(Aumento) redução de depósitos judiciais - longo prazo
Aumento (redução) de fornecedores
Aumento (redução) de contas a pagar
Aumento (redução) de salários e encargos
Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher
Aumento (redução) de outros débitos
Aumento (redução) de Juros s/ capital próprio e dividendos
Aumento (redução) provisão para participação no resultado (PPLR)
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ encargos trabalhistas
Aumento (redução) Prov. P/Cofins, Pasep e CPRB Diferidos
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

431.169
62
(599)
(52)
52
(4.575)
(372)
(1.587)
(238)
(4.062)
(18.381)
(152)
(14.375)
21.026
5.456
(41.863)
2.754
(447)
10.359
12.219
(17.927)
(43.909)
603.394

(310.035)
(9)
(906)
(21)
151
(5.002)
25
(2.403)
(170)
(827)
(22.500)
202
14.006
2.511
10.369
64.858
12.914
(1.833)
4.889
14.434
35.675
(38.070)
139.635

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Intangível
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(69.475)
(15.583)
(85.058)

(44.503)
(21.108)
(65.611)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos de Longo Prazo
Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Propostos
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

19.960
(43.704)
(23.744)

(20.382)
(49.897)
(70.279)

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

494.592

3.745

SALDO DAS DISPONIBILIDADES
No início do exercício
No fim do exercício

70.961
565.552

67.215
70.961

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

494.592

3.745

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Exercício
Juros e correção monetária realizável a longo prazo
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Depreciações/Amortizações
Provisões Constituídas
Atualização do Déficit Técnico Contratado (Passivo Atuarial)
Resultado das Baixas do Imobilizado
Reversão de provisões
Outros

AC10
AC10

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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4.910
6.028

Reserva Especial de Dividendos (2014)

Reserva Especial de Dividendos (2015)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

5.095

242.459

43.704
(259.382)
4.408

62.338

104.889

Reserva Especial de Dividendos (2013)

650.000

9.201

(80.000)

Reserva Especial de Dividendos (2012)

Dividendos Propostos

Juros Sobre Capital Próprio

Transferência - Resultado do Exercício

Transferência - Aumento de Capital

100.000

195.239

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lucro Líquido do Exercício

5.097

Reserva Especial de Dividendos (2014)

49.897

130.380

Reserva
Especial de
Dividendo
s

5.289

217.569

119.752

(100.000)

197.817

Reserva de
Retenção
de Lucros

4.575

53.137

10.505

42.632

Reserva
Legal

Reserva Especial de Dividendos (2013)

550.000

120.000

430.000

Subvenção
de Bens

Reserva de Lucros

Reserva Especial de Dividendos (2012)

Dividendos Propostos

Juros Sobre Capital Próprio

Transferência - Resultado do Exercício

Transferência - Aumento de Capital

Lucro Líquido do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Capital
Social
Realizado

Reservas de Capital

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

65.854

26.222

(20.000)

59.632

29.938

(20.000)

49.694

Reserva de
Reaparelhamento
Técnico

(43.703)

(140.313)

184.016

(49.897)

(160.195)

210.091

Lucros
Prejuízos
Acumulad
os

1.020.650

6.028

4.910

5.095

4.408

(259.382)

184.016

1.075.577

5.097

5.289

4.575

210.091

850.524

Total
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
DATAPREV
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV foi criada segundo a 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. Em 09 de abril
de 2010 foi aprovado o novo Estatuto Social da DATAPREV, por intermédio do Decreto nº 7.151, com
sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e filial regional na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. A DATAPREV tem prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional,
podendo estabelecer dependências administrativas e operacionais onde julgar necessárias ao bom
desempenho de suas finalidades. A DATAPREV tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de
informática, na área da previdência, 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 outras atividades correlatas. Podendo prestar serviços a terceiros sem prejuízo de
suas atividades principais e em harmonia com a política governamental.
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.

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
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)”,
implantados no Brasil e basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação,
informações e declarações fornecidas pela administração da Empresa.
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a.

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos
seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:


Os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de
outra forma).

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 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.
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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
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 formação do patrimônio do
servidor público
A contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio
do servidor público (PASEP) estão registradas pelo regime da cumulatividade para os serviços
de desenvolvimento e suporte técnico às alíquotas de 3% e 0,65%, da não-cumulatividade para
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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%, respectivamente;
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;
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.

