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aos princípios estabelecidos para o relatório de gestão na

forma de relato integrado.

De acordo com a Decisão Normativa TCU 172, de 02/dez/2018,

a Dataprev não consta no rol das unidades prestadoras de

contas que terão suas contas do exercício de 2018 julgadas.
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Bem-vindos!

Este é o Relatório de Gestão da Dataprev 

– Ano 2018

O objetivo deste relatório é demonstrar

como são gastos os recursos da empresa

e como são entregues os resultados que

fornecer soluções tecnológicas para a

execução e aprimoramento das politicas

públicas, visando ser referência na

transformação digital do Estado na gestão

das informações do cidadão.

Boa Leitura!

Capítulos
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Em 2018, a Dataprev completou 44 anos de existência como referência de

evolução no processa-mento de grandes volumes de dados, com soluções

inovadoras baseadas nos processos de seus clien-tes e contribuindo para a melhoria

na prestação do serviço público. Em seu portfólio de clientes, a Dataprev possui

diversas entidades governamentais, além de instituições financeiras, públicas e pri-

vadas.

O processo de planejamento da empresa está em contínuo aperfeiçoamento e a

levou a buscar novas ferramentas que contribuíssem para enfrentar os desafios cada

vez mais complexos trazidos pelas mudanças tecnológicas e legais, assim como pelas

necessidades dos seus parceiros estratégicos.

As constantes inovações tecnológicas vem mudando substancialmente a

forma como interagimos no cotidiano com as organizações, com o consumo, com

os serviços, exigindo dos governos a promoção de uma transformação digital para

atender esse novo perfil de cidadão. Diante desse cenário, a Dataprev vem se

reinventando para tornar os processos mais ágeis com o foco na experiência do

usuário, de forma a agregar novos valores na prestação dos serviços públicos.

Fruto dessa transformação, em 2018 a Dataprev buscou facilitar o acesso do cidadão

aos serviços públicos, investindo em novas tecnologias digitais e mobile. O INSS

passou a oferecer um novo e diferenciado serviço aos cidadãos por meio do portal

“Meu INSS”, onde os benefícios de aposentadoria por idade, salário-maternidade e a

aposentadoria por tempo de contribuição urbanos passaram a poder ser solicitados

também pela internet.

Nessa mesma toada, o aplicativo “Sine Fácil” completou um ano em maio

de 2019, com o lançamento de nova versão destinada ao empregador, chegando a

2,5 milhões de downloads. Por este aplicativo, desenvolvido para o então Ministério

do Trabalho, o empregador passou a disponibilizar vagas de emprego, pesquisar

currículos de candidatos, selecionar trabalhadores para participar de processos

seletivos, consultar entrevistas agendadas e informar o resultado do processo de

contratação.

Ainda com o objetivo de garantir mais eficiência na prestação de serviços

públicos, reduzir custos e oferecer mais comodidade, o trabalhador agora pode fazer

a solicitação do seguro-desemprego totalmente pela internet. Quanto à

interoperabilidade e transparência, foi viabilizada uma estratégia de construção de

APIs (Application Programming Interface) mais alinhada a uma visão do negócio. Na

mesma esteira, cinco bases de dados da Dataprev foram disponibilizadas para

acesso pelo GovData - plataforma de análise de dados do Governo Federal. O

GovData é um importante aliado no monitoramento e desenvolvimento de políticas

públicas, na racionalização do gasto público e na ampliação da oferta de serviços

públicos digitais.

Com todas essas iniciativas em curso, a Dataprev tem o firme e notório

propósito de se manter entre as principais empresas provedoras de TI (Tecnologia da

Informação) para governo, provendo serviços cada vez mais próximos ao cidadão.
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Desempenho 

Econômico-financeiro

Mesmo num cenário macroeconômico de lenta retomada do ritmo de
crescimento observado em 2018, a Dataprev conseguiu manter seus indicadores
financeiros em bons patamares, sendo criteriosa na gestão de custos e despesas.

Em 2018, o lucro líquido da Dataprev alcançou R$ 151 milhões, superando em
10,16% o resultado do exercício anterior. O resultado alcançado retrata a eficiência
da gestão de recursos e o engajamento do corpo funcional, proporcionando o
crescimento sustentável da empresa ao longo dos próximos anos. A receita bruta
da Dataprev cresceu 2,9% em comparação ao exercício 2017, totalizando R$ 1,5
bilhão. Os custos e despesas totais, por sua vez, subiram apenas 2%, registrando o
total de R$ 1,1 bilhão. Essa combinação de ritmos de crescimento foi o principal
fator que influenciou a manutenção do resultado positivo e vem sendo
fundamental na estratégia de formação de liquidez para absorção dos impactos
de possíveis instabilidades comuns nas contas de parceiros estratégicos de
governo

Com relação aos reconhecimentos relacionados à parte econômico-
financeira, a Dataprev foi a campeã no setor de Serviços Públicos da edição 2018
do prêmio “As Melhores da Dinheiro”, promovido pela revista IstoÉ Dinheiro, da
Editora Três. A seleção reconhece a atuação e o desempenho de companhias de
26 setores em todo o país. Esta é a quarta vez que a empresa é apontada como a
melhor no setor pela editora. Ainda nesse campo, foi eleita a melhor empresa do
setor Indústria Digital pela publicação Melhores & Maiores da Exame, da Editora
Abril. Este é o 4º ano – 2013, 2014, 2017 e 2018 - que a empresa conquista a
primeira colocação nesta categoria no ranking da publicação, e o sétimo em que a
Dataprev tem se posicionado entre as três melhores no setor Indústria Digital.
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O ano de 2018 foi

marcado por conquistas e
reconhecimentos, além das entregas e
prêmios já cita-dos. Na área tecnológica,
o data center Distrito Federal (DCDF)
recebeu a certificação Tier III De-sign. O
selo garante que a infraestrutura do data
center está preparada para suportar
todos os siste-mas e subsistemas nele
instalados por, no mínimo, 99,982% do
tempo no ano. A certificação é con-ferida
pelo UpTime Institute, organização
internacional que atesta o atendimento a
requisitos especí-ficos de segurança e
disponibilidade da infraestrutura de
Tecnologia da Informação e
Comunicação. A Dataprev tornou-se
também a primeira empresa pública da
América Latina a receber o selo Certifi-ed
Energy Efficiency in Data Centres Award -
CEEDA, que atesta as melhores práticas
de eficiência energética de seus três
datacenters: Rio de Janeiro, São Paulo e
Distrito Federal, e confirma que a gestão e
operação dos ambientes estão alinhadas
com a estratégia de sustentabilidade
operacional da empresa. Conferido pela
Datacenter Dynamics Brasil Tecnologias
Ltda, o selo é independente, ou seja, não
possui vínculo com fornecedores e
fabricantes.

A Dataprev foi a única
empresa pública federal a receber o
prêmio “As 100+ Inovadoras no Uso de TI”,
conquistando a 35ª posição no ranking
geral. A premiação é promovida pela IT
Mídia, em parceria com a PwC, e reúne e
avalia projetos de TI que trouxeram
impactos nos negócios de empresas
brasileiras. Quanto à segurança da
informação, a Dataprev passou a integrar
um seleto grupo formado por Equipes de
Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança em Redes Computacionais
(ETIR), sob a gestão do Centro de
Estudos, Resposta e Tratamento de
Incidentes de Segurança no Brasil
(CERT.br). Para a empresa, a inclusão no
grupo é significativa. Um dos critérios de
aceitação é ser reconhecido pelo CERT.br
como uma equipe atuante no âmbito da
Administração Pública Federal.

A empresa também vem
aprimorando suas ações em governança
corporativa, tendo sido avaliada como
uma das três melhores instituições do país
em governança corporativa pela
premiação “Empresas Mais”, que celebra
as companhias de melhor resultado e
impacto positivo na economia em 23
setores, realizada pelo Estadão. Além
disso, atingiu nota máxima no quesito
Transparência no índice IG-SEST, indicador
de governança da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas
Estatais do então Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Por fim, na categoria “Uso/Manejo
Sustentável dos Recursos Naturais” do 7º
Prêmio A3P, a Dataprev foi a vencedora. A
iniciativa do então Ministério do Meio
Ambiente reconhece práticas de
sustentabilidade na administração pública
de todo o país. Nesta edição do prêmio
mais de 70 projetos foram inscritos. Doze
projetos finalistas foram premiados em
quatro categorias.

Reconhecimento

Reconhecimento



Empresa INOVADORA

O ano de 2018 foi um marco para inovação na Dataprev. Seguindo

uma tendência global, a empresa iniciou um projeto de incentivo à inovação. Para

tanto, a Empresa instituiu instâncias formais para gestão e desenvolvimento dos

processos de inovação, com a criação da Superintendência de Negócios e Inovação.

Como resultados, a empresa conseguiu empreender as políticas e os processos de

inovação, iniciando um processo de mudança organizacional voltada ao

desenvolvimento de pilares inovadores em gestão, tecnologias e produtos. Um dos

grandes marcos de sucesso dos processos de inovação, refletiu-se no desenvolvimento

da solução b-CPF, protagonizado pela Receita Federal do Brasil. O b-CPF transformou-

se no primeiro produto do Governo Federal com uso de tecnologia blockchain,

gerando economicidade e segurança no processo de compartilhamento dos dados do

CPF e privilegiando nosso princípio constitucional da eficiência.

O projeto b-CPF conferiu à Dataprev destaque nacional e internacional no

desenvolvimento de projetos com uso da tecnologia blockchain, já tendo sido iniciados

em 2018 inúmeros outros projetos correlatos. Segundo a tendência de inovação, a

Dataprev realizou sua maior maratona de desenvolvimento e inovação o Hackathon. O

evento foi realizado em conjunto com o festival de cultura e inovação digital do Rio de

Janeiro, o Hacktudo. O evento contou com participação massiva de empregados da

empresa e teve sua marca divulgada a um público estimado em aproximadamente 10

mil pessoas. A equipe Datamagic foi a vencedora da maratona de programação com a

solução “Cidadão Digital” para compartilhamento de dados entre entes e órgãos de

governo. A colaboração dos órgãos vinculados às diretorias da Dataprev, coordenados

pela área de gestão e governança apoiada pela controladoria interna, tornou possível o

desenvolvimento deste trabalho. Qualquer cidadão poderá conhecer o conteúdo

destas peças no endereço portal.dataprev.gov.br.
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A Dataprev é uma empresa pública não dependente e detentora de

resultados positivos em sua gestão. Sua missão é fornecer soluções de tecnologia da

informação e da comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais

do Estado brasileiro, com a responsabilidade de sustentar mais de 33 bilhões de dados

sociais. Seu capital social pertence 51% à União e 49% pertencente ao INSS.

