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Mensagem da Diretoria 
A Dataprev é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação-TIC para o aprimoramento e a execução de políticas sociais 

do Estado brasileiro, estando presente na vida do cidadão, provendo a tecnologia 

necessária para os programas estratégicos e sociais do governo. Com mais de 40 

anos de experiência na gestão e no desenvolvimento de soluções de TIC, a Data-

prev dispõe de capacidade computacional e logística para hospedar, manter, gerir 

e proteger informações e sistemas, e para analisar e qualificar dados, antecipar 

demandas de parceiros, prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração e a 

realização de projetos.

A Dataprev acredita que além de cumprir sua missão como empresa pública de TIC, 

deve desempenhar o papel de uma empresa social e ambientalmente responsável, 

adotando um modelo de gestão delineado, por meio de uma relação ética e trans-

parente da empresa com todos os entes de suas relações, e definindo metas que 

impulsionam o desenvolvimento sustentável.

Entre as principais ações hoje executadas pela Dataprev estão o uso racional dos 

recursos naturais, gerenciamento dos seus resíduos sólidos de maneira ecologica-

mente correta, constante zelo pela qualidade de vida de seus empregados e empre-

gadas e a atuação no campo da diversidade e inclusão social.

Visando firmar como princípios organizacionais as ações sociais e ambientais, em 

2020 elaborou duas novas Políticas: a de Responsabilidade Socioambiental e a de TI 

Verde. A primeira, firmando o compromisso com o desenvolvimento humano; conso-

lidação dos valores corporativos; práticas e comportamentos empresariais sociais e 

ambientalmente responsáveis; promovendo o exercício da cidadania e colaborando 

para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. A segunda, visando 

promover a incorporação de princípios e critérios de gestão, que considerem a 

racionalização do consumo de energia e água, combate ao desperdício, contrata-

ções/aquisições e construções sustentáveis, que por consequência vêm ao encontro 

do uso sustentável dos recursos naturais.
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O ano de 2020 veio com muitos desafios, em especial por conta da pandemia, que 

assola o planeta. A Dataprev desde os primeiros momentos atuou de forma a proteger 

a saúde de seus empregados, colaboradores e familiares, realizando diversas ações 

preventivas e educativas, com a intenção de esclarecer quanto às medidas de 

proteção ao Coronavírus e instituindo a modalidade de teletrabalho provisório.

Em 27/03/2020 foi criado o “Comitê de Crise – Pandemia de Covid-19” com o obje-

tivo de avaliar a evolução da disseminação da covid-19, impactos e medidas a serem 

adotadas pela empresa, de modo a preservar a saúde dos colaboradores e garantir 

a continuidade do negócio. 

O Comitê, instituído pelo Presidente, é composto por representantes de diversas 

áreas da empresa, garantindo o caráter multidisciplinar que o assunto requer. 

Dentre as ações realizadas, foi criado o Plano de Retorno, que define critérios e indi-

cadores para a retomada segura das atividades presenciais, os quais são monito-

rados semanalmente.

Essas ações são uma clara demonstração do nosso compromisso em atuar como 

um agente do desenvolvimento sustentável, e são encontradas no presente relatório. 

Boa leitura.

Diretoria Executiva
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Apresentação 
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev publica mais um 

Relatório de Sustentabilidade com o firme propósito de dar transparência as suas 

ações de sustentabilidade no decorrer de 2020, informando seus empregados e 

empregadas, prestadores de serviços, sócios cotistas, clientes, fornecedores e demais 

partes interessadas da sociedade, de suas ações na redução do consumo de recursos 

naturais, no gerenciamento dos resíduos sólidos, nas iniciativas de gestão de pessoas 

e qualidade de vida no trabalho, nas ações sociais, no voluntariado e na diversidade.

Sendo um dos principais instrumentos de transparência a ser adotado por uma 

corporação, o Relatório de Sustentabilidade divulga os impactos socioambien-

tais causados pelas atividades diárias, a geração de resíduos e qual o tratamento 

ambientalmente correto a eles proporcionado, assim como a sua destinação, e 

outras informações sociais e ambientais, possibilitando a análise de quais as ações 

devem ser modificadas ou implementadas para atacar um ponto negativo e também 

identificando oportunidades de melhoria. O relatório também demostra como cada 

ação foi posta em prática ou está sendo executada.

Em 2020, o setor responsável pela atuação socioambiental da empresa completou 

15 anos de existência, com uma história de sucesso e com resultados positivos 

e muito aprendizado no decorrer desses anos. Em 20 de dezembro de 2005, a 

Dataprev criou a Coordenação de Responsabilidade Social, hoje Coordenação de 

Responsabilidade Socioambiental. O primeiro relatório foi publicado em 2009, 

sendo denominado de Relatório Social. Em 2014 passa a ser chamado de Rela-

tório Socioambiental, mas foi em 2016, após ser totalmente reformulado, que o 

conteúdo ganha o atual formato e passa a ser conhecido como Relatório de Susten-

tabilidade. A intenção desde o início é de apresentar as práticas de responsabili-

dade socioambiental da Dataprev. 