NOTA 4 – CAIXA E BANCOS
Referem-se basicamente ao recebimento de faturas no último dia útil do exercício (recursos em
trânsito), do principal cliente, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no montante de R$ 136.677,
tendo sido baixado do contas a receber não sendo possível efetuar aplicação financeira em virtude dos
valores recebidos não estarem disponibilizados na data do aviso de crédito.

NOTA 5 – 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).
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Descrição

2016

Aplicações Financeiras

2015

420.747

58.254

420.747

58.254

NOTA 6 – BLOQUEIOS JUDICIAIS E BANCÁRIOS
Referem-se aos registros dos bloqueios de numerários 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, o qual se concretizará com a assinatura do último contrato e com a celebração
da escritura pública de venda do bem.
Composição dos Valores
Bloqueios Judiciais
Bloqueios Bancários

2016
2009
209
7.919

2015
2009
2.445
4.086

8.128

6.531

NOTA 7 – FATURAS A RECEBER
Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue:
Descrição

2016

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB
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
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58.114
12.895
3.602
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6.266
576
1.252
40.869
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7.1) Idade do saldo de faturas a receber
Resumo do Contas a Receber em 31/12/2016:
Cliente

INSS
SRFB
MPS
MTE
PGFN
PREVIC
MPOG
Consignações
Encargos
Outros

Vencido há
mais de 365
dias

Vencido
até
365
dias

Vencido
até
90
dias

A vencer

9.074
12.895

871
-

166
-

48.003
-

58.114
12.895

2.024
62.588
3.140
206.208
-

221
23.658
142
13.251
-

405
27.605
36
1.273
-

952
26.394
2.948
576
1.252
40.869
940

3.602
140.245
6.266
576
1.252
40.869
220.732
940

295.929

38.143

121.934

485.491

29.485

Total em
31/12/2016

7.2). Principais contratos
Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Solução de Tecnologia de Informação e
Comunicação em Infraestrutura, Suporte e Manutenção para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
sob o nº 13/2016 com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob responsabilidade da Secretaria
Especial do Trabalho - SET, assinado em 21 de junho de 2016 com vigência até 20 de junho de 2017.
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação em Infraestrutura,
Suporte e Manutenção sob o nº 03/2016, assinado em 26 de janeiro de 2016, com o Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 25 de julho de
2017.
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação para Processamento de batimento de
Dados sob o nº 03/2015 firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, em 02 de junho
de 2015 e prorrogado através do 1º Termo Aditivo até 01 de junho de 2017.
Contrato de Prestação de Serviços de Hosting e Serviço de Comunicação de Dados trafegados pela
Internet sob o nº 49/2014 firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em 29
de dezembro de 2014 e prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 28 de dezembro de
2017.
Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação, provendo Serviços
Integrados de Solução Previdenciária sob o nº 13/2014 com a Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP, assinado em 11 de agosto de 2014 e
prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 10 de agosto de 2017.
Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas Corporativos
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firmado com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC sob o nº 14/2013,
em 30 de dezembro de 2013 e prorrogado através do 3º Termo Aditivo, com vigência até 30 de
dezembro de 2017.
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 2017 através do 3º Termo Aditivo.
Contrato de Prestação de Serviços em TI e Consultoria Técnica sob o nº 52/2013 com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, firmado em 20 de dezembro de 2013 e prorrogado
através do 3º Termo Aditivo, com vigência até 20 de dezembro de 2017.
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 3º Termo
Aditivo, com vigência até 20 de dezembro de 2017.
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 5º Termo Aditivo,
com vigência até 21 de janeiro de 2017.
Contrato de Prestação de Serviços de Internalização e Hospedagem do Sistema de Complementação
de Aposentadorias e Pensões – SICAP, firmado em 28 de junho de 2013 com o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, com vigência até 27 de junho de 2018.
Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de Sistemas Corporativos sob o nº 12/2013 com a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, assinado em 10 de junho de 2013,
sendo prorrogado através do 4º Termo Aditivo até 31 de dezembro de 2017.
Contrato de Prestação Contínua e Ininterrupta dos Serviços de Produção de Sistemas, Desenvolvimento
e Manutenção de Sistemas e Diagnósticos e Proposição de Soluções nº 09/2016, assinado em 01 de
outubro de 2016 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com vigência até 30 de
setembro de 2017.
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 2º Termo Aditivo, com vigência até 23 de abril de
2017.
As faturas a receber relativas as consignações referem-se a serviços prestados pela DATAPREV a
instituições financeiras que tem por objetivo a operacionalização de empréstimos consignados.
7.3) 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 contratuais aderentes 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.
Durante o exercício de 2016 a DATAPREV dedicou esforços junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), visando a regularização de estoque de faturas em atraso tendo recebido somente no mês de
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dezembro o valor nominal de R$ 715.479.
Para o exercício de 2017 a DATAPREV continuará a efetuar cobrança e intensificará esforços para o
recebimento dos respectivos encargos.
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 2016 o valor dos encargos sobre faturas recebidas com atraso montava em R$
220.732 e em 2015 R$ 153.828 como segue:
Descrição