Guardiã dos dados sociais brasileiros, a Dataprev tem como visão ser o principal

provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações previdenciárias,

trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira. Com o foco no futuro e

com sua experiência, responsabilidade e capacidade de gestão das informações

previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população, é que a Dataprev

busca alcançar esse objetivo. A Dataprev está presente na vida do cidadão, fornecendo

o apoio direto para a concessão de vários direitos à população, como aposentadoria,

auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade, provendo a tecnologia

necessária para execução desses serviços e dos programas estratégicos e sociais do

governo. Com sede em Brasília, possui estrutura em todo o país:

A Dataprev é uma empresa com experiência sólida no tratamento de

informações estratégicas e, ao longo do tempo, vem implementando processos

tecnológicos junto aos parceiros de governo no sentido de aprimorar os controles sobre

o reconhecimento de direitos e concessão de benefícios para os trabalhadores. Com seu

fortalecimento institucional e apoio de gestão, a empresa pode fortalecer seus

processos de trabalho e sistemas de informação de forma a ampliar a efetividade de

controles, gerando benefícios de grande ordem para a economia do Estado..

Figura 1: Distribuição Geográfica das Instalações da Dataprev

Sede

Data center

Unidade de Desenvolvimento

Dataprev nos estados

CENTRAL 

DE SERVIÇOS
Atendimento a todo país

DATAPREV 

NO BRASIL

ÁREA 

DE ATUAÇÃO
Soluções de TIC para

execução de políticas sociais

do Estado brasileiro
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Considerando a criticidade

das informações hospedadas e a relevância

para atender as políticas públicas do

Governo Federal, a Dataprev avançou ao

longo dos últimos anos no programa de

modernização dos seus de três data centers

(Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro).

A modernização elevou

consideravelmente o nível de prestação de

serviços da Dataprev. No total, os data

centers dobraram o espaço de suas salas-

cofre e salas seguras, aumentando a área útil

de 812m² para 1.637m². Com o objetivo de

melhorar os serviços entregues aos clientes e

expandir a sua oferta para o Governo

Federal, a Dataprev buscou certificá-los com

infraestrutura de alta disponibilidade e a

segurança dos sistemas.

Os três data centers são detentores

de certificações nacional (ABNT 15.247) e

internacionais: Tier III (alta disponibilidade

dos serviços) e CEEDA (eficiência energética

nos data centers).

Infraestrutura
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André Leandro Magalhães
PR: Planejamento empresarial, Desenvolvimento 

organizacional, Representação institucional, Consultoria 

jurídica, Comunicação Social, Segurança da Informação, 

Auditoria, Secretaria Executiva, Governança Corporativa

Matheus Belin
DIT: Planejamento da produção

Operacionalização de sistemas de Informação, 

Telecomunicações e Suporte à produção

Antônio Ricardo de Oliveira 

Junqueira
DRD: Comercial, Desenvolvimento de sistemas, 

Relacionamento com clientes, Gestão de informação, 

Atendimento operacional

DFS: Financeira, Logística, Contabilidade, Orçamentação, 

Controladoria, Suprimentos e Gestão da TI interna

Amâncio Luiz Coelho Barker
DPE: Gestão do conhecimento, Desenvolvimento de 

pessoas, Responsabilidade socioambiental, Relações 

sindicais, Administração de pessoal, Saúde, Qualidade de 

Vida e Bem-estar

Júlio César de Araújo Nogueira

DFS: Financeira, Logística, Contabilidade, Orçamentação, 

Controladoria, Suprimentos e Gestão da TI interna



17

Estrutura Organizacional

CA
Conselho de 

Administração

CF
Conselho Fiscal

PR
Presidência

DFS
Diretoria de 

Finanças e 

Serviços 

Logísticos

DIT
Diretoria de 

Tecnologia e 

Operações

DPE
Diretoria de 

Pessoas

DRD
Diretoria de 

Relacionamento, 

Desenvolvimento 

e Informações

Financeira

Logística

Contabilidade

Orçamentação

Controladoria

Suprimentos

Gestão de TI 

Interna
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Produção

Operacionalização 

de Sistemas de 

Informação

Telecomunicações

Suporte à produção

Gestão do 

Conhecimento

Desenvolvimento 

de Pessoas

Responsabilidade 

Socioambiental

Relações Sindicais

Administração de 

Pessoal

Saúde, Qualidade 

de Vida e Bem-

Estar

Planejamento Empresarial

Desenvolvimento Organizacional

Consultoria Jurídica

Comunicação Social

Segurança da Informação

Governança

Fiscalização do cumprimento 

dos deveres legais e 

estatutários

Acompanhamento da 

evolução financeira, fiscal e 

orçamentária

Dirigentes gerais do 

negócio

Aprovação de 

orçamentos e programas

Fiscalização da execução 

administrativa

Comercial

Desenvolvimento de 

Sistemas

Relacionamento com 

Clientes

Gestão da 

Informação

Atendimento 

Operacional

Inovação

Auditoria 

Interna
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Forças
➢ Acesso as bases de dados abrangentes e

estratégicas

➢ Relacionamento estratégico cm clientes

➢ Infraestrutura com alta capacidade para

armazenamento e processamento de dados

➢ Qualificação técnica e cultura de inovação

(ex: hackathons) da força de trabalho

➢ Imagem de mercado positiva associada aos

benefícios sociais gerados pela empresa

Fraquezas
➢ Burocracias para contratação dificulta a

atualização da infraestrutura e das pessoas

para suportar competências digitais

➢ Dispêndio de tempo e recurso para

atender controles rigorosos requeridos por

órgãos fiscalizadores

Oportunidades Ameaças

➢ Possibilidade de prestação de novos

serviços de TI com base em tecnologias

digitais (NewIT)

➢ Uso crescente de BigBata/Analytics por

empresas e governo para insights e tomada

de decisão

➢ Perspectiva de aumento dos serviços de

gestão de benefícios previdenciários

➢ Potencial aumento de demandas de clientes

devido à perspectiva de melhora na

economia

➢ Avanço de outras empresas no mercado,

explorando tecnologias digitais

➢ Concorrência com outras empresas públicas

de TI pelos mesmos clientes e receitas

Matriz SWOT
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Estratégia de Crescimento

Devido à sua capacidade tecnológica, à imagem de mercado, aos seus

profissionais e às bases de dados estratégicas, a Dataprev se posiciona no sentido de

explorar seus negócios, tanto para os clientes atuais quanto para os novos, e desenvolver

também novos modelos de negócios. A figura abaixo detalha as estratégias de

crescimento.

A Dataprev tem atuado junto aos seus clientes com o objetivo de, não só

apoiar a aplicação de suas políticas, como oferecer novas tecnologias, em especial na

oferta de serviços remotos, tais como o Meu INSS, o SINE Fácil e a CTPS digital. Nesse

sentido, a Dataprev tem procurado agregar mais valor às suas soluções e diversificar suas

receitas.

Figura 4: Estratégias Para o Crescimento do Negócio da Dataprev
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Planejamento Estratégico 
e Governança



Governança 

Corporativa

A Dataprev aprimorou nos últimos
dois anos o seu modelo de gestão com
foco na estruturação, institucionalização e
aprimoramento da Governança
Corporativa.

As mudanças organizacionais para
implantação do modelo de Governança
Corporativa foram devidamente
articuladas onde, foram elaboradas e
aprovadas uma série de políticas, normas
e criação de órgãos colegiados para
consolidação da Governança Corporativa
na empresa, como a criação do Comitê
de Elegibilidade Estatutário, que tem
como principal atribuição apoiar o
Conselho de Administração nos processos
de indicação de membros para ocupar
funções na Diretoria e Conselhos de
Administração e Fiscal da Empresa.

Esse esforço possibilitou o alcance
em 2018 da nota 10 na Dimensão
Transparência do Índice de Governança
das Empresas Estatais do Governo
Federal-IG/SEST, instituído pelo Ministério
do Planejamento. As ações realizadas ao
longo dos últimos anos fortaleceram um
dos pilares da Governança: a Integridade
Corporativa. As iniciativas contribuíram
para o aprimoramento e a consolidação
da Política de Integridade Corporativa da
Empresa, tanto em relação aos processos
de relacionamento com o cidadão e aos

controles internos, como também às
informações estratégicas para a tomada
de decisão e para o aumento da
conformidade com as legislações mais
recentes, com destaque para a Lei das
Estatais, a Lei de Conflito de Interesses e a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

A Dataprev está apenas iniciando a
sua jornada na adoção de práticas de
governança, ainda há um longo caminho
a percorrer. Outrossim, é evidente que a
Dataprev está no caminho certo, a
empresa precisa contar internamente com
fortes e ativos defensores da causa da
governança corporativa, comunicando
efetivamente às partes interessadas o
firme compromisso da empresa, de sua
direção executiva e de seus controladores
com as metas de governança corporativa.
Com as iniciativas em curso depreende-se
o fortalecimento institucional com o
aumento da conformidade com a Lei das
Estatais.
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Nos últimos anos o
aprimoramento da governança
corporativa das empresas estatais ganhou
força com a Lei nº 13.303/16 que trouxe
grandes desafios para as empresas
brasileiras no sentido de ampliar a
transparência e a gestão. Face ao novo
desafio 2018 foi marcado pela ampliação
dos canais de comunicação com a
sociedade e partes interessadas.

A Dataprev disponibiliza ao usuário do
serviço público, vários meios pelos quais
ele pode apresentar suas manifestações,
tais como o formulário do Fale Conosco
no Portal Dataprev, e-mail de
atendimento aos usuários e clientes dos
produtos e serviços comercializados pela
Empresa, canal de denúncias externo.
Independentemente do meio usado pelo
usuário para comunicar-se, a Dataprev
tem como premissa atender e tratar todas
as manifestações recebidas, reafirmando o
compromisso com a sua responsabilidade
social.

No ano de 2018 a Dataprev ampliou seus
canais de comunicação com a sociedade
com a adesão ao Sistema de Ouvidorias
do Poder Executivo Federal – e-Ouv – do
Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União que passou
a ser o principal canal de interação entre
o usuário e a Empresa. Outrossim, atentos
ao art. 9º da Lei 13.303/16 contratação de
um Canal de Denúncias independente,
acessível em
https://www.canalintegro.com.br/dataprev,
disponível a partir do mês de junho de
2018. Ademais, foi criado um ambiente
internet de denúncias e uma central
telefônica 0800 com o objetivo de receber
o relato de fraudes, assédios,
improbidades e irregularidades
relacionadas à Empresa, ampliando assim
a confiança do manifestante e protegendo
a identidade do denunciante, conforme

estabelece o art. 20 do Código de
Conduta Ética e Integridade da Dataprev.
Também foi lançado em 2018, o Plano de
Sensibilização para a Integridade, com o
objetivo de consolidar a cultura de gestão
de risco, da ética e transparência em toda
a Empresa e ampliar o diálogo com os
empregados.

As ações de sensibilização realizadas por
meio de pesquisa, publicação de matérias
e infográficos e a realização de sessão
técnica, promoveram a internalização dos
conceitos e práticas sobre transparência e
integridade junto ao corpo gerencial e
funcional, e terão continuidade no
próximo exercício, solidificando cada vez
mais o exercício da transparência e a sua
função social.

Em decorrência dessas ações, pode-se
observar, por meio dos dados
quantitativos apresentados no Relatório
Gerencial Anual - Lei de Acesso à
Informação 2018, em comparação aos
dados do ano anterior, a redução no
tempo de resposta aos pedidos de
informação, de 14,9 dias em 2017 para
5,09 dias em 2018, e o aumento no
número de acesso às informações de
transparência disponíveis no Portal
Dataprev, na ordem de 22,15%.