Com o propósito de tornar-se um instrumento cada vez mais eficaz de prestação 

de contas das práticas sustentáveis, o documento é revisado e aprimorado perio-

dicamente. Sendo assim, o relatório de 2020 será publicado utilizando os padrões 

da Global Reporting Initiative (GRI), que qualifica a identificação dos impactos das 

atividades da empresa no meio ambiente e na sociedade, apontando informações 

seguras, importantes e padronizadas para a melhor mensuração de riscos e oportu-

nidades a partir desses impactos, tornando as tomadas de decisões mais embasadas.
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Introdução 
O ano de 2020 trouxe profundas mudanças na empresa, e essas mudanças impac-

taram as ações socioambientais sobremaneira. Ao iniciarmos o ano, a Dataprev lançou 

o Programa de Adequação de Quadro (PAQ), um plano de demissão incentivado para 

493 empregados que trabalhavam nas filiais dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, 

Sergipe e Tocantins, cujas atividades foram encerradas em março. O PAQ foi uma das 

ações do Plano de Eficiência Global da empresa. As unidades desativadas geravam 

menos de R$ 2,5 milhões em receitas ao ano, para gastos anuais de R$ 93 milhões.

Permaneceram ativas a Sede, em Brasília, e as unidades do Rio de Janeiro, Santa Cata-

rina, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Quando a empresa estava ainda em fase de desmobilização das edificações e equi-

pamentos das filiais extintas, a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou 

a pandemia de covid-19, e o governo brasileiro decretou a Medida Provisória nº 

927/2020, e a Dataprev, seguindo as diretrizes, aderiu à implantação do teletrabalho 

provisório, em vigor até a publicação deste relatório.

Tal cenário, de reestruturação e de mudança no modelo de trabalho, criou condições 

atípicas, que influenciaram diretamente nos resultados dos programas de responsa-

bilidade socioambiental.

A redução no quadro de pessoal e do número de prédios, ocasionados pelo Programa 

de Adequação de Quadro (PAQ), e as atividades presenciais reduzidas nos edifícios da 

empresa, devido à adoção do teletrabalho, causaram um grande impacto nos indica-

dores referentes ao consumo de recursos naturais, tais como: água, energia elétrica 

e papel, afetando também o gerenciamento de resíduos sólidos. Esses indicadores, 

de modo óbvio, tiveram uma queda significativa, exigindo cautela na interpretação da 

comparação com os indicadores dos anos anteriores.

Ao longo do relatório, tais impactos serão mais bem contextualizados, possibilitando 

uma melhor compreensão da dimensão dos efeitos do PAQ e do teletrabalho provi-

sório nas ações socioambientais.
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Ações, providências e 
procedimentos realizados durante  
o teletrabalho provisório
Diante das medidas de isolamento social impostas pela covid-19 e do regime de tele-

trabalho provisório aplicado à ampla maioria dos empregados, em virtude das orien-

tações governamentais que indicavam a adoção dessa modalidade de trabalho, a área 

de qualidade de vida estabeleceu novas estratégias de atuação e execução de seus 

Programas e elaborou novos serviços para adequação das atividades da empresa, 

decorrentes desse contexto. Apresenta-se aqui as principais ações realizadas, consi-

derando a realidade acima expressa, bem como outras ações realizadas no ano de 

2020. Não estão registradas aqui as atividades de rotina já usuais.

Ações relacionadas diretamente à 
pandemia de Covid-19
O conjunto de ações definidas e realizadas com intuito de acompanhar os indicadores 

da Pandemia nas cidades que possuem filiais da Dataprev, acompanhar a saúde dos 

empregados, orientar sobre cuidados e prevenção da covid-19 e monitorar a situação 

dos empregados para o retorno presencial, são mencionadas a seguir:

Monitoramento dos Casos de Covid-19
Desde março de 2020, foram monitorados pelo serviço de medicina do trabalho 

quase 500 empregados, que informaram a situação de sua saúde, de acordo com os 

seguintes parâmetros: apresentação de sintomas, casos confirmados ou caracteri-

zados como contatantes com casos confirmados de covid-19. O monitoramento visou 

acompanhar a condição de saúde dos empregados, confirmar o contágio, verificar 

eventual necessidade de internação, até o estágio de recuperação.
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Monitoramento das Informações  
Relacionadas à Pandemia  
A Coordenação-Geral de Promoção de Saúde de Qualidade de Vida - CGQV, desde 

maio de 2020, vem realizando um monitoramento semanal dos dados epidemioló-

gicos, estatísticos e instrumentos legais relativos ao novo coronavírus nos estados e 

nas respectivas capitais onde a Dataprev mantém suas unidades. Nesses relatórios 

de monitoramento são contabilizados número de casos de contaminação, número de 

óbitos, taxa de contaminação por 100 mil/habitantes, taxas de ocupação dos leitos de 

UTI da rede pública e privada, número médio de mortes a cada 7 dias, assim como, 

decretos estaduais e municipais, atualizados, para fins de enfrentamento à covid-19. 

A análise desses indicadores vem subsidiando decisões executivas a respeito   do 

retorno ao trabalho presencial, das adaptações no ambiente de trabalho, campanhas 

de saúde e eventos de compartilhamento de conhecimento na empresa.
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Teletrabalho e Pandemia: Tutorial EAD e Webinars 
Saúde Mental e Gestão de Equipes 
Foi promovido o primeiro webinar realizado na plataforma Teams sobre esse tema na 

empresa, em 20/04/2020, com o título “Como lidar com questões emocionais em situ-

ação de isolamento e teletrabalho”. Também foi realizado o primeiro webinar gerencial, 

apresentando o tema “Saúde e Bem-Estar da equipe durante a crise” no dia 07/05/2020 

e elaborado o tutorial online sobre teletrabalho e as suas consequentes adaptações.