2016

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB
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
Presidência da República – PR
Outros

2015

168.597
10.767
1.865
36.650
2.021
604
213
13
2

118.192
9.861
1.637
21.723
1.736
558
114
5
2

220.732

153.828

7.4) 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) devido ao histórico de não possuir prejuízos significativos em seu
Contas a Receber e principalmente pelo fato do 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. No final do exercício foram recebidos R$ 715.479
de faturas do próprio exercício e anteriores reduzindo o valor do Contas a Receber do seu principal
cliente em aproximadamente 90,31%. Restando registrado basicamente o faturamento do mês.
Reforçando assim, a decisão da administração em não constituir tal provisão.

NOTA 8 – 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 referente a serviços prestados a Órgãos Públicos. Os saldos de
impostos a recuperar podem ser apresentados como segue:
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Descrição

2016

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

2015

24.842
2.876
387
118
1.847
8.693
846

16.214
5.475
350
91
2.117
9.914
874

39.609

35.035

O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento da
seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são relativos aos
exercícios de 2015 e 2016 e estão sendo utilizados para compensação de impostos e contribuições
através do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal e 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 a Secretaria
da Receita Federal

NOTA 9 – 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 31/12/2016, 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 – TCU, no Acórdão nº 44/2003 da 2ª Câmara.
Quanto aos gastos com a DELEPREV a Administração está aguardando o resultado de arbitramento da
Câmara de Conciliação e Arbitramento Federal da Advocacia Geral da União (AGU) relativo a
pertinência da cobrança e do valor a ser ressarcido a DATAPREV.
Com relação aos gastos com Q-Matic foi constituído grupo de trabalho pela DATAPREV e Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) com objetivo de definir o valor a ser ressarcido por esta Autarquia.
Descrição
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-Matic
Outros
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NOTA 10 – 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 ocorrerão no momento da realização.
Em 31 de dezembro de 2016, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e
contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue:
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

Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida:
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 da contribuição social diferida

2016

2015

119.009
78.160
1.747
191
199.107

145.787
22.244
72.649
1.936
191
456
243.263

49.753

60.792

2016

2015

119.009
78.160
1.747
191
199.107

145.787
22.244
72.649
1.936
191
456
243.263

17.920

21.894

NOTA 11 – 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 lavra 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). A partir de abril de 2015, da mesma forma,
adotou procedimento para diferimento da COFINS, PASEP e CPRB em conformidade com a Lei Federal
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nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, Instruções Normativas 247/2002 e 1.436/2013.
No exercício de 2016 este procedimento foi mantido e aprimorado.
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

2016

Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
COFINS não cumulativa diferida
PASEP não cumulativo diferido
Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida

2015

11.847
4.274
9.491
2.057
6.199

23.957
8.633
22.503
4.886
8.286

33.868

68.265

NOTA 12 – 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

2016

2015

72
60.376
263.342
15.368
29.766
44.900
16.223
8
391.223
15.261

72
60.376
134.677
15.310
29.766
162.502
14
16.256
9
327.800
24.437

836.539
(392.576)

771.218
(328.672)

443.963

442.546

A DATAPREV no exercício de 2016 continuou sua política de investimento para modernizar o seu
parque tecnológico, infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência Social, que está
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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, 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
montaram em R$ 69.475 no exercício de 2016 e R$ 44.503 no exercício de 2015, conforme demonstrado
no quadro abaixo:
Resumo das Aquisições do Imobilizado

2016

Modernização tecnológica
Reforma de instalações
Aquisição de móveis e equipamentos diversos