Também como parte do resultado das
ações de Sensibilização e a
disponibilização de canais de ouvidoria e
denúncias, houve um aumento
significativo nas denúncias recebidas por
meio desses canais em relação aos anos
anteriores, passando de 10 denúncias em
2017 para 52 denúncias em 2018.

Medidas Para Garantir a Acessibilidade aos 

Produtos, Serviços e Instalações
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Ainda como parte das ações de integridade, a

Dataprev publicou a sua Norma do Processo Gerir Manifestações dos Usuários de Serviços
Públicos em dezembro de 2018, e atualizou a Norma de Gestão da Transparência Ativa e
Passiva em junho de 2018. E ainda, atualização do processo que orienta as atividades a
serem empreendidas pela equipe de responsável pelas funções de ouvidoria, no sentido
de acompanhar a implementação das melhorias nos demais processos de negócio da
Empresa, então sugeridas em função das manifestações registradas pelos usuários.

Foi publicada também a Política de Transações com as Partes Relacionadas, que
estabelece diretrizes, regras e procedimentos para assegurar que todas as decisões e
relações envolvendo Transações com Partes Relacionadas e outras situações com
potencial conflito de interesses sejam direcionadas, sempre, com transparência e
igualdade, tendo em vista os interesses da Dataprev, de seus acionistas e da sociedade.

A aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários se deu a medida em que foi
sistematizado o procedimento que compreende as funções de Ouvidoria, tendo a
Dataprev disponibilizado aos usuários um ambiente de pesquisa de satisfação, que foi
utilizado até setembro de 2018. Dentro da metodologia aplicada pela Ouvidoria da
Dataprev, a aferição dos 3 primeiros trimestres de 2018, observou-se que 46% dos
manifestantes que responderam à pesquisa ficaram satisfeitos com o tempo de resposta à
manifestação e 44% dos pesquisados ficaram satisfeitos com o
tratamento/encaminhamento dado à manifestação.

A partir da publicação do Decreto nº 9.492, de 05 de setembro de 2018, que regulamenta
a Lei nº 13.460, passou-se a utilizar a pesquisa de satisfação disponibilizada pelo sistema
e-Ouv, que indica que 54% dos pesquisados afirmaram estar satisfeitos ou muito
satisfeitos com a ouvidoria da Empresa.



24

TRANSPARÊNCIA
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Mecanismos de transparência das

informações relevantes sobre a

atuação da unidade

Em 2018 foram implementadas práticas de transparência,
com o objetivo de aprimorar os processos de publicação de
normativos sobre gestão da transparência ativa e passiva; além da
ampliação do rol de informações publicadas no Portal Dataprev,
conforme recomendações do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.

Some-se a isso, ações de sensibilização com foco na promoção
de uma conduta íntegra por meio de Sessões Técnicas, Pesquisas
de Percepção junto a todo corpo funcional com o objetivo de
internalizar conceitos e práticas sobre transparência e integridade,
além da elaboração do Plano de integridade 2019-2020 com o
objetivo de ajustar o calendário de ações de integridade para
organização, além de receber nota máxima (10) no 3º ciclo de
avaliação do IG-SEST na dimensão transparência das informações.

Por fim, ações contínuas de monitoramento das práticas de
transparência ativa e passiva são realizadas, como forma de
aprimorar processos e aumentar a qualidade das informações
disponibilizadas, além de manter o compromisso de contribuir
com o controle e a participação social.
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Atividades de Correição e Apuração de

Ilícitos Administrativos

Acerca das atividades correicionais, a Dataprev
possui uma norma consolidada – Norma de
Sindicância (N/JU/001/07, versão 7) – que estabelece
as diretrizes e procedimentos para apuração de
supostas irregularidades. Tais diretrizes e
procedimentos são observados pelas Comissões de
Sindicâncias, entendidas como unidades apuradoras,
instauradas no âmbito da Empresa, respeitando o
contraditório e ampla defesa.

Em 2018, a referida norma foi aprimorada quanto ao (i)
momento da comunicação de irregularidade grave; (ii)
ao grau de sigilo no compartilhamento de
irregularidade grave, e (iii) à observância de sigilo
atinente à confidencialidade de informações, conforme
item 5.1 (3 últimos parágrafos, fls. 9/39).

Outrossim, destacamos que foi promovida, ainda,
adicional conformidade atinente às atividades de
correição e de apuração de ilícitos administrativos, no
que toca à disciplina da eventual irregularidade
praticada por membro da alta administração, com a
redação atualizada do item 5.2.1, inciso I, alínea b e os
2 (dois) últimos parágrafos finais (fls. 10/39) do item
5.2, todos da supracitada N/JU/001/07.

As Comissões de Sindicâncias, que podem ser
Investigativas/Apuratórias ou
Acusatórias/Contraditórias tratam da apuração de
informações e notícias de irregularidades, emitindo
Relatório final Conclusivo, buscando a efetiva
elucidação do fato ou da sua autoria, após percorrida
toda apuração.

Ainda na seara das atividades de correição e de
apuração de ilícitos administrativos, é imperioso
destacar que no ano 2018, não houve instauração de
Tomada de Contas Especial - TCE na Dataprev. Na
mesma toada, a Dataprev promoveu importante
atualização da Comissão Permanente de Tomadas de
Constas Especial – CTCE, por meio da Resolução da



Presidência 3681, de 28/09/2018, de que
trata a norma interna N/JU/004/01, de
Tomadas de Constas Especial, em atenção
à Instrução Normativa 71/2012 – TCU,
alterada pela Instrução Normativa 76/2016
– TCU; outrossim, promoveu, de igual
modo, relevante atualização à Comissão
Permanente de Responsabilização – CPR,
por meio da Resolução da Presidência
3682, de 28/09/2018, nos termos do item
5.5 da norma interna N/JU/005/00, Norma
do Processo Administrativo de Pessoas
Jurídicas pela prática de atos contra a
Administração Pública, no âmbito da
Dataprev, em conformidade com o art. 4º,
§3º do Decreto 8420/2015.

No decorrer do exercício de 2018, a
estruturação da área de governança –
Superintendência de Governança e
Gestão Estratégica – SUGV e a criação da
Coordenação Geral de Integridade e
Conformidade – CGIC , que por meio de
sua Coordenação de Integridade, exerce
algumas atividades correcionais,
representou um avanço no sentido de
centralizar e aperfeiçoar a gestão sobre os
processos de apuração dos ilícitos
administrativos.

Os processos restaram cadastrados no
CGU-PAD, inclusive o legado anterior a
instituição a área de Integridade. Destaca-
se o esforço, no acompanhamento e
encerramento de diversos casos em 2018,
e eventual aplicação de penalidades,
também efetivadas ao longo do ano.

A Dataprev conta, ainda, 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 Superintendência de
Governança e Gestão Estratégica – SUGV,
a Coordenação de Integridade - COIN,
ligada à Coordenação Geral de
Integridade e Conformidade – CGIC,

elaborou de Norma de gerir manifestação
dos cidadãos, usuários de serviços
públicos e de encaminhamentos
relacionados à condução das denúncias,
inclusive de comunicação de fatos graves,
qual seja, N/PO/016/00, publicada em
28/12/2018.

.
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Medidas Administrativas para a

apuração de responsabilidade por

Danos ao Erário.

Em relação a medida administrativa
visando apurar a responsabilidade
por dano ao erário no ano de 2018, o
único registro encontrado refere-se
ao processo nº 44103.004028/2018-
07, emitido o Parecer recomendando
ressarcimento do bem no valor de R$
153,00 (cento e cinquenta e três reais).

Em 2018 foram instaurados 5 novos
(cinco) processos de Sindicância, dos
processos já em andamento, 16
(dezesseis) foram encerrados em
2018, 02 (dois) foram encerrados em
2019, conforme listados abaixo.

*(incluindo os processos dos anos anteriores)

Sindicância 2018

Abertas
Em 

andamento
Encerradas

5 
processos

2 
processos

16 
processos



28

O processo de planejamento da Dataprev está estruturado em três níveis,
considerando os aspectos estratégico, tático e operacional. Esses aspectos são
tratados na Dataprev no Planejamento Estratégico Institucional – PEI que apresenta a
visão estratégica da empresa para o ciclo 2016-2019, tendo como elementos que o
compõem a Roda da Estratégia, que apresenta os objetivos estratégicos organizados
em 8 (oito) dimensões estratégicas que é mais uma representação gráfica do Mapa
Estratégico. Também compõe o PEI a cadeia de valor e o Plano de Ação que é
composto pelos programas corporativos.

Cabe ressaltar que em atendimento a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), em
2018 foi realizado a revisão do Planejamento Estratégico, com análise de riscos e
oportunidades e vigência de 5 (cinco) anos. Para construção foi utilizada a
metodologia do Balanced ScoreCard – BSC, a qual busca a estruturação e a
simplificação da estratégia da organização por meio de quatro perspectivas:
financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento; tendo como
pressuposto principal a existência de relação de causa e efeito entre os diferentes
componentes da estratégia, incluindo suas perspectivas e objetivos.

Planejamento Estratégico

Programa
Programa

A B C D E F

Resultados

Nível

estratégico

Nível

tático

Nível

operacional

O que fazer?Como fazer?

Cadeia de valor

Processos

Portfólio

Programa

M
o

d
e
lo

 d
e
 g

e
st

ã
o

 

P
la

n
e
ja

m
e
n
to

 in
te

g
ra

d
o

Objetivos 

estratégicos

Macroprodutos

dos macroprocessos

Benefícios 

dos programas

Projetos

Figura 1: Relação Roda da Estratégia x Programas Corporativos x Cadeia de Valor x Plano de Ação



A execução ocorre no Plano de Ação, que tem o papel de apresentar as ações
necessárias para o alcance da estratégia. Assim como todo planejamento operacional,
o Plano de Ação visa resultados de curto prazo, necessários para o atingimento dos
objetivos da empresa, sempre levando em conta a otimização dos meios e
maximização dos resultados.

A Dataprev adota a metodologia de gerenciamento de programas para execução da
estratégia de longo prazo. Para o exercício de 2018, foram aprovados 20 programas
corporativos, dos quais 19 foram executados e 1 cancelado em decorrência das
orientações estratégicas da empresa. Os programas são compostos por: objetivos,
benefícios e resultados esperados.

Os programas são executados e monitorados de forma simultânea durante todo o
exercício, de forma a gerenciar a performance organizacional e atuar no sentido de
corrigir ações que não estejam de acordo com o planejado. Os resultados da gestão
serão apresentados em Seção 4 – Resultados da Gestão.
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Execução e Monitoramento

Missão

Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para execução e o aprimoramento de políticas 

sociais do Estado brasileiro.

Visão

Ser o principal fornecedor de soluções tecnológicas pra a gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais 

e de registros civis da população brasileira.

Ter a melhor 

infraestrutura de TI do 

Governo Federal

Estruturar com os 

clientes soluções  

estratégicas para seus 

negócios

Gerar valor provendo retorno 

aos acionistas, 

sustentabilidade empresarial 

e investimento permanente 

em atualização tecnológica

Ser reconhecida pelo 

ambiente seguro, pela 

proteção e privacidade das 

informações sob a guarda da 

empresa

Posicionar a empresa no 

mercado como 

integradora de soluções 

de TI para o governo por 

meio de parcerias

Transformar analytics em 

um dos negócios 

centrais da empresa

Expandir portfólio de 

serviços e clientes

R
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C
re
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to

Consolidar cultura de governança e 

gestão baseada em planejamento,  

métricas, indicadores e análise de 

informações.