Estratégia de Retorno ao Trabalho Presencial Seguro/
Comitê de Crise Covid-19
Foi realizada a Elaboração da Estratégia de Retorno ao Trabalho Presencial Seguro, 

que forneceu bases para elaboração do Plano de Retorno elaborado pelo Comitê 

de Crise Covid-19, aprovado pela Diretoria-Executiva da Dataprev - Direx1. A área de 

saúde e qualidade de vida atuou em conjunto com a comunicação empresarial na 

elaboração das peças de divulgação relacionadas ao tema e preparou a minuta da 

Resolução interna, que definiu as regras do Retorno ao Trabalho Presencial.

Assessoramento nas Medidas de Adequação das 
Instalações aos Riscos Biológicos
Foram instituídos protocolos e ações de prevenção, promoção e assistência à saúde 

no ambiente de trabalho e na elaboração das ações de acompanhamento e fiscali-

zação da implementação das normas de biossegurança na empresa. A área de gestão 

de contratos também recebeu diretrizes sobre as medidas a serem cumpridas pelas 

empresas fornecedoras de serviços para a Dataprev.

Pesquisas de Levantamento
Foram aplicadas três pesquisas de levantamento relacionadas à pandemia de covid-19 

com a finalidade de averiguar a situação de saúde dos empregados, assessorando o 

Serviço Médico e o Comitê de Crise. Foram elas: Pesquisa Covid-19 1ª e 2ª edições 

e Levantamento Covid-19. Esses dados foram utilizados no planejamento de ações 

para um eventual retorno presencial e para apoio ao monitoramento de casos.
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Habilitação dos Empregados ao Trabalho Presencial 
As condições de saúde dos empregados foram monitoradas e estabeleceram-se 

critérios de habilitação ao trabalho presencial, conforme as condições definidas no 

Plano de Retorno. As situações coletadas no Levantamento Covid-19 foram repas-

sadas aos gestores e foi desenvolvido um Dashboard para compartilhamento dessas 

informações, que são atualizadas ainda no presente momento e apresentadas sema-

nalmente à Diretoria Executiva. 

A avaliação dos indicadores de acompanhamento da situação da pandemia no país 

resultou na manutenção do teletrabalho provisório para a maioria da empresa 

durante o ano de 2020, a fim de manter as recomendações de distanciamento social 

e reduzir a probabilidade de transmissão do vírus.

Curso EAD para Prevenção de Covid-19
Foi produzido e divulgado na empresa o curso EAD “Boas práticas na prevenção de 

covid-19”. A realização do curso possuiu caráter obrigatório, o que garantiu que quase 

a totalidade dos empregados participasse dessa ação de capacitação e tivesse acesso 

a esse conhecimento.
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Responsabilidade Socioambiental 
As ações e práticas de Responsabilidade Socioambiental são estruturadas em três 

macro programas, que doravante são tratados por programas. A estruturação por 

programas foi fundamental para permitir uma boa gestão. Entretanto, ressalta-se 

que o contexto atípico de 2020, configurado pela pandemia e pela execução do PAQ - 

Programa de Adequação de Quadros, influenciou diretamente nos resultados desses 

programas. A estruturação apresentada abaixo facilita a tomada de decisões, a efici-

ência das atividades importantes para os resultados dos programas e o atendimento 

as diretrizes definidas nas Políticas de TI Verde e Responsabilidade Socioambiental. 

Programa
Ambiental

Programa de 
Diversidade

Programa de Ações 
Sociais e Voluntariado

O Programa Ambiental envolve as ações de 

redução do consumo de recursos naturais, através 

da diminuição progressiva do consumo de água, 

energia elétrica e papel; da prática de coleta sele-

tiva e Ecopontos, que reduz o descarte de resíduos 

e gera renda aos catadores. Este programa envolve 

ainda a Educação Ambiental para os empregados, 

aprendizes, estagiários e terceirizados.

O Programa de Diversidade consiste em ações de 

inclusão da pessoa com deficiência, a equidade de 

gênero e raça e a inclusão de terceirizados.

O Programa de Ações Sociais e Voluntariado, 

incluem o Programa Jovem Aprendiz; o Programa de 

Visitação e Relacionamento (Provir); o Programa de 

Educação Previdenciária (PEP) e as campanhas de 

natureza social, compostas de doações de roupas e 

agasalhos, alimentos perecíveis, produtos de higiene 

pessoal, sangue e outras campanhas como “Papai 

Noel é Você” e o “Natal dos Terceirizados”. 
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Programa Ambiental
É composto de 4 (quatro) subprogramas, que por convenção são denominados de 

programas:

  

Redução do Consumo de Recursos Naturais
Este programa tem como objetivo atuar na redução progressiva do consumo de água, 

energia elétrica e papel. No ano de 2020 nenhuma nova medida voltada especifica-

mente para a redução de consumo foi aplicada, a não ser aquelas decorrentes da 

readequação da estrutura da empresa, considerando o fechamento de 20 filiais. 

No entanto, os dados do consumo relacionados a estes itens foram aferidos, e 

observou-se um índice de redução no consumo destes itens muito acima de qual-

quer expectativa, que pode ser associado às condições excepcionais decorrentes da 

pandemia de covid-19, principalmente o teletrabalho provisório adotado desde o fim 

de março de 2020.