2015

62.494
6.057
924

26.978
16.180
1.345

69.475

44.503

Segue a movimentação do imobilizado no exercício:
Saldo
inicial
em
12/2015

Descrição

Aquisições

Depreciação

Baixas e
Transferências

Saldo
final em
12/2016

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
40.104
65.274
476
26.056
162.501
8.285
115.341
24.437

1.187
66
4.804
924
53.846
8.648

(2.229)
(13.418)
(203)
(1.191)
(1.453)
(49.168)
-

127.552
(122.405)
(82)
12.362
(17.823)

72
37.875
180.595
339
24.865
44.900
7.674
132.381
15.262

Total do Imobilizado

442.546

69.475

(67.662)

(396)

443.963

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 2016. Também foram
revisadas as taxas de depreciação e amortização, tendo o laudo constatado que as taxas utilizadas pela
DATAPREV, estão adequadas, e não foram identificados bens passíveis de se estabelecer valor residual,
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alteração da vida útil e taxas de depreciação, sendo assim, por questão sistêmica, a Empresa optou em
manter as taxas fiscais.

NOTA 13 – INTANGÍVEL
O intangível está composto da seguinte forma:
Taxa anual
de
Depreciação

Descrição
Software
Total do custo
Amortizações acumuladas

20%

Total do intangível líquido

2016

2015

302.509
302.509
(240.504)

287.509
287.509
(210.629)

62.005

76.880

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 2016 montaram em R$ 15.583 e R$ 21.108
no exercício de 2015.
Segue movimentação do intangível realizada no exercício:
Saldo
inicial em
12/2015

Descrição

Software
Imobilizado em Andamento
Total do Intangível

75.267
1.613
76.880

Aquisições

15.583
15.583

Amortização

Baixas e
Transferências

(30.458)
(30.458)

1.613
(1.613)
-

Saldo
final em
12/2016
62.005
62.005

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 2016.

NOTA 14 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
No exercício de 2016 a DATAPREV firmou contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e
equipamentos do BNDES), cujo investimento possibilitou adquirir 225 servidores de arquitetura X86. O
financiamento foi adquirido à taxa pré-fixada de 9,5% ao ano, pagamento de juros trimestrais, com
carência de 24 meses em relação ao principal. No final do exercício o valor montou em R$ 19.960.
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NOTA 15 – 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 sua Consultoria Jurídica da
Empresa, quanto à probabilidade de êxito nas diversas demandas judiciais. Os montantes
provisionados para contingências trabalhistas, onde há obrigação presente que provavelmente requer
uma saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não circulante, conforme a previsão
de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2016 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

2016
27.034
45.539

2015
16.675
37.873

72.573

54.548

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível,
classificados pela sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os
valores de estimativas atribuídos àqueles processos trabalhistas perfazem, em 31 de dezembro de
2016, R$ 71.210.

NOTA 16 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS
A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2016, o valor provisionado para contingências fiscais e
cíveis, passando este para R$ 5.587 (2015 = R$ 18.101), 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, onde há obrigação presente
que provavelmente requer uma saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não
circulante, conforme a previsão de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de
dezembro de 2016 ou após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial e
estão apresentados como segue:
Descrição
Contingências Fiscais
Contingências Cíveis

2016
3.437
2.150

2015
11.237
6.864

5.587

18.101

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível,
baseada na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos.
Os valores de estimativas atribuídos àqueles processos cíveis perfazem, em 31 de dezembro de 2016,
R$ 2.584.
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NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma:
17.1) Capital Social
O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016, é de R$ 650.000 (2015 = R$
550.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS).
No exercício de 2016 o capital social foi aumentado para R$ 650.000, mediante a incorporação de parte
das reservas, sendo R$ 20.000 da Reserva de Reaparelhamento Técnico e R$ 80.000 da Reserva de
Retenção de Lucros, conforme aprovação do Ministro de Estado da Fazenda em despacho do dia 05
de janeiro de 2017, referente ao Processo nº 10951.000198/2016-10.
17.2) 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 2016 montou em R$ 62.338.
17.3) Reaparelhamento Técnico
Refere-se à parcela do lucro destinada à manutenção e 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 2016 montou em R$ 65.854.
17.4) 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$ 104.889, destinados a financiar parcialmente o programa anual de investimentos. O saldo da reserva
em 31 de dezembro de 2016 montou em R$ 242.459.
17.5) Reserva Especial de Dividendos
Constituída com fundamento na regra contida no artigo 202, § 4º da Lei nº 6.404/1976 para pagamento
dos dividendos.
No final de 2016 a Empresa realizou o pagamento dos dividendos de seus acionistas referentes aos
anos de 2012 e 2013, num valor total de R$ 116.883.
Os dividendos dos exercícios de 2014 e 2015 foram transferidos da reserva especial de dividendos para
o passivo circulante no montante de R$ 109.671, os quais foram pagos em janeiro de 2017.
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17.6) Saldos do Patrimônio Líquido
Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue:
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucros

2016
650.000
370.650

2015
550.000
525.577

1.020.650

1.075.577

NOTA 18 – Resultado do Exercício
O resultado da DATAPREV é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através
da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos.
Apesar do resultado positivo obtido pela DATAPREV em 2016, houve decréscimo no Patrimônio
Líquido em função da liquidação dos dividendos em 2016 e transferência do saldo remanescente para
pagamento em 2017, conforme registro na NOTA 17.5.
No exercício de 2016 a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 184.016 (2015 = R$ 210.091), conforme
segue:
Descrição

2016

Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida

2015

1.436.349
1.168.324

1.384.206
1.158.140

(712.884)

(675.709)

455.440

482.431

(252.338)
27.923
(462)

(219.896)
(7.749)
(447)

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro

230.563

254.339

Resultado Financeiro
Lucro Operacional

31.083
261.646

43.082
297.421

Provisão Para Participação nos Resultados
Lucro Líquido Antes da Contribuição Social

(11.459)
250.189

(13.007)
284.414

Contribuição Social Corrente e Diferida
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda

(17.789)
232.397

(19.840)
264.574

Imposto de Renda Corrente e Diferido
Lucro Líquido do Exercício

(48.381)
184.016

(54.483)
210.091

Custos dos Serviços Prestados
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outros Resultados

18.1) Lucro Líquido do Exercício
O lucro líquido foi de R$ 184.016, inferior em 12,41% registrado no exercício de 2015 (R$ 210.091). Para
este resultado contribuíram o aumento de 3,77% na receita operacional bruta que totalizou R$
1.436.349, enquanto a receita líquida (R$ 1.168.324) teve aumento de apenas 0,88% devido ao
crescimento da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) em 111,16%. A Contribuição
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Previdenciária teve sua alíquota majorada no final do exercício de 2015, passando de 2% para 4,5%,
com efeitos negativo no resultado econômico e financeiro de 2016 no montante de R$ 34.026. A
variação dos custos e despesas operacionais aumentaram em 7,77%, enquanto os resultados
operacionais apresentaram elevação de 179,32% e os resultados financeiros apresentaram queda de
27,85%.

NOTA 19 – 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 2016, juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 43.707, imputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios de
R$ 43.707, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 26 do Estatuto Social, gerando
economia tributária no montante de R$ 14.860. A seguir, está demonstrado o lucro líquido ajustado,
para efeito do cálculo da remuneração proposta aos acionistas:
Descrição

2016

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

184.016
184.016
9.201
174.815
43.703
43.703
-

2015
210.091
210.091
(10.504)
199.587
49.897
49.897
-

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, optando por não lhes apresentar, na
demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro líquido do exercício, mas, tão
somente, nas rubricas contribuição social e imposto de renda.

NOTA 20 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL
20.1) 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, através de um plano de benefícios definidos,
denominado Plano de Renda Vinculada – PRV. Para consecução de seus objetivos, a PREVDATA
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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 a 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 2016 a DATAPREV efetuou amortização no montante de R$ 44.356 e atualização de R$ 17.578,
restando um saldo de R$ 119.009. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso
posicionados em 31 de dezembro de 2016.
Descrição

Valor

Serviço Passado
Saldamento
TOTAL

%

Parcelas

63.960
55.049

54
46

24
144

119.009

100

-

20.2) 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 2016, contabilizou o valor das parcelas
relativas as contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 21.861 (2015 = R$ 19.611),
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 2016 com uma massa de 3.287 pessoas sendo: 3.142
participantes ativos, 85 aposentados e 60 pensionistas.
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20.3) 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 2016, 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 apurados são
apresentados como segue:
Descrição