Consolidar cultura de gestão de riscos, 

gestão de ética e transparência em 

toda a empresa

Aprimorar processos visando 

qualidade, agilidade, disponibilidade e 

automação, utilizando como referência 

as melhores práticas de mercado

Propor soluções tecnológicas 

reconhecidas  pela qualidade e 

tempestividade de implantação

Radicalizar a padronização e 

interoperabilidade de sistemas e dados

Prover alta performance na gestão de 

recursos financeiros e ativos, 

intensificando a gestão por custos e 

indicadores econômico/financeiros

Estabelecer arquitetura empresarial 

flexível alinhada a estratégia da 

empresa

Disponibilizar soluções de logística, 

internas e externas, com melhor 

qualidade, agilidade e custo

Implantar ambientes padronizados 

voltados para a colaboração e 

produtividade

Ser reconhecido como excelente local 

para se trabalhar com produtividade 

gerenciada e impulsionada

Estabelecer cultura organizacional ágil 

e flexível alinhada a estratégia da 

empresa

MAPA ESTRATÉGICO DA DATAPREV 2016-2019
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Detalhamento dos Órgãos 
Estatutários
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme o artigo 16 do Estatuto Social
da Dataprev, nos incisos I a IV, o Conselho
de Administração deverá ser composto
por: a) 4 (quatro) conselheiros indicados
pelo Ministro de Estado da Fazenda,
sendo dois deles membros
independentes; b) 1 (um) conselheiro
indicado pelo Ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; c) pelo
Presidente do INSS ou por 1 (um)
conselheiro indicado pelo INSS; d) 1 (um)
conselheiro representante eleito dos
empregados da DATAPREV.

O Presidente do Conselho de
Administração e seu substituto serão
escolhidos pelo colegiado, o primeiro
dentre os membros indicados pelo
Ministro de Estado e o segundo dentre os
demais integrantes do referido Conselho.
O Conselheiro representante dos
trabalhadores da DATAPREV será
escolhido dentre os empregados ativos
da empresa, que atendam aos requisitos
do art. 13 deste Estatuto, pelo voto direto
de seus pares, em eleição organizada
pela estatal em conjunto com as
entidades sindicais que os representem.
Os Conselheiros Independentes
caracterizam-se pelo atendimento dos
requisitos previstos nos arts. 17 e 22, § 1º,
da Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016,
e no art. 36, § 1º, do Decreto nº. 8.945, de
27 de dezembro de 2016.

O artigo 17 do Estatuto Social da
Dataprev destaca que os membros do
Conselho de Administração, após
indicações e eleições competentes e
análise prévia do Comitê de Elegibilidade,
serão eleitos pela Assembleia Geral. É
importante destacar que no artigo 12,
§2º, daquele Estatuto, dispõe que o prazo
de gestão dos membros do Conselho de
Administração será unificado e de dois
anos, permitidas, no máximo, 3 (três)
reconduções consecutivas, e estender-se-
á até a investidura dos novos membros

nomeados. Serão considerados os
períodos anteriores de gestão ocorridos
há menos de dois anos.

Membros do Conselho de Administração:

Alexandre Manoel Ângelo da Silva -
Ministério da Fazenda,

Cinara Wagner Fredo - Ministério da 
Fazenda,

Luis Felipe Salin Monteiro - Ministério da 
Fazenda,

Edison Antônio Costa Britto Garcia –
Presidente do INSS,

Mônica Hojaij Carvalho Molina – Membro 
Independente,

Natalísio de Almeida Júnior – Membro 
Independente e

Maurício de Castro Oliveira -
Representante dos empregados da 

Dataprev.
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CONSELHO FISCAL

O artigo 21 do Estatuto Social da
Dataprev trata da composição do
Conselho Fiscal, o quela deve ser
integrado por: 2 (dois) conselheiros,
titulares e suplentes, indicados pelo
Ministro de Estado da Fazenda; e 1 (um)
conselheiro, titular e suplente, indicados
pelo INSS. O Conselho Fiscal contará
com pelo menos 1 (um) membro
indicado pelo Ministro de Estado da
Fazenda como representante do Tesouro
Nacional, que deverá ser servidor público
com vínculo permanente com a
administração pública.

Na primeira reunião após a eleição, os
membros do Conselho Fiscal escolherão
o seu Presidente, ao qual caberá dar
cumprimento às deliberações do órgão,
com registro no livro de atas e pareceres
do Conselho Fiscal. Os membros do
Conselho Fiscal serão substituídos em
suas ausências ou impedimentos
eventuais pelos respectivos suplentes.

A Assembleia Geral elegerá os membros
do Conselho Fiscal e seus respectivos
suplentes, após indicações competentes
e análise prévia do Comitê de
Elegibilidade. O Conselho Fiscal reunir-
se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, por convocação do
seu Presidente ou da maioria de seus
membros. Cabe esclarecer que o Estatuto
da Dataprev em seu artigo 12, §§ 6º e 8º,
informa que o prazo de atuação do
Conselho Fiscal não será superior a 2
(dois) anos, permitidas 2 (duas)
reconduções consecutivas, e o retorno
do membro ao Conselho poderá ocorrer
após decorrido período equivalente a um
prazo de gestão ou atuação.

Membros do Conselho Fiscal:

Bruno Bianco Leal - INSS,

Nívia Beatriz Cussi Sanchez - Ministério 
da Fazenda, e

Marcelo Kalume Reis -Tesouro Nacional

.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Segundo o artigo 30, §§2º e 3º, do
Estatuto da Dataprev, o Comitê de
Auditoria Estatutário será remunerado e
integrado por 3 (três) membros, em sua
maioria independentes, observando as
condições mínimas previstas na legislação
vigente quando ao menos 1 (um) dos
membros deve ter reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade
societária, sendo suas atribuições
essenciais para o processo de supervisão
e integridade dos controles da gestão.
Destaca-se ainda que a composição do
Comitê nesta estatal se deu a partir de
outubro de 2018 (RS/CADM/010/2018),
sendo seus membros na totalidade
independente, cujos currículos estão
disponíveis no
https://portal.dataprev.gov.br/transparenc
ia-orgaos-colegiados/comite-de-
auditoria-estatutario.

Membros do Comitê de Auditoria
Estatutário:

Roberto Lamb,

Walter Luis Bernardes Albertoni e

Renê Sanda.

https://portal.dataprev.gov.br/transparencia-orgaos-colegiados/comite-de-auditoria-estatutario
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DIRETORIA EXECUTIVA

Conforme o artigo 12, 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 § 4º deste mesmo artigo, trata, ainda,
sobre o prazo de gestão dos membros
da Diretoria Executiva, o qual será de
dois anos, permitidas, no máximo, 3 (três)
reconduções consecutivas e estender-se-
á até a investidura dos novos membros
nomeados. O Processo de escolha dos
Dirigentes é realizado por seleção, em
consonância com o Estatuto Social da
Dataprev em seus artigos 13 e 14.

Membros da Diretoria:

André Leandro Magalhães - Presidente,

Amâncio Luiz Coelho Barker – Diretoria 
de Pessoas (até março de 2019),

Matheus Belin – Diretoria de Tecnologia e 
Operação – DIT,

Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira –
Diretoria de Relacionamento, 

Desenvolvimento e Informações – DRD e 
Diretoria de Finanças e Serviços 

Logísticos – DFS (interino),

Júlio Cesar de Araújo Nogueira –
Diretoria de Finanças e Serviços 

Logísticos – DFS (até março de 2018).

Os papéis e o funcionamento dos órgãos
colegiados estão previstos no estatuto da
empresa, podendo ser encontrado em
http://portal.dataprev.gov.br/estatuto-
social.

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 da Secretaria de
Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – SEST, do então
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
reúne 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.
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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
Geral de Gestão dos Colegiados - CGGC,
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.

AUDITORIA INTERNA

A atividade de Auditoria Interna é
exercida pela Superintendência de
Auditoria Interna - SUAU, sendo que suas
atribuições e atuação com as demais
instâncias de governança da Dataprev
encontram-se disciplinados nos seguintes
normativos: Estatuto Social, aprovado
pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária
da Dataprev, em 13/11/2017; Regulamento
de Auditoria Interna, publicado em 2011 e
atualizado em 16/02/2016; mediante
norma interna - N/AU/001/01 e no
Manual de Atribuições da Empresa, de
dezembro/2018, do qual destacamos:

“1. Integrar as funções de Auditoria Interna,
estabelecendo as diretrizes e disciplinando as
atividades de acordo com a legislação e normas
expedidas pelo Órgão Central de Controle Interno
(SFC/CGU), pela Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União – CGPAR e
pela Órgão de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (SEST/MP), bem como
observando as orientações pelo Comitê de
Auditoria Estatutário e Conselho de
Administração;

2. Orientar o planejamento das ações a serem
realizadas, em consonância com os normativos
específicos e conforme definido no Plano Anual
de Atividades da Auditoria interna;

3. Estabelecer diretrizes para orientar a execução
das atividades de avaliação dos controles
internos, dos processos de gestão de risco e de
governança corporativa, agregando valor ao
processo decisório organizacional, fornecendo
assessoramento para subsidiar o aprimoramento
e a plena execução da estratégia de atuação da
Empresa;

4. Participar das reuniões dos Conselhos Fiscal e
de Administração e Comitê de Auditoria
Estatutário, apresentando os resultados dos
trabalhos e acompanhamento de recomendações
de órgãos de controle interno e externo,
fornecendo relato gerencial sobre a efetividade
das providências implementadas;

5. Supervisionar o atendimento das demandas
dos órgãos de controle e estatutários, conforme
previsto em Estatuto Social da Empresa;

6. Instituir e manter ações voltadas para a gestão
e melhoria da qualidade no âmbito da atividade
de Auditoria Interna, incentivando a inovação, a
gestão do conhecimento e as melhores práticas;

7. Comunicar à Presidência e Conselhos sobre a
assunção de riscos decorrentes da não
implementação pelos gestores executivos e
operacionais da Dataprev de recomendações
para os quais a Auditoria Interna não identifique
o alinhamento às diretrizes e normativos
vigentes.”

.
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Também devem ser considerados outros
instrumentos legais/normativos que
determinam as competências da Auditoria
Interna, no apoio à Governança, são eles:
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e
Decreto nº 8.945/2016, além de Resoluções
da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias
da União (CGPAR) e Instrumentos
Normativos emitidos pela CGU.