Para reforçar essa visão dos impactos citados anteriormente, os indicadores de 

consumo dos recursos naturais dos quatro anos que antecederam 2020 estão apre-

sentados na tabela abaixo: 

Indicadores de consumo

kWh

22.533.375 21.173.645 20.215.589

m3

48.842 48.682 50.202

Resmas

11.438 10.589 8.145

201920182017

16.903.633

22.784

1.308

2020

Redução do Consumo 
de Recursos Naturais Ecopontos

Coleta Seletiva Solidária Educação Ambiental (NOVO)
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Energia Elétrica
Ao se comparar o consumo de energia elétrica registrado em 2016 e em 2019, pode-se 

observar uma diminuição de 16,63%, tendo muito dessa redução advinda dos aper-

feiçoamentos nas instalações com foco na redução do consumo de energia elétrica, 

identificando oportunidades de um gerenciamento mais eficaz desses recursos, com 

as seguintes medidas: aquisição de equipamentos mais eficientes e tecnologica-

mente avançados; alteração de determinadas características arquitetônicas; adoção de 

métodos modernos de projeto e construção; transformação de hábitos dos usuários; e 

a implantação de rotinas de trabalho na gestão predial. Sem que medidas novas fossem 

adotadas com esse fim para 2020, o consumo foi reduzido em níveis bem acima das 

expectativas iniciais, demonstrando claramente os resultados dos impactos já relatados.

Para que se tenha uma visão detalhada, basta observar o quadro comparativo de 

consumo mensal de 2019 e 2020.

 

Água
Não diferente, o consumo de água também demostra visivelmente os impactos do 

teletrabalho e do PAQ. Quando observado o consumo de água nos últimos quatro 

anos, nota-se que Dataprev já apresentava uma contínua redução no consumo. Veri-

fica-se que o ápice dessa redução acontece em 2017, quando foi aferido o consumo 

de 48.842 m³ de água, uma retração de 16%, quando comparado aos 57.878 m³ de 

2016. No entanto, esses resultados foram decorrentes de medidas adotadas desde 

2015, mirando no consumo e no uso de válvulas de descarga com restritor de fluxo 

de água; mictórios ecológicos, que não utilizam água em seu funcionamento; insta-

lação de torneiras com fechamento automático e aproveitamento da água da chuva 

no edifício sede e na Unidade de Desenvolvimento da Paraíba.
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Sem que novas medidas fossem adotadas para frear o consumo de água, este também 

reduz a números expressivos, como podemos ver na comparação mensal de 2019 e 2020.

 

Papel
O mesmo ocorreu com o uso de papel, que foi objeto de ações visando a redução de 

consumo, como a contratação do serviço de outsourcing de impressão, a implantação 

do sistema e-doc e as campanhas de conscientização. No entanto, tais medidas de 

consumo iniciadas em 2012, quando se consumia 8.501.562 folhas (17.000 resmas), 

obtiveram êxito, fechando o ano de 2019 com 8.145 resmas, uma redução de 52,09% 

em relação a 2012. 

 

Ao analisar os números do consumo de papel de 2019 e 2020, traçando um compara-

tivo, chega-se a uma redução de 83,93%, bem acima da curva anual que vinha se apre-

sentando desde 2012, conforme verificado no gráfico a seguir, onde mais uma vez 

fica aparente os efeitos dos mesmos impactos no gasto da água e da energia elétrica.
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Consolidado do Consumo

 

Coleta Seletiva Solidária
O programa é regulado pelo Decreto nº 5.940/2006, que determina a separação de 

materiais recicláveis descartados por instituições da Administração Pública Federal 

e sua posterior destinação às associações e cooperativas de catadores. O objetivo 

é a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Muitas vezes 

em situação de extrema pobreza, eles encontram na iniciativa um meio de trabalho 

e uma fonte de renda. Além disso, esta ação contribui para uma gestão de resíduos 

mais eficaz, em virtude da redução da quantidade de material reciclável encaminhada 

para aterros sanitários.

No ano de 2020 não houve medição de materiais recicláveis gerados nas dependên-

cias da empresa, tendo em vista a pandemia e a modalidade do teletrabalho provi-

sório. A ausência das pessoas nas instalações da empresa resultou diretamente na 

não geração desses resíduos. 
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Ecopontos
Foram submetidos ao mesmo impacto da coleta seletiva acima apresentados, com a 

ausência de pessoas nos prédios não houve geração significativa de materiais recicláveis.

Educação Ambiental
Foi criada pela necessidade de atender uma diretriz da Política de Responsabilidade 

Socioambiental aprovada em 29 de maio de 2020. A primeira atividade aconteceu 

em alusão ao Dia do Consumo Consciente, 15 de outubro, com a realização de uma 

palestra virtual acerca do tema, tendo sido ministrada pela pesquisadora e profis-

sional de Marketing, Renata Domingues Barros, doutoranda em Comportamento 

do Consumidor (COPPEAD-UFRJ), além de mestre em Design Estratégico (PUC-Rio) 

e especialista em Marketing (COPPEAD-UFRJ) e em Planejamento de Comunicação 

(ESPM e Miami Ad School).

Programa de Diversidade
O Programa de Diversidade tem como principal ação a promoção de iniciativas que 

se propõem a cooperar para a inclusão social e a qualificação profissional da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho. Esse empreendimento que remonta a 30 

anos, se configura como um balizador na esfera da administração pública. 