2016

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

2015

926.286
(813.375)

754.000
(665.960)

112.911

88.040

As principais premissas atuariais, utilizadas em 2016 e 2015, 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
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

2016

2015

11,05%

14,23%

11,05%
5,80%a.a
4,96%a.a
100%
100%
0%
0%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-57 forte
IAPB-57 fraca

14,23%
7,27%a.a
6,49%a.a
100%
100%
0%
0%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-57 forte
IAPB-57 fraca

Família
média
considerando-se um
dependente vitalício
quatro anos mais
jovem,
para
o

Família
média
considerando-se um
dependente vitalício
quatro anos mais
jovem,
para
o

Composição familiar de ativos e aposentados
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cônjuge do sexo
feminino, e um
dependente
temporário
com
diferença de vinte e
dois anos para a
idade da mãe

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 2016 conforme
mencionado no laudo de avaliação atuarial.
2) O Plano de Renda Vinculado – PRV encerrou o exercício de 2016 com uma massa de
3.032 pessoas sendo: 1.512 participantes ativos, 1.209 aposentados e 311 pensionistas.
3) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2016.
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 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.
6) A variação do passivo atuarial em relação a 2015 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 7,27% a.a. para 5,80% a.a., tendo sido obtida a
partir dos rendimentos da NTN-B para os prazos similares aos fluxos das obrigações
com duration, calculada em 8,76 anos.
A DATAPREV, mantém registrado em seu passivo o seguinte montante: R$ 119.009
relativo ao termo de compromisso de saldamento do plano PRV. Mesmo tendo
apresentado um passivo atuarial de R$ 112.911, a DATAPREV não necessita contabilizar
provisão adicional, uma vez que os valores atualmente contratados somam R$ 119.009,
sendo superiores ao passivo atuarial identificado na reavaliação.
7) O valor de R$ 22.244 provisionado em 2012 referente a complemento do passivo
atuarial, foi revertido no final do exercício de 2016 de acordo com o Laudo Atuarial onde
mencionou não ser necessário o reconhecimento de passivo ou aporte adicionais a
serem vertido pela DATAPREV, a luz do CPC 33 (R1).
8) A PREVDATA aplica os recursos financeiros do Plano de Renda Vinculada – PRV e
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PREVDATA II em conformidade com as respectivas Políticas de Investimentos para o
quinquênio 2017-2021, com revisão anual.
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos
buscam garantir a segurança, solvência, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes
ao equilíbrio entre ativos patrimoniais e passivo do Plano, bem como evitar exposição
excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou
adequados aos objetivos de cada Plano de Benefícios.
A Política de Investimentos segue os ditames da Resolução CMN nº 3792/09, tendo
como benchmarks o indexador do Plano, INPC-IBGE acrescido de 5,80% ao ano,
referente aos juros reais, para o Plano de Renda Vinculada – PRV.
Para o exercício de 2016, a política de investimentos analisou todos os riscos e adotou
as melhores práticas na gestão dos recursos financeiros dos Planos.
Os valores decorrentes do passivo atuarial estão demonstrados, como segue:
Descrição
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo

Passivo atuarial
2016
2015

IR e CSLL diferidos
2016
2015

47.625
71.384
-

43.757
102.030
-

40.363

57.106

119.009

145.787

40.363

57.106

b) Plano de Contribuição Variável – CV PREVDATA II
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 são de opinião que o plano de benefícios não traz
quaisquer riscos atuariais para a patrocinadora DATAPREV e, portanto, não há passivo de benefícios
pós-emprego a ser reconhecido.
20.4) Contribuições em atraso
Em 31/12/2016 não existem parcelas de contribuições extraordinárias (saldamento) e de contribuições
normais em atraso.