A Auditoria Interna considera a
independência e objetividade como
princípios de auditoria aplicados ao setor
público, conforme estabelecem os padrões
de auditoria adotados pela International
Organization of Supreme Audit Institutions
– INTOSAI, bem como os preceitos
definidos pelo TCU. A regulamentação das
atividades de Auditoria Interna encontra-se
normatizadas no Regulamento de
Auditoria (N/AU/001/01), onde são
definidas as diretrizes e os procedimentos
para as atividades gerais da Auditoria
Interna, abrangendo aspectos relacionados
com a organização, competências, áreas
de atuação, metodologias,
responsabilidades e os requisitos inerentes
ao código de conduta profissional. Nesse
contexto, são enfatizados: 1) o propósito, a
autoridade, o mandato e a
responsabilidade da auditoria interna; 2) o
acesso aos recursos organizacionais
(documentos, informações, acesso a
sistemas, etc.) necessários a realização do
trabalho de auditoria;, 3) a auditoria interna
se vincula ao Conselho de Administração e
administrativamente à Presidência da
Empresa e 4) os princípios orientadores da
necessidade de preservar a independência,
sendo vedado que a auditoria interna
exerça funções que caracterizem
participação em atos de gestão.

No tocante à estratégia de atuação
adotada pela Auditoria Interna, 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. Em relação às

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 sistematizam as
operações da Empresa, facilitam e
racionalizam a execução dos trabalhos da
Auditoria Interna, cujo escopo e
planejamento consideram o exame das
atividades e processos que atendem as
unidades descentralizadas.

Em 2018, a estrutura da Auditoria Interna
foi alterada pela Resolução RS 3643/2018,
de 26/02/2018, tendo sido criada a
Superintendência de Auditoria Interna –
SUAU posicionada no 2º nível hierárquico
da estrutura organizacional apresentando a
seguinte estrutura: Coordenação-Geral de
Auditoria Interna – CGAU, que conta com
as Coordenações de Auditoria
Administrativa e Financeira – COAF, de
Auditoria de TI – COAS e de Auditoria de
Gestão Interna e Monitoramento – COAM.

A atual estrutura da Auditoria Interna
permite a execução das suas atribuições,
que consistem em trabalhos de exame e
avaliação de atividades de tecnologia da
informação, eficiência e efetividade da
gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, operacional, contábil da
Empresa e em diferentes segmentos
administrativos e operacionais da
Organização, em consonância com o
previsto no Plano Anual de Auditoria
Interna – PAINT/2018.

A Auditoria Interna permanece
subordinada administrativamente à
Presidência da Dataprev, conforme
estabelecido na Resolução do Conselho de
Administração - CADM nº 02, de
23/09/2011. As diretrizes e procedimentos
para o exercício das atividades gerais de
Auditoria Interna estão estabelecidos no
Regulamento de Auditoria objeto da
Norma NA/AU/001/02, de 07/05/2018,
sendo que a metodologia utilizada pela
Auditoria Interna se encontra em
consonância com a orientação e
supervisão técnica do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da
União – CGU.
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Em cumprimento ao estabelecido pelo
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União - CGU, a
partir da IN/SFC nº 09/2018, 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 do Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da
União - CGU.

Quanto a nomeação, designação,
exoneração ou dispensa do Auditor Geral,
titular da Auditoria Interna da Sede é
submetida, pelo Presidente da Dataprev, à
aprovação do Conselho de Administração
e, subsequentemente, à aprovação do
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, consoante
disposto no art. 15, § 5º, do Decreto nº
3.591, de 06/09/2000, na Portaria/CGU nº
2.737/2017 e na Resolução/CGPAR nº
21/2018.

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 interno e
externo. Os achados, as recomendações, as
determinações e o prazo para implementar
as ações requeridas são apresentados para
apreciação e busca conjunta de soluções
com os gestores. Em seguida é formalizado
um plano de ação que é registrado e
acompanhado pelo sistema automatizado
de follow-up.

Em consonância com o estabelecido pela
IN/CGU nº 24/2015, a Auditoria Interna, no
exercício de 2018, apresentou
rotineiramente, para apreciação da alta
Administração, Relatório de Auditoria
contendo relato gerencial a respeito da
posição das providências adotadas pela
Empresa para atendimento às
recomendações/determinações dos Órgãos
de Controle interno e externo, nos quais
constaram a categorização do risco (alto,
médio e baixo) das recomendações, das
determinações e a indicação das ações que

estão em curso na Organização para o
cumprimento do estabelecido.

No último trimestre do exercício de 2018,
foi publicada a IN/SFC nº 09/2018,
revogando a IN/CGU n º 24/2015 e
dispondo em seu artigo 14 que no mínimo
semestralmente seja encaminhado ao
Conselho de Administração as informações
relativas à execução do Plano Anual de
Auditoria Interna, assim como as
recomendações e as determinações não
atendidas que representem riscos aos
processos de Governança, de
gerenciamento de riscos e de controles
internos da Unidade, informando também a
exposição a riscos significativos e
deficiências existentes nos controles
internos da Unidade. Por definição do
Conselho de Administração, a Auditoria
Interna encaminhará as informações citadas
com periodicidade trimestral.

Anualmente, em atendimento ao artigo 20
da IN/SFC nº 09/2018, de 09/10/2018, até o
final do mês de março, 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
considerando as atividades previstas no
Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT,
que após apreciação do Conselho de
Administração é encaminhado para o
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União – CGU e
publicado na página da entidade na
internet em local de fácil acesso pelos
órgãos e cidadãos interessados, assegurada
a proteção da informação sigilosa e da
informação pessoal, nos termos do artigo
6º, inciso III da Lei nº 12.527, de 18/11/2011.

A Auditoria Interna executa o processo
formal de acompanhamento das
recomendações/determinações dos órgãos
de controle interno e externo, a partir de
sistema informatizado, que também é
disponibilizado para acesso das áreas
gestoras da Organização, onde são
acompanhadas todas as recomendações e
determinações dos órgãos de controle
interno e externo para uma efetiva gestão
do processo e apoio à tomada de decisão.
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Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente

Sistemática de contratação: A contratação da empresa Aguiar Feres – Auditores
Independentes S/S, realizada pelo Pregão Eletrônico nº 576/2018 e formalizada no
contrato no 01.027943.2018, teve como objeto principal o Exame das Demonstrações
Contábeis da DATAPREV dos exercícios de 2018 e 2019.

Dados da Empresa:

Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S.

Rua Visconde de Inhaúma nº 490, 13º andar, sala 1305 – Ribeirão Preto, São Paulo/SP –

CEP: 14010-100.

CNPJ nº 44101.000106.2018-88.

Remuneração pelo contrato: A prestação dos serviços objeto do contrato por 2 (dois)

anos tem o valor de R$ 51.500,00.

Serviços Contratados:
Exame das Demonstrações Contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial e as
respectivas demonstrações complementares dos Exercícios de 2018 e 2019, com a
emissão dos respectivos Relatórios/Pareceres sobre as Demonstrações Contábeis de 2018
e de 2019;
- Auditoria Trimestral das Demonstrações Contábeis do 2º, 3º e do 4º trimestre de 2018 e
do 1º, 2º, 3º e do 4º trimestre de 2019;
- Avaliação dos ambientes dos controles internos relacionados aos processos, contábil,
orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e pessoal para os exercícios de
2018/2019;
- Revisão da Escrituração Contábil Fiscal – ECF 2017/2018 e 2018/2019.

Com base nestas informações é produzido um indicador organizacional de

Fortalecimento do Controle Interno – FCI, demonstrando o atendimento das áreas

gestoras às recomendações e determinações emitidas e que integra o conteúdo do

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT.
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Gestão de Riscos e Controles 

Internos
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GOVERNANÇA E GESTÃO

O gerenciamento de riscos é
o processo de planejar, organizar, dirigir
e controlar os recursos humanos e
materiais de uma organização, para
minimizar os riscos e incertezas. Tem o
papel apoia os gestores nas decisões,
entendendo o impacto da incerteza no
alcance de seus objetivos, ampliando a
governança da organização em um
ambiente dinâmico e de incertezas,
além de aprimorar os processos de
controles internos.

A governança desse processo é
realizada com base na Política de
Gestão de Riscos Corporativos
(RS/CADM/0003/2017) a qual apresenta
os princípios, diretrizes,
responsabilidades, categorias dos riscos
e conceitos que devem nortear as
iniciativas associadas à gestão de riscos.
Classifica os riscos corporativos como
estratégicos, operacionais, financeiros e
regulatórios. Assim como apresenta os
princípios que devem ser observados
para gestão dos riscos:

• A gestão de riscos deve considerar,
explicitamente, as incertezas, a natureza
dessas incertezas, e como elas podem
ser tratadas;

• A gestão de riscos deve ser parte
integrante de todos os processos da
organização, nos diferentes níveis;

• Os riscos devem ser considerados em
todas as decisões e a sua gestão deve
ser realizada de maneira integrada;

• As ações de resposta devem
considerar as possíveis consequências
de curto, médio e longo prazos e
devem ser priorizadas de acordo com a
agregação ou preservação de valor
para Dataprev;

• A gestão de riscos deve ser
sistemática, racional, transparente,
dinâmica, iterativa, adaptável a
mudanças e coerente com o
Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) da Dataprev.

A Dataprev tem envidado esforços no
sentido de aprimorar seus controles
internos para que os possíveis impactos
junto sua estratégia de negócios não
seja impactada e os eventos de riscos
sejam mitigados. Para isso, o processo
de gestão de riscos foi aperfeiçoado a
partir da revisão do Planejamento
Estratégico Institucional (2019-2023)
onde foi implantada uma metodologia
pautada em normativos que são
referências nacionais e internacionais:

• Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 –
Gestão de Riscos: princípios e diretrizes;

• Norma ABNT ISO Guia 73:2009 –
Gestão de Riscos: vocabulário;

• COSO/ERM - The Committee of
Sponsoring Organizations Treadway
Commission;

• Metodologia de Gestão de Riscos da
Controladoria Geral da União (CGU);

• Manual de Gestão de Riscos
Operacionais da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN).
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Com o objetivo de
determinar responsabilidades quanto ao
gerenciamento dos riscos, a Dataprev
realiza sua gestão com base no conceito
das três linhas de defesa, definindo de
forma clara e objetiva o papel e as
responsabilidades de cada área e de
cada linha de defesa, fortalecendo a
eficiência e a eficácia no gerenciamento
de riscos, bem como minimizando a
duplicação de esforço. As 3 linhas de
defesa são:

·1a linha de defesa: Gestão Operacional,
sendo composta pelos gestores da área
executora;

·2a linha de defesa: Função de
gerenciamento de riscos e
conformidade, sendo composta pelo
CGAE - Comitê de Gestão e Alinhamento
Estratégico e pela Coordenação de
Riscos Corporativos;

·3a linha de defesa: Exercida pela
Auditoria Interna.

MAPEAMENTO DE RISCOS 
CORPORATIVOS

As empresas são submetidas a um ritmo
cada vez maior de mudanças e com a
Dataprev não pode ser diferente —
tecnologias disruptivas, modelos de
negócio inovadores, novas formas de
competição, mudanças geopolíticas. À
medida que o mundo gera novas
normas, o ajuste da estratégia aos riscos
e oportunidades emergentes é
elemento-chave para todas as empresas.

O sucesso exige uma abordagem
holística e integrada do gerenciamento
de risco — o cenário competitivo e o
ambiente de riscos exigem isso, assim
como os órgãos reguladores, para a
garantia do valor, do crescimento e da
sustentabilidade.

Os riscos são monitorados e avaliados
pelo responsável quanto a alterações no
nível de impacto, probabilidade e
estratégia de resposta. As ações de
tratamento são avaliadas quanto à
eficácia e novos riscos podem ser
identificados e registrados na fase de
monitoramento.

TIPOS DE RISCOS

A Política de Gestão de Riscos
Corporativos da Dataprev utilizou a
seguinte classificação dos riscos
corporativos:

• Riscos Estratégicos: riscos
associados com as decisões estratégicas
da organização para atingir os seus
objetivos de negócios, e/ou decorrentes
da falta de capacidade ou habilidade da
Empresa para proteger-se ou adaptar-se
a mudanças no ambiente externo;

• Riscos Operacionais: eventos
que podem comprometer as atividades
da Dataprev, normalmente associados a
falhas, deficiência ou inadequação de
processos internos, pessoas,
infraestrutura e sistemas;

• Riscos Financeiros: eventos
que podem comprometer a capacidade
da Dataprev de contar com os recursos
orçamentários e financeiros necessários à
realização de suas atividades, ou
incertezas associadas aos retornos
financeiros esperados de um
investimento;

• Riscos Regulatórios: eventos
derivados de alterações legislativas ou
normativas, inadequação a requisitos
regulatórios ou multas aplicadas por
descumprimento de dispositivos legais e
perdas financeiras oriundas de decisões
desfavoráveis em processos judiciais, que
podem comprometer as atividades da
Dataprev.



Principais Riscos Levantados relacionados aos Objetivos Estratégicos

A tabela a seguir mostra a vinculação dos objetivos estratégicos aos
programas com seus riscos mapeados. Para cada riscos foram mapeadas as causas e
consequências.

Objetivo Estratégico Expandir portfólio de serviços e clientes

Programa estratégico prioritário Novos Negócios e Inovação

Risco Atraso na disponibilização das APIs

Causas Consequências

A disponibilização das APIs para comercialização

depende de implantação do WSO2 para gestão

das APIs além da conclusão do desenvolvimento

das APIs.

Inviabilidade de exposição e comercialização de APIs

Objetivo Estratégico
Radicalizar a padronização e interoperabilidade de

sistemas e dados

Programa estratégico prioritário Integração de Dados e Serviços

Risco

A inexistência de um modelo de bilhetagem -

Financeiro, Negócio e Infraestrutura adequado à

estratégia da Dataprev

Causas Consequências

Falta de alinhamento entre as áreas envolvidas.
Inviabilizará a implantação do modelo completo de

bilhetagem.

Objetivo Estratégico
Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela

qualidade e tempestividade de implantação

Programa estratégico prioritário CV3

Risco

Indisponibilidade da base migrada de Desativação-

CV3 e falha no funcionamento da ferramenta

DataBridge.

Causas Consequências

Indisponibilidade de ambientes e equipes

disponível para realização de teste de

desempenho/análise de desempenho.

Atraso na realização de teste de desempenho ou

análise de desempenho por produto, ocasionando

atraso e/ou inviabilidade de execução dos processos

no ambiente de produção.

Objetivo Estratégico
Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela

qualidade e tempestividade de implantação

Programa estratégico prioritário CV3

Risco
Ausência de ambiente para testes e homologação

dos sistemas a serem migrados

Causas Consequências

Equipe dedicada insuficiente para atender as

demandas necessárias.

Suspensão das atividades de testes e/ou

homologação, necessitando de replanejamento das

atividades.

Objetivo Estratégico
Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela

qualidade e tempestividade de implantação

Programa estratégico prioritário CV3

Risco
Mecanismos de convivência, fornecidos pela

Consultoria, não atender os objetivos

Causas Consequências

Ferramenta Databridge não realizar a convivência

alta/baixa de forma online e complexidade no

desenvolvimento e implantação da convivência

baixa/alta pelo fornecedor.

Revisar estratégia de implantação verificando a

viabilidade de implantação dos sistemas sem os

mecanismos de convivência previstos.
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Objetivo Estratégico
Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela

qualidade e tempestividade de implantação

Programa estratégico prioritário Nuvem

Risco Aquisição da solução NSX

Causas Consequências

Dependência da aquisição da solução para

continuidade do projeto.
Inviabilidade do projeto.

Objetivo Estratégico Expandir portfólio de serviços e clientes

Programa estratégico Gestão Estratégica de Serviços para os Clientes

Risco Atraso na aquisição do software de DataLake

Causas Consequências

Os insumos necessários aos processos internos

levam a demora da conclusão dos documentos

e aprovação para iniciar a licitação pública.

A Não contratação do DataLake e o não

atingimento do marco e macroações, pode ensejar

eventual multa contratual ou/e comercialização de

serviços aos integrantes do SISP postergada.

Objetivo Estratégico
Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo

Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco
Contenção da utilização da rede atual (1Gbps) da

Dataprev

Causas Consequências

Não implementação da solução de rede

virtualizada.

Limitará a oferta de novos produtos ou expansão

de produtos existentes para os clientes.

Objetivo Estratégico
Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo

Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco Não realização das manutenções necessárias

Causas Consequências

Indisponibilidade de janelas junto ao cliente Inviabilizará a implantação das soluções adquiridas.

Objetivo Estratégico

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela

proteção e privacidade das informações sob a

guarda da empresa

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco Não aprovação de janelas de execução da mudança

Causas Consequências

Limitação e concorrência com outros projetos.
Gerará atrasos e não atendimento total das metas

de escopo do projeto.

Objetivo Estratégico Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco Não realização das manutenções necessárias

Causas Consequências

Indisponibilidade de janelas junto ao cliente.
Poderá inviabilizar a implantação das soluções

adquiridas.
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Objetivo Estratégico Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco
Não aquisição e implementação da solução de rede

virtualizada

Causas Consequências

Restrição financeira ou atraso no processo

licitatório.

Poderá inviabilizar o provisionamento de novos

serviços e aplicações web para os data centers

virtualizados (DCV’s).

Objetivo Estratégico Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco
Não aquisição e implementação dos novos ativos de

rede e segurança

Causas Consequências

Restrição financeira ou atraso no processo

licitatório.

Poderá inviabilizar o provisionamento de novos

serviços e aplicações web para os clientes da

Dataprev.

Objetivo Estratégico Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco
Impossibilidade de instalação do equipamento tipo

VTL

Causas Consequências

Limitação de facilities dos Data Centers. Poderá impactar no alcance do resultado.

Objetivo Estratégico

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela proteção

e privacidade das informações sob a guarda da

empresa

Programa estratégico Inteligência e Defesa de SIC

Risco
Não aquisição no prazo esperado dos ativos de rede

10G

Causas Consequências

Atrasos no processo de compras. Poderá inviabilizar o resultado esperado.

Objetivo Estratégico

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela

proteção e privacidade das informações sob a

guarda da empresa

Programa estratégico Inteligência e Defesa de SIC

Risco Segregação ineficiente

Causas Consequências

Informações incompletas no histórico de

problemas.
Poderá ocasionar vulnerabilidades na rede.
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Objetivo Estratégico
Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo

Federal

Programa estratégico Infraestrutura de TI

Risco
Necessidade de reescrita de algumas aplicações

web específicas

Causas Consequências

Incompatibilidade destas aplicações com a

solução de balanceamento.

Poderá impactar na implantação do balanceamento

de carga multisites nos Data Centers.



Objetivo Estratégico
Estabelecer arquitetura empresarial flexível alinhada

a estratégia da Empresa

Programa estratégico Governança Corporativa

Risco Indisponibilidade da plataforma de cursos de EaD

Causas Consequências

Ausência de competências para prestação do

serviço pela fornecedora da plataforma de EaD

Impossibilidade de participação nos cursos pelos

empregados

Objetivo Estratégico

Consolidar cultura de governança e gestão

baseada em planejamento, métricas, indicadores e

análise de informações

Programa estratégico Governança Corporativa

Risco
Riscos estratégicos não serem mapeados no

Planejamento Estratégico (2019-2023)

Causas Consequências

Não obtenção das informações necessárias

para o mapeamento dos riscos estratégicos

junto às superintendências através de oficinas

e/ou entrevistas.

Não inclusão dos riscos no planejamento

estratégico e descumprimento da legislação.

Objetivo Estratégico

Consolidar cultura de governança e gestão

baseada em planejamento, métricas, indicadores e

análise de informações

Programa estratégico Governança Corporativa

Risco
Baixo envolvimento das áreas na definição e

detalhamento dos indicadores estratégicos

Causas Consequências

Baixa priorização e envolvimento das áreas Definição de indicadores prejudicada
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Objetivo Estratégico
Estabelecer arquitetura empresarial flexível alinhada a

estratégia da Empresa

Programa estratégico Gestão Corporativa

Risco Atraso na assinatura do contrato

Causas Consequências

As cláusulas contratuais não atenderem as

necessidades dos clientes
Atraso na assinatura e a não assinatura

Objetivo Estratégico
Estabelecer arquitetura empresarial flexível alinhada a

estratégia da Empresa

Programa estratégico Governança Corporativa

Risco Execução do Mês da Segurança comprometida

Causas Consequências

Alocação de recursos insuficientes para a

execução das ações planejadas.
Queda na qualidade e na quantidade de eventos.



Objetivo Estratégico

Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação utilizando como

referência as melhores práticas do mercado

Programa estratégico Gestão de Serviços

Risco
Não registrar os incidentes em nível de função e

ainda sem evidências de monitoramento

Causas Consequências

Inviabilidade técnica das ferramentas de registro

e monitoramento

Inviabilização da apuração de níveis de serviço

conforme proposta do novo modelo.

Entre os próximos desafios para o gerenciamento de riscos corporativos estão
o de realizar o alinhamento para o tratamento de acordo com grau de severidade do
risco concatenando com a estratégia estabelecida pela empresa, a avaliação do grau de
maturidade em riscos, ações de sensibilização sobre o tema, e a implementação de um
plano de assistência contínua para identificar e avaliar riscos, apurar controles internos
existentes e estabelecer ações para manter o risco em um nível aceitável dentro da
organização.

Objetivo Estratégico

Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação utilizando como

referência as melhores práticas do mercado

Programa estratégico Gestão de Serviços

Risco

Não implantação do catálogo de serviços cliente

prevista no resultado "Catálogo de Serviços Cliente

implantado"

Causas Consequências

Não aceitação por parte dos clientes ou

limitações técnicas para implantação.

Inviabilização parcial ou total da implementação do

novo modelo de forma bilateral.

Objetivo Estratégico

Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação utilizando como

referência as melhores práticas do mercado

Programa estratégico Gestão de Serviços

Risco
Não acordar os requisitos do novo modelo em

contrato

Causas Consequências

Limitações burocráticas e/ou financeiras

(resultado Novo modelo de contrato com

cliente implantado)

Inviabilização parcial ou total da implementação do

novo modelo de forma bilateral.

Objetivo Estratégico

Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação utilizando como

referência as melhores práticas do mercado

Programa estratégico Gestão de Serviços

Risco
Não implantação da ferramenta de monitoramento

de desempenho de serviços

Causas Consequências

Não aquisição ou ação que possibilite este

monitoramento

Inviabilização da implementação do modelo para

atendimento dos requisitos contratados pelo cliente
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Monitoramento e Execução

A execução e o monitoramento ocorrem no Plano de
Ação, que tem o papel de apresentar as ações necessárias para
o alcance da estratégia, sendo o gerenciamento de riscos
utilizado como forma de mitigar impactos e gerando resultados.
Assim como todo planejamento operacional, o Plano de Ação
visa resultados de curto prazo, necessários para o atingimento
dos objetivos estratégicos da Empresa, sempre levando em
conta a otimização dos meios e maximização dos resultados.
Para o exercício de 2018 foram identificados 159 riscos, dos quais
90 classificados como riscos de impacto alto. Estes riscos foram
monitorados durante todo o ano, como forma de mitigar seus
impactos e contribuir para que os resultados fossem alcançados.

O nível de maturidade da Dataprev ainda é baixo,
porém, ações de sensibilização tais como : capacitação do seu
corpo funcional e disseminação de uma cultura voltada para o
gerenciamento de riscos vem sendo praticado com o objetivo
de alavancarmos na identificação prévia dos riscos e as devidas
ações de tratamento.

Entre os próximos desafios para o gerenciamento de
riscos estão o de elevador o nível de maturidade em riscos,
continuar com ações de sensibilização junto ao corpo funcional,
além de implementar o plano de assistência contínua para
identificar e avaliar riscos, apurar controles internos existentes e
estabelecer ações para manter o risco em um nível aceitável
dentro da organização.
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Resultado da Gestão
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Neste capítulo serão apresentados os resultados da gestão que
tem como premissa os resultados obtidos com a execução do Planejamento
Estratégico, assim como os indicadores do Programas de Participação nos
Lucros e Resultados - PPLR, Remuneração Variável de Dirigentes - RVA e
Gratificação Variável por Resultados - GVR. Estes indicadores não exaurem
os principais indicadores de nível gerencial da Empresa, que estarão
distribuídos conforme sua temática nas demais seções deste relatório, em
especial na seção 06, onde se concentram os de cunho financeiro.

O processo de planejamento da Dataprev está estruturado em
três níveis, considerando os aspectos estratégico, tático e operacional. Esses
aspectos são tratados na Dataprev no Planejamento Estratégico Institucional
– PEI que apresenta a visão estratégica da empresa para o ciclo 2016-2019,
tendo como elementos que o compõem a Roda da Estratégia, que
apresenta os objetivos estratégicos organizados em 8 (oito) dimensões
estratégicas que é mais uma representação gráfica do Mapa Estratégico,
cadeia de valor e o Plano de Ação que é composto pelos programas
corporativos.

A execução ocorre no Plano de Ação, que tem o papel de
apresentar as ações necessárias para o alcance da estratégia. Assim como
todo planejamento operacional, o Plano de Ação visa resultados de curto
prazos necessários para o atingimento dos objetivos da empresa, sempre
levando em conta a otimização dos meios e maximização dos resultados.

A Dataprev adota a metodologia de gerenciamento de
programas para execução da estratégia de longo prazo. Para o exercício de
2018, onde foram aprovados 20 (vinte) programas corporativos, dos quais 19
(dezenove) foram executados e 1 (um) cancelado em decorrência das
orientações estratégicas da Empresa. Os programas são compostos por
objetivos, benefícios e resultados esperados; e como forma de impulsionar a
realização dos objetivos estratégicos, aos programas são atrelados desafios
corporativos, que ao serem cumpridos pelo corpo funcional, esses são
bonificados por meio da Gratificação Variável por Resultados – GVR. Todos
os desafios alcançados se encontram distribuídos em cada um dos
programas estratégicos respectivos. Os desafios alcançados estão alocados
nos seus respectivos programas.

Quanto aos desafios que não foram alcançados, seja por motivo
de realinhamento estratégico ou em decorrência de ajuste do escopo do
resultado, cabe a Diretoria Executiva avaliar a pertinência dos mesmos
voltarem a compor os desafios, seja de forma integral ou com
recomendações de adequação frente aos novos cenários.”

Para organizar e apresentar os resultados da gestão, este capítulo
traz o conceito de cadeia de valor, roda da estratégia de forma a resgatar o
planejamento e os objetivos estratégicos.,em seguida, apresentamos o
monitoramento do plano de ação para o alcance desses objetivos, assim
como da estratégia de longo prazo.
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Cadeia de Valor da Dataprev 

A Cadeia de Valor foi instituída na empresa como uma ferramenta estratégica para
estudo dos processos. Nela estão descritos o conjunto de atividades-chave 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. Em seus três níveis, conforme Figura 1,
tem o papel de definir tanto o inter-relacionamento entre processos internos quanto a
correlação dos processos com clientes e partes interessadas.

O primeiro nível agrega os macroprocessos finalísticos, sendo eles transversais a
todas as unidades organizacionais de negócio.

O Plano Estratégico Institucional – PEI que norteou o plano de ação para o exercício
de 2018 foi composto por um conjunto de elementos, a saber: o mapa estratégico,
abordado na seção 02, a roda da estratégia, com as principais dimensões que
caracterizam as estratégias da Dataprev; além da cadeia de valor, do PDTI.

Figura 1: Cadeia de Valor da Dataprev Em Seus 3 Níveis
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Figura 2 - Roda da Estratégia

Todos os macroprocessos da cadeia de valor geram macroprodutos que têm
correspondência com as dimensões da roda da estratégia.

A Roda da Estratégia, conforme figura a seguir apresenta oito dimensões que
caracterizam a estratégia da Dataprev e os meios pelos quais a empresa busca atingir sua
visão de futuro. As dimensões corporativas são: clientes, integração, logística, finanças,
processos, pessoas, governança e tecnologia.
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Gestão Corporativa

Apresentação dos Resultados da 

Estratégia de Longo Prazo

RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Plano de Comunicação 2018 executado e Plano de Comunicação 2019 

aprovado. <70%

Programa anual de advocacia preventiva e tratamento de passivo judicial 

implantado. Concluído

Novo modelo de contrato com cliente implantado. >70%

Estabelecer parcerias com universidades em linhas de pesquisas de 

interesse da Dataprev. <70%

Processo de teste de desempenho revisado. Concluído

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Governança Estabelecer uma arquitetura empresarial flexível alinhada

com a estratégia da empresa.

Processos Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação, utilizando como referência as

melhores práticas de mercado.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Estabelecer uma arquitetura

empresarial flexível, com fluxos de

comunicação, melhoria de processo e

prevenção de passivos judiciais.

Melhoria do relacionamento com a imprensa.

Prevenção de passivos judiciais.

Aperfeiçoamento de processos.

O programa de Gestão Corporativa, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Aprovação do Plano de Governança 2018 do Projeto de advocacia preventiva, como instrumento de

intensificação de ações voltadas para advocacia preventiva perene e de mitigação operacional e

financeira de passivo judicial.

Revisão de todo o processo de testes de desempenho e a elaboração e utilização de um novo modelo

de contrato com clientes.

A política de comunicação externa, a de porta-vozes e com ações de contato com a mídia

especializada durante o lançamento de diversos produtos e serviços desenvolvidos pela Dataprev.
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Governança Corporativa

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Governança Consolidar uma cultura de gestão de riscos,

promover a ética e a transparência em toda a

Empresa

Consolidar uma cultura de governança e gestão

baseada em planejamento, métricas, indicadores

e análise de informações

Estabelecer arquitetura empresarial flexível

alinhada da estratégia da empresa

Processos Aprimorar processos visando qualidade,

agilidade, disponibilidade e automação,

utilizando como referência as melhores práticas

de mercado.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Conquistar e preservar a confiança da sociedade,

melhorar o desempenho organizacional, reduzir

conflitos, alinhar ações e trazer mais segurança

para os acionistas e agentes públicos que se

relacionam com a Dataprev.

Promoção da transparência, mantendo a

sociedade informada acerca das decisões

tomadas.

Promoção da conduta íntegra dos empregados e

lideranças.

Utilização dos controles internos para manter os

riscos em níveis adequados e aceitáveis.

Definição clara da estratégia corporativa, metas,

papéis e responsabilidades.

Avaliação do desempenho organizacional.

Melhora da conformidade da empresa às

regulamentações, códigos, normas e padrões.

O programa de Governança Corporativa, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Práticas de transparência aprimoradas com a formalização de processos e publicação de normativos

sobre gestão da transparência ativa e passiva, além de ampliado o rol de informações publicadas no

Portal Dataprev, conforme recomendações do Ministério da Transparência, Fiscalização e

Controladoria-Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União - TCU.

Ações de sensibilização com foco na promoção de uma conduta íntegra por meio de Sessões

Técnicas, Pesquisas de Percepção junto a todo corpo funcional com o objetivo de internalizar

conceitos e práticas sobre transparência e integridade, além da elaboração do Plano de integridade

2019-2020 com o objetivo de ajustar o calendário de ações de integridade.

Definição clara da estratégia corporativa, metas, papéis e responsabilidades com a reestruturação do

Planejamento Estratégico Institucional para o ciclo 2019-2023, com análise de riscos e oportunidades,

proporcionando aderência aos dispositivos legais, Lei 13.303/2016 e trazendo maior alinhamento

entre os instrumentos de gestão da Empresa, além de possibilitar maior controle interno por meio da

gestão de riscos e uma visão mais assertiva por meio de indicadores.
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RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Gestão apoiada por indicadores corporativos implantada. >70%

Gestão de riscos corporativos executada. >70%

Gestão de conformidade corporativa executada. >70%

Gestão de processo de transparência aprimorado em toda a empresa. Concluído

Processo de gestão de manifestações do cidadão (ouvidoria) gerenciado. >70%

Plano de promoção da ética executado. Concluído

Plano de conscientização em Segurança da Informação (SI) 2018 executado. >70%

Ciclo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação (GRSI) 2018 executado. >70%

Ciclo de segurança no desenvolvimento de aplicações aprimorado e executado. <70%

Ciclo de gestão colaborativa de políticas e normas de SI executado. Concluído

Ciclo 2018 do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) executado. <70%

Escritório de Planejamento e Gestão gerindo portfólio, programas e projetos. Concluído

Dataprev adequada aos dispositivos da Lei das Estatais (Lei nº. 13.303/2016). Concluído

Planejamento Estratégico reestruturado. >70%

DESAFIOS DE GVR

Canal de Denúncias externo e independente implantado.

Design “AS IS” e matriz de responsabilidade para Framework completo CIS aprovados na SUGV.

Determinação 9 1 3 do Acórdão TCU 598/2018 atendida dando transparência aos indicadores definidos 

e publicados no RG2017.

Estudo de Viabilidade de implementação de Corregedoria submetido à Diretoria Executiva.

Fatores de Risco associados ao Plano de Negócios da Dataprev identificados.

Mapa de Objetivos Estratégicos da Dataprev para o Planejamento Estratégico 2019 / 2023 elaborado.

Matriz de Riscos Corporativos validada na Superintendência Colegiada.

Metas associadas aos Programas Estratégicos do Plano de Ação 2018 pactuadas.

Modelo do nível de maturidade em Gestão de Projetos criado.

Normativos da CTIR – Comissão de Tratamento de Incidentes de Rede revisados e publicados.

Planejamento Estratégico 2019-2023 aprovado no CONSAD.

Política de Segurança da Informação e Comunicações atualizadas e publicadas.

Portal da Dataprev (Internet) em atendimento às recomendações da Auditoria Interna sobre Controle 

Social (Relatório de Auditoria COAO OS 2017/039) atualizado.

Processo de transparência ativa e passiva normatizado e publicado.  

Processo do Plano de Ação 2019 vinculado ao planejamento estratégico, aprovado na DIREX até 30/11.

Proposta do Framework de Segurança aprovado pela Diretoria Executiva.

Quatro Programas Estratégicos Prioritários do Plano de Ação 2018 estruturados conforme o processo 

“Gerir Programa”.

Revisão das atribuições da Ouvidoria apresentada à DIREX e/ou CONSAD.

Sensibilização da ética / integridade realizada através de ações descritas no Plano de Ação 2018.

Todos os Programas para 2019 formalizados no Clarity.
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Aprimoramento de Processos

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Processos Aprimorar processos visando qualidade, agilidade,

disponibilidade e automação, utilizando como referência as

melhores práticas de mercado.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Aprimorar processos visando qualidade, agilidade

e gestão do dia a dia, com base nas melhores

práticas de mercado.

Fortalecer a cultura de gestão de processos na

Dataprev integrando as dimensões estratégica,

tática e operacional com foco na transversalidade

dos processos.

Processos aprimorados e geridos com qualidade e

agilidade, com base nas melhores práticas de

mercado.

Cultura de gestão de processos fortalecida em

toda a empresa, refletida em ganhos de eficiência

operacional e de imagem, perante outros órgãos,

fornecedores, clientes e sociedade.

O programa de Aprimoramento de Processos, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para

2018, apresentando os seguintes ganhos:

Aumento no índice de aprimoramento de processos (IAP) quando comparado com os resultados

alcançados em 2017 de 23,64%, pois em 2018 o índice alcançou 25,13%, sendo seu maior ganho

voltado para os processos finalísticos, ou seja, o principal negócio da Dataprev.

RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Gestão de Demandas aprimorado <70%

Cadeia de Valor aprimorada com processos priorizados <70%

Gestão do dia a dia implantada com base na Cadeia de Valor <70%

Canal único para publicação de processos implantado <70%

DESAFIOS DE GVR

Cadeia de Valor da Dataprev revisada e documentada
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Gestão de Serviços

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Processo Aprimorar processos visando qualidade, agilidade, 

disponibilidade e automação, utilizando como referência as 

melhores práticas de mercado.

Tecnologia Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e 

tempestividade de implantação.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Integrar as atividades que subsidiam a Gestão do

Serviço na Empresa visando ganhos na qualidade

das entregas e na sustentação dos serviços.

Gestor de Serviço da SURL empoderado como

principal cliente dos processos de gestão de

serviços.

Celeridade e qualidade nas entregas pactuadas

com os clientes.

Melhoria na Gestão do ANS e,

consequentemente, redução de descontos e

glosas.

Uniformidade na percepção dos serviços para

toda a empresa.

O programa de Gestão de Serviços, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Definido critérios para medição do grau de conformidade e qualidade adequado às expectativas da

Empresa, proporcionando maior disponibilidade e acesso às informações inerentes a todo o processo

de implantação, de modo a tornar mais efetiva a análise realizada.

Processos revisados e evoluções promovidas como por exemplo, estudos para aferição do Tempo

Máximo de Resolução de Incidentes - TMRI, agregando melhorias nos registros de indisponibilidades e

na comunicação entre os diferentes atores envolvidos.

Acompanhamento da saúde do serviço pelo próprio Gestor e demais envolvidos em tempo real e

historicamente, considerando os requisitos de negócio e infraestrutura, mantendo uniforme a

percepção na empresa quanto ao atendimento dos ANS, em diferentes níveis de gestão.

Gestão de Serviços ponta-a-ponta iniciado com o redesenho dos processos, porém não concluído,

todavia se espera ações que extrapolem o âmbito setorial, proporcionando um melhor atendimento

aos clientes.

Identificado os papéis de cada área participante da Gestão de Serviços, além de redesenhado o

processo de gerenciamento de incidentes, proporcionando clareza quanto aos fluxos desses processos.

RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Processo de entrega contínua de serviços de TIC implantado. >70%

Tecnologia Blockchain incorporada ao ciclo produtivo. Concluído

Processo de liberação implementado junto ao desenvolvimento e aos serviços na 

esteira produtiva.
Concluído

Capacidade de entrega de soluções de TIC ampliada. >70%

Certificação ISO 20000 para os Serviços Produtivos dos Data Centers. <70%

Implementação do modelo de disponibilidade para atendimento aos requisitos 

de contratos junto aos clientes (ANS).
<70%

Integração dos processos de Gestão de Serviços implantada. >70%

Catálogo de Serviços Cliente implantado. >70%
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DESAFIOS DE GVR

Metodologia de aferição da disponibilidade dos sistemas do INSS definida.

Políticas e procedimentos para liberações e implantações de mudanças definida.

Relatório com avaliação de dependência tecnológica aprovado.

Processo de operação dos ativos de segurança de rede aprovado e publicado (firewall e cofre de senha).

Indicador de mensuração de vazão do atendimento das demandas de desenvolvimento da Dataprev em

conformidade com a recomendação do TCU.

Infraestrutura de TI

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA 

DA ESTRATÉGIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Logística Disponibilizar soluções de logística, internas e externas, com melhor

qualidade, agilidade e custo.

Processos Aprimorar processos visando qualidade, agilidade, disponibilidade e

automação, utilizando como referência as melhores práticas de mercado.

Tecnologia Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e tempestividade

de implantação.

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela proteção e privacidade das

informações sob guarda da empresa.

Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Garantir a modernização dos serviços e

tecnologias de infraestrutura que sustentam os

Data centers, no contexto do ciclo de vida

tecnológico, para evoluir os níveis de entrega dos

requisitos funcionais, de forma a habilitar novos

negócios e não funcionais para garantir a

escalabilidade do parque no que tange à

capacidade, desempenho e disponibilidade, entre

outros.

Redução de Custo.

Melhoria da disponibilidade de serviços (uptime).

Mais ambientes disponibilizados.

Melhorar retorno sobre o investimento.

Aumento da aderência aos padrões de

conformidade estabelecidos.

Redução de Risco.

Melhoria do ANS (SLA).

O programa de Infraestrutura de TI, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Redução de Riscos com ações de estruturação e publicação do processo Gerir Ativos que propiciaram

maior sinergia entre áreas de interesse, consolidando dados e consequente, aprimorando os

mecanismos de controle interno, mitigando a exposição a riscos, além da aquisição e implantação da

ferramenta de ITAM e de estudos de racionalização de recursos. Quanto ao Plano de independência

tecnológica, foi realizada a análise dos ambientes referente as tecnologias utilizadas, os fatores que

geram dependência tecnológica, os riscos identificados e as alternativas existentes para combater a

dependência.

O Programa de Conformidade Tecnológica da Infraestrutura de TIC contemplou ações de atualização

tecnológica que visam a evolução do produto tecnológico durante todo o seu ciclo de vida, incluindo,

fim de suporte e de contrato de garantia/manutenção, aumentando a aderência aos padrões de

conformidade estabelecidos. O tratamento das não conformidades alcançou 70%, sendo as principais,

a atualização tecnológica, a desmobilização de ativos ociosos, a otimização de recursos e o registro de

débito técnico de serviço.

Aquisições e implantações de soluções de rede e segurança serviram para prover maior velocidade de

conexão, throughput e segregação de rede por ambiente e clientes para as comunicações entre ativos

dentro da rede dos Data Centers da Dataprev, aumentando a disponibilidade dos serviços e dos ANS.

Ampliada a oferta de banco de dados Oracle hospedados no Exadata, aumentando o retorno sobre o

investimento
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RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Certificação TIER III (Constructed Facility) implantada no Data Center Distrito Federal. Concluído

Processo de armazenamento de dados históricos reestruturado sem utilização de 

fitas (backup).
<70%

Rede dos Data Centers operando em 10 GB com segregação de ambientes e por 

clientes.
<70%

Programa de Conformidade Tecnológica da Infraestrutura de TIC 2018 executado. >70%

Balanceamento de carga multisites implantado. <70%

Processo Gerir Ativos de Infraestrutura de TIC implantado, executado e monitorado. Concluído

Protocolo IPv6 da rede dos Data Centers implantado. <70%

Expansão da solução de backup de curta retenção. <70%

Estratégia arquitetural hiperconvergente definida. Concluído

Plano de independência tecnológica definido. Concluído

Soluções de automação de infraestrutura contratadas. Cancelado

Processo de operação dos ativos de segurança de rede aprimorado (DAM, WAF, IPS,

Firewall).
<70%

Infraestrutura de rede interna e ativos de segurança implanta. <70%

Utilização do FLUIG ampliada. Cancelado

Ambiente digital de TIC interna aprimorado. <70%

Sistema de gestão de informações jurídicas, de ouvidoria e fiscalização tributária

implantado.
Concluído

Ampliar a oferta de Exadata e Licenciamento Oracle. <70%

DESCRIÇÃO DO DESAFIO

Criar autoatendimento - BOT - para consumo dos NOCs dos 03 (três) Datacenters

Habilitar no mínimo 04 (quatro) funcionalidades do Firewall 10G da Palo Alto

Mapear os acessos nomeados nas bases de dados dos 3 (três) Data Centers

Política de backup redefinida

Relatórios de Gestão de Ativos produzidos pela Ferramenta SAM

Segregar Proxies do INSS e da Dataprev

Solução de Firewall 10G implantada nos Data Centers do RJ, SP e DF

Solução de firewall adquirida

Solução de Hiperconvergência prospectada

Solução de Rede Virtualizada (SDN) aprovado no Conselho de Administração  

Solução de Visibilidade de rede (NPB e NVS) adquirida

Solução de visibilidade de rede planejada, instalada e configurada no datacenter de SP

Soluções para automação de infraestrutura prospectada
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Inteligência e Defesa de SIC (Serviço de Informação ao Cidadão)

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tecnologia Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela proteção e 

privacidade das informações sob guarda da empresa.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Aumentar a segurança das informações

e sistemas da Dataprev, tanto de

maneira preventiva como de maneira

reativa.

Garantia dos pilares da segurança de informação, dando

maior confiabilidade aos clientes

O programa de Inteligência e Defesa de SIC-Serviço de Informação ao Cidadão, cumpriu parcialmente

os benefícios propostos para 2018, apresentando os seguintes ganhos:

Maior resiliência sobre o tema segurança, principalmente sobre questões voltadas para a Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais. Tanto questões preventivas como a criptografia dos dados trafegados

entre os Data Centers e o tratamento de vulnerabilidades, como ações reativas relacionadas ao SOC

(implantado) e a preparação e especialização da equipe de resposta a incidentes de SI.

RESULTADOS  ALCANÇADOS PERCENTUAL

Security Operation Center (SOC) implantado. <70%

Serviço de inteligência de ameaças de SI estruturado. <70%

Rede da Dataprev segregada da rede dos clientes. >70%

Programa de gerenciamento de patches implantado. Cancelado

Criptografia entre os Data Centers implantada. Cancelado

DESCRIÇÃO DO DESAFIO