 

Inclusão da Pessoa com Deficiência
A Dataprev possui 39 prestadores de serviços terceirizados portadores de deficiência 

auditiva e visual inseridos no Programa, que objetiva criar condições para que eles 

estejam motivados e se sintam parte da empresa. Entre as ações estão: palestras rela-

cionadas a questões de pessoa com deficiência, capacitação em Libras para os demais 

Inclusão da Pessoa 
com Deficiência

Pró-equidade de 
Gênero e Raça

Inclusão de 
Terceirizados
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empregados, possibilitando uma integração laboral e social com os portadores de defi-

ciência auditiva, e a disponibilização de recursos tecnológicos assistivos para os porta-

dores de baixa visão, como softwares para leitura de vídeo e de monitores maiores.

Visando garantir a capacitação de empregados surdos, foi contratado serviço de 

intérprete em Libras visando possibilitar que os treinamentos e palestras sejam 

acessíveis a eles.

Pró-equidade de Gênero e Raça

Na revisão da norma de aprendizado consolidamos a equidade de gênero praticada 

no Programa Jovem Aprendiz, garantindo a continuação da contratação de uma jovem 

do sexo feminino para cada um do sexo masculino. Dos 821 jovens que integraram o 

programa 442 eram mulheres. Na equidade de raça o programa manteve a cota de 

20 % das vagas para não brancos. Do total de 821 contratados pelo programa desde 

a sua criação, 400 eram não brancos, 141 se declaram pretos, 257 pardos, 1 indígena 

e 1 se declarou amarelo.
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Inclusão de Terceirizados
Visando estabelecer relações de trabalho respeitosas, proporcionando um ambiente 

inclusivo, colaborativo e de desenvolvimento de habilidades, foi instituído o Programa 

de Inclusão e Ambientação dos Terceirizados. A iniciativa também visa afastar qual-

quer tipo de preconceito.

São realizadas palestras com o intuito de informar sobre assuntos de interesse cole-

tivo, voltados para a saúde, direitos, tecnologia, entre outros. 

O Programa foi criado em 2016 e a partir de então, a empresa promoveu várias ativi-

dades destinadas a esse público. Foram ministradas palestras sobre educação previ-

denciária, navegação na internet, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

economia doméstica, equidade de gênero e raça, coleta seletiva, cessação de fumar, 

aulas que abordaram conceitos básicos e avançados de internet e de pacotes Office 

e outras iniciativas que visam tornar a tecnologia acessível a todos.

Devido a adoção do teletrabalho provisório e a restrição quanto a aglomeração de 

pessoas, as palestras e outras atividades pensadas para este público foram prejudi-

cadas, somando o fato  que esse público não possui acesso aos recursos que possi-

bilitem a participação em atividades remotas. 

Programa de Ações Sociais e Voluntariado 

Jovem Aprendiz
O Programa, determinado por lei, capacita o jovem aprendiz para além da simples 

formação profissional, possibilitando maior empregabilidade e garantindo uma 

formação ampla. As palestras oferecidas aos jovens, por sua vez, lhes fornecem infor-

mações e conhecimentos para sua vida profissional, pessoal e familiar. 

Jovem Aprendiz Educação 
Previdenciária (PEP)

Doação de Bens 
Patrimoniais em Alienação

Visitação e 
Relacionamento (PROVIR)

Campanhas Sociais  
e Voluntariado

Plano de Ação de 
Voluntariado



Relatório de Sustentabilidade 2020 
15 anos de Responsabilidade Socioambiental 19

O programa incentiva ainda a igualdade de gênero e a cota racial, além da admissão 

de jovens com deficiência e de jovens egressos do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI). O ano de 2020 finalizou com a participação de 48 aprendizes 

contratados, tendo passado pelo programa em 2020 o total de 63 jovens e desde a 

criação do programa a empresa totalizou 821 participantes.

Visitação e Relacionamento (Provir)
O Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir) foi criado em 

agosto de 2009, promovendo visitas guiadas aos três Data Centers da Dataprev, em 

Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, buscando mostrar a infraestrutura que 

possibilita o provimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 

para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. 

O Provir é aberto a empregados, aprendizes e estagiários da Dataprev, estudantes e 

profissionais de TIC, além de clientes da empresa. Mais de 400 visitantes passaram 

pelos Data Centers da Dataprev desde a criação do programa.

Ainda devido à pandemia, as visitas aos Data Centers da Dataprev foram suspensas. Em 

fevereiro de 2020 ocorreu a única visitação do ano, que foi ao Data Center do Rio de 

Janeiro onde 6 empregados e 7 estagiários da área jurídica da empresa realizaram a visita.

Educação Previdenciária (PEP)
O Programa de Educação Previdenciária – PEP foi desenvolvido pelo INSS, tendo 

como objetivo disseminar o conhecimento previdenciário. Para tanto, promove ações 

educacionais com o propósito de informar e conscientizar a sociedade sobre seus 

direitos e deveres, fomentando a proteção social e a cultura previdenciária.

Sendo um programa do governo federal e importante instrumento no processo da 

inclusão social e fortalecimento da cidadania no Brasil, desde 2015 estabeleceu-se 

uma parceria para possibilitar que aprendizes, estagiários, terceirizados e empre-

gados da Dataprev possam ter acesso à educação previdenciária.

Em 2020, o PEP passou por algumas transições relacionadas à reestruturação do 

programa, não tendo sido possível agendar eventos para 2020. No entanto, foi elabo-

rada uma agenda com palestras para o ano de 2021, de modo a garantir a continui-

dade dessas ações na empresa.
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Campanhas Sociais e Voluntariado
O principal evento de 2020 foi a campanha “Papai Noel é Você”. A campanha consiste 

na escolha de uma entidade que atue no apoio ou na proteção a crianças que 

escrevem uma carta dirigida ao Papai Noel. Essas cartas são disponibilizadas aos 

funcionários da Dataprev, que adquirem o brinquedo solicitado.

Em 2020, quatro estados brasileiros beneficiaram o total de 170 crianças em Brasília, 

Ceará, Paraíba e Rio de Janeiro. Foi registrada a participação de 30 empregados da 

Dataprev desses estados, que trabalharam como voluntários no recebimento e na 

entrega dos brinquedos.

Doação de Bens Patrimoniais em Alienação
A Dataprev em sua Política de TI Verde possui como diretriz de doação dos bens patri-

moniais em alienação: Zelar para que o processo de desfazimento de equipamentos, 

na modalidade alienação por doação, contribua de forma efetiva ao desempenho dos 

programas voltados à inclusão social e digital.

Essa diretriz foi adotada no intuito de garantir que os bens patrimoniais doados permaneçam 

a serviço da sociedade através de órgão público ou de entidade sem fins econômicos. 
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Todos as doações são avaliadas quanto ao uso destinado para o bem, garantindo que 

ele esteja a serviço da sociedade. A intenção é preservar o princípio de que os bens 

patrimoniais foram adquiridos com recursos públicos e ao serem alienados devem 

continuar atendendo às necessidades do Setor Público e da coletividade.

No decorrer de 2020, foram doados 641 computadores e monitores de vídeo e 140 

mobiliários diversos, que beneficiaram três Universidades: UERJ - Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e UFF - Univer-

sidade Federal Fluminense.

Plano de Ação de Voluntariado
Em 2020 iniciou-se o incentivo aos empregados e empregadas para participarem de 

ações de voluntariado. A maioria das ações estavam planejadas para ocorrerem de 

forma presencial, incluindo a realização de feiras de voluntariado nas instalações da 

empresa, onde ONGs poderiam expor seu trabalho diretamente aos interessados. 

No entanto, a pandemia obrigou a empresa a refazer o plano e focar nas plataformas 

das ONGs disponibilizadas na Internet. 

Então, em parceria com Rede Nacional de Mobilização Social (COEP) e com o Labo-

ratório Herbert de Souza - Tecnologia e Cidadania (Labetinho/COPPE/UFRJ), foi divul-

gado para os empregados o banco de dados com o cadastro de diferentes iniciativas 

da sociedade civil para o enfrentamento solidário ao coronavírus (covid-19). O banco 

conta com mais de 500 ações, em todos os estados das 5 regiões brasileiras. Elas 

estão disponíveis para que os interessados possam oferecer apoio, replicar em seus 

locais de trabalho ou mobilizar participações. O banco de dados também se encontra 

aberto para o cadastro de novas iniciativas para que pessoas, instituições ou enti-

dades colaborem com a divulgação sobre o que pode ser feito no combate à covid-19.

As condições atípicas de 2020 e a Responsabilidade 
Socioambiental na Empresa
Verifica-se que a empresa vem conduzindo um trabalho bem-sucedido em seus 

Programas Ambiental, de Diversidade e Ações Sociais e Voluntariado, comprovado 

nos índices históricos demonstrados nesse relatório. Em 2020, de modo planejado, a 

empresa cumpriu seus objetivos quanto à otimização e eficiência com o redesenho 

de sua estrutura, contribuindo de forma previsível para a melhora desses índices.
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No entanto, a pandemia trouxe uma série de mudanças não previstas, sendo a prin-

cipal delas o advento do trabalho remoto, que impactou de forma muito significativa 

nos resultados e na forma de conduzir os Programas, obrigando um repensar das 

ações e diretrizes da área. 

Foi possível verificar que um trabalho mais remoto que presencial, e mais digital que 

analógico, trouxe impactos significativos nos índices de consumo gerais da empresa, 

configurando um resultado benéfico do ponto de vista financeiro e também ambiental 

para a empresa, e desloca a necessidade de a empresa pensar em estratégias de 

sensibilização e conscientização, para as mudanças de comportamentos individuais 

dos empregados em suas residências. 

Outros temas ganham relevância na elaboração das estratégias para o futuro, como a 

inclusão digital, que passa a ser elemento norteador importante de Programas como 

o Jovem Aprendiz e as Ações de Voluntariado na empresa. As ações educacionais, 

dantes presenciais, precisam ser migradas para um contexto remoto, assim como 

os modos de doação e práticas de voluntariado precisam ser ajustados para um 

contexto digital.

Assim, indica-se que os processos de Responsabilidade Socioambiental da empresa 

serão redesenhados no ano de 2021 para melhor se ajustarem ao contexto do 

trabalho remoto, que, ao que tudo indica, será a modalidade de trabalho ainda predo-

minante na empresa, tendo suas ações ainda pautadas pelo contexto da pandemia 

de covid-19.
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Programa de Qualidade de Vida

Segurança do Trabalho
Embora o ano de 2020 tenha sido ditado por uma série de mudanças que transfor-

maram o mundo do trabalho e a realidade organizacional da Dataprev, com a implan-

tação do teletrabalho provisório e adesão quase total dos empregados da empresa a 

essa modalidade de trabalho, as ações de saúde e segurança dos empregados foram 

continuadas, evidentemente adaptadas ao contexto de restrições impostas pelas 

diretrizes de distanciamento social e das Medidas Provisórias e Decretos publicados 

ao longo do ano de 2020.

Apesar da baixa ocupação dos prédios, a empresa investiu durante o ano na revisão 

de suas práticas e normativos internos voltados para os aspectos de Avaliação dos 

Riscos Ambientais, assim como em contratações que potencializassem a segurança 

dos empregados no ambiente de trabalho, no sentido de aprimorar esses aspectos 

quando ocorresse um eventual retorno às atividades presenciais.

Foram realizadas as seguintes atividades visando buscar esses resultados de aprimo-

ramento contínuo:

Contratação das avaliações de risco  
(ARI/PPRA E AET)

Esse era um trabalho tipicamente realizado pelas 

equipes técnicas da área de segurança do Trabalho, 

mas que, com o contexto de restrições de viagens e 

proteção à saúde dos empregados, ensejou a neces-

sidade de planejar a realizar a contratação desses 

serviços, tendo sido especificado o escopo para 

contratação das análises de risco:

ARI - Tem por objetivo atender a NR 23, avaliando 

e reportando ao Departamento de Gestão de 

Ambientes e Serviços Administrativos – DEAS, as 

condições de operacionalidade dos sistemas de 

detecção e combate a incêndio e de potenciais riscos 



Relatório de Sustentabilidade 2020 
15 anos de Responsabilidade Socioambiental 24

identificados na instalação ocupada pela filial, bem como o atendimento às diretrizes 

básicas de segurança contra incêndio nos imóveis ocupados pela Dataprev. 

PPRA - A Norma Regulamentadora - NR 9, regulamentada pela Portaria MT nº 3.214, 

de 08/06/78, e suas alterações/atualizações, estabelece que anualmente deve ser feita 

a reavaliação do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essa reava-

liação é executada verificando todas as recomendações indicadas no PPRA anterior, 

bem como para identificação de novas situações geradoras de risco. 

AET - Atendendo à NR 17, a Análise Ergonômica do Trabalho será realizada para 

avaliar se as condições de trabalho estão adequadas às características psicofisioló-

gicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 

e desempenho eficiente. 

Especificação dos serviços de área protegida 

Foi trabalhada também a expansão para todas as unidades dos serviços de área prote-

gida, visando aumentar a qualidade das medidas de proteção da saúde dos empre-

gados. Em 2020, foram realizadas especificações para contratação de empresas 

especializadas na prestação do serviço de atendimento médico pré-hospitalar de 

urgência e emergência, por meio de Unidade de Tratamento Intensivo Móvel, a todos 

que estejam presentes na Área Protegida, para todas as unidades da Dataprev.

Elaboração das Normas Técnicas de PTE/Proteção Combate a Incêndio

Atualmente a empresa tem duas Normas que regulam o assunto: 

•  N/LG/003/00 – BRIGADAS DE INCÊNDIO

•  N/LG/005/00 – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Considerando que as normas são de 2002, ambas necessitam de uma revisão dos 

conceitos e adequação em função das práticas atualmente adotadas. 

Foi realizada a fusão das normas atuais, considerando que ambas tratam de um 

mesmo tema, com os seguintes objetivos:

•  Adequação à legislação atual;

•  Simplificação de normativos internos;
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•  Definição de responsabilidades;

•  Organização das Brigadas de Incêndio da Dataprev;

•  Padronização dos dispositivos de proteção contra incêndio nos estabelecimentos 

ocupados pela Dataprev;

•  Aprimoramento da cultura de prevenção contra incêndio e pânico na Dataprev;

•  Criação de critério de incentivo aos brigadistas voluntários.

Revisão da Norma N/GP/023/03 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

– CIPA

Atualização da norma de forma a prever a necessidade de submissão das atas das 

Comissões de todas as filiais ao Serviço de Segurança do Trabalho da Empresa. Tal 

medida permitirá uma maior integração entre as Comissões e a área técnica de Saúde 

e Segurança do Trabalho da empresa. 

Criação de Norma de Permissão para Trabalho
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Monitoramento do Clima e Campanhas de Saúde
A área também fez uma série de investimentos no sentido de evoluir suas ferramentas 

de gestão das condições de trabalho e saúde dentro da empresa. As ações que histo-

ricamente ocorriam em formato presencial, como as Campanhas de Saúde e Ginás-

tica Laboral foram migradas para o contexto virtual, e os temas foram adaptados para 

o contexto contemporâneo vivenciados pelos empregados: Pandemia e Quarentena.

Em 2020, a Dataprev aplicou sua primeira Pesquisa de Clima Organizacional, marcando 

o início do uso desse monitoramento como uma ferramenta de gestão muito impor-

tante para o crescimento e evolução da empresa.

Pesquisa de Clima Organizacional

A Pesquisa e Clima Organizacional foi elaborada desde o primeiro semestre de 2020. 

O planejamento inicial seria de contratar uma empresa para realizar a pesquisa, mas 

em julho/2020 decidiu-se pela elaboração e aplicação pela equipe interna. O questio-

nário foi construído a partir de pesquisas bibliográficas tomando como base sobre-

tudo pesquisas realizadas por outras empresas (Banco Central e Ancine) e as melhores 

práticas de consultorias encontradas no mercado: GPTW, Pulse, FINEL e outras. 
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Após sofrer adaptações à realidade da empresa, ser submetida ao processo de Vali-

dação Semântica e análise por diversas áreas da empresa, a ferramenta final cons-

truída no LimeSurvey, contém 80 afirmativas que estão subdivididas em 10 dimensões: 

•  Liderança  

•  Integração e Trabalho em Equipe  

•  Camaradagem e Pertencimento   

•  Orgulho e Engajamento  

•  Respeito e Inclusão  

•  Capacitação e Desenvolvimento de Competências  

•  Carreira, Benefícios e Remuneração  

•  Comunicação Institucional   

•  Mudança e Inovação  

•  Condições de Trabalho e Qualidade de Vida   

A pesquisa foi aplicada entre os dias 9 a 25 de novembro e os resultados preliminares 

foram apresentados à Diretoria de Administração e Pessoas em dezembro de 2020.

Campanhas Virtuais de Saúde

A partir de abril de 2020, por meio de comunicados institucionais e da plataforma 

Microsoft TEAMS, as seguintes campanhas foram realizadas: 

Campanha “Qualidade de Vida na Quarentena”

Compartilhamento de “pílulas de conhecimento” sobre conceitos e cuidados preven-

tivos contra o novo coronavírus e recomendações de hábitos saudáveis na quaren-

tena (Comunicados e postagens no Teams).       
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1. Base de Cálculo 2020 Valor (mil reais) 2021 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 1.353.041.073 1.335.647.703

Resultado operacional (RO) 265.100.648 147.795.041

Folha de pagamento bruta (FPB) 696.875.357 749.659.138

2. Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 35.750.159 5,13% 2,64% 41.131.721 5,49% 3,08%

Encargos sociais compulsórios 86.179.489 12,37% 6,37% 82.289.605 10,98% 6,16%

Previdência privada 24.193.890 3,47% 1,79% 27.232.732 3,63% 2,04%

Saúde 9.721.026 1,39% 0,72% 11.612.344 1,55% 0,87%

Segurança e saúde no trabalho 3.619.533 0,52% 0,27% 3.968.569 0,53% 0,30%

Educação 52.430 0,01% 0,00% 65.001 0,01% 0,00%

Cultura 0 0,00% 0,00% 179.000 0,02% 0,01%

Capacitação e desenvolvimento profissional 545.862 0,08% 0,04% 876.113 0,12% 0,07%

Creches ou auxílio-creche 18.115.913 2,60% 1,34% 19.885.750 2,65% 1,49%

Participação nos lucros ou resultados 16.568.791 2,38% 1,22% 8.775.314 1,17% 0,66%

Outros 2.594.807 0,37% 0,19% 5.419.934 0,72% 0,41%

Total indicadores sociais internos 197.341.899 28,32% 14,59% 201.436.083 26,87% 15,08%

3. Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Outros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total das contribuições para a sociedade 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Tributos (excluídos encargos sociais) 402.172.653 151,71% 29,72% 356.931.473 241,50% 26,72%

Total - Indicadores sociais externos 402.172.653 151,71% 29,72% 356.931.473 241,50% 26,72%

4. Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investimentos em programas e/ou projetos 
externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75%  
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 76 a 100%

Balanço social da Dataprev em 2020
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5. Indicadores do Corpo Funcional 2020 2019

Nº de empregados(as) ao final do período 3.153 3.458

Nº de admissões durante o período 68 79

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 396 337

Nº de estagiários(as) 120 128

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 1.854 2.057

Nº de mulheres que trabalham na empresa 900 1.022

% de cargos de chefia ocupados por 
mulheres 27,35% 30,11%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.002 1.152

% de cargos de chefia ocupados por 
negros(as) 25,93% 25,63%

Nº de pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais 87 102

6. Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2020 Valor (mil reais) Metas 2021

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa 0,0895 0

Número total de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela empresa foram definidos 
por:

(  ) direção (X) direção 
e gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (X) direção 

e gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Os padrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(X) direção 
e gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 
+ Cipa

(X) direção 
e gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

( ) todos(as) 
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue 
as normas 

da OIT

(X) incentiva 
e segue a OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá 
as normas 

da OIT

(X) incenti-
vará e seguirá 

a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção 
e gerências

(X) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (  ) direção 

e gerências

(X) todos(as) 
emprega-

dos(as)

A participação dos lucros ou resultados 
contempla: (  ) direção (  ) direção 

e gerências

(X) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (  ) direção 

e gerências

(X) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

(  ) são 
sugeridos

(X) são 
exigidos

(  ) não serão 
considerados

( ) serão 
sugeridos

(X) serão 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve (X) apóia (  ) organiza 

e incentiva
(  ) não se 
envolverá (X) apoiará ( ) organizará 

e incentivará

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empresa 
389

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

na empresa 
_______

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empresa 
100%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
100%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2020: 1.417.921,95 Em 2021:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

31,16% governo 
49,35% colaboradores(as) 
13,32% acionistas 
0,79% terceiros 
5,38% retido

_______% governo 
_______%% colaboradores(as) 
_______%% acionistas 
_______%% terceiros 
_______%% retido