NOTA 21 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A divulgação de transações com partes relacionadas, objetiva fornecer subsídios de informações sobre
as transações ocorridas entre as partes.
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21.1) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Cerca de 41% das operações da DATAPREV (2015 = 45%) referem-se às transações com o acionista
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2016 e 2015, as transações com o
referido acionista resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado:
Descrição

2016

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 Q-matic
Contas a receber por convênio

584.077
58.114
168.597
10.690
15.881
10

2015
629.159
599.446
118.191
10.058
14.927
62

21.2) Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA
As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na NOTA 20 – ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL
21.3) – 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 2016 e 2015, 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$

2016

2015

Empregados
2016
2015

36.939,86
35.180,82
-

36.939,86
35.180,82
-

29.835,34
2.972,58
6.024,62

25.723,03
2.697,19
5.438,03

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 2015. Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos diretores
foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência
Social - MTPS n° 245, de 21 de dezembro de 2015. Entretanto, variação da maior e menor remuneração
referente a 2016 e 2015 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.
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NOTA 22 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
22.1) PPLR – Programa de Participações nos Lucros ou Resultados
Em agosto de 2016, por intermédio do Ofício nº 49.362/2016, a Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (SEST) aprovou o Programa de Participações nos Lucros ou
Resultados (PPLR) da DATAPREV, para o exercício de 2016.
O montante provisionado foi de R$ 10.926 representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas
e corresponde a 5,94% do lucro líquido do exercício. Sua distribuição sujeitar-se-á ao atingimento das
metas constantes no referido Programa.
22.2) RVA – Remuneração Variável de Administradores
Como o Programa de Remuneração Variável de Administradores (RVA) para o exercício de 2016
encontra-se em processo de aprovação na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais – SEST, 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 sujeitar-se-á ao atingimento das metas constantes no Programa em processo de
aprovação.
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 2015. Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos diretores
foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência
Social - MTPS n° 245, de 21 de dezembro de 2015. Entretanto, variação da maior e menor remuneração
referente a 2016 e 2015 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.
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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 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 como segue:
Descrição

%

PASEP
COFINS

2016
0,65
4,00

TOTAL

2015

557
3.428

208
1.278

3.985

1.486

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 no
exercício de 2015 e de R$34.026 no exercício de 2016.
23.3) EFEITOS DO ACT 2015/2016
No dia 30 de outubro de 2015 foi celebrado entre DATAPREV e a Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares –
FENADADOS, Acordo Coletivo de Trabalho, com vigência de 01 de maio de 2015 até 30 de abril de
2016. Foi aplicado o reajuste linear de 8,17%, correspondendo a variação do IPCA entre maio/2014 e
abril/2015, sobre a tabela salarial e o adicional de atividade praticados em abril de 2015. As diferenças
salariais compreendidas entre 01 de maio/2015 até 30 de setembro/2015 foram pagas em três lotes
nos meses de abril/2016, agosto/2016 e dezembro/2016. A DATAPREV, com base nas informações do
Departamento de Pessoas – DEPE, apropriou os valores pertinentes as diferenças salariais e respectivos
encargos das três parcelas vincendas no exercício posterior ao da vigência do acordo, em obediência
ao princípio da competência, no montante de R$ 14.467.
23.4) EFEITOS DO ACT 2016/2017
No dia 09 de maio de 2016 foi celebrado entre DATAPREV e a Federação Nacional dos Trabalhadores
em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares – FENADADOS, Acordo
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Presidente
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Diretor DFS
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Coletivo de Trabalho, com vigência de 01 de maio de 2016 até 30 de abril de 2017. O referido acordo
reajustou salários, adicional de atividade, auxílio-alimentação e demais cláusulas de impacto
econômico, com base no IPCA acumulado (9,27%) de maio de 2015 a abril de 2016, no próprio mês da
data-base não havendo necessidade de pagamentos salariais retroativos.

NOTA 24 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Os dividendos dos exercícios de 2014 e 2015, respectivamente, foram pagos no mês de janeiro/2017,
conforme NOTA - 17.5.

NOTA 25 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na Continuidade Operacional (norma
internacional IAS1 e NBC TA 570) validando a capacidade da DATAPREV em continuar em operação,
levando em consideração toda a informação disponível sobre o futuro.
Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionados com eventos ou
condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a Empresa continuar em operação.
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Presidente

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos
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Informações

JANICE FAGUNDES BRUTTO
Diretora de Pessoas

DANIEL DARLEN CORRÊA RIBEIRO
Diretor de Infraestrutura de TIC

ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de Gestão Contábil - Substituta
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ANEXO VII
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 154/2016
Artigo 5º da Portaria TCU 59/2017
Estrutura e Ordem Definidas no Sistema e-Contas do TCU
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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
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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 054/2015,
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 dos 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
14
09

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$)
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
Infobuild – Contrato 01.008065.2011
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
14.112,07
479.900,94

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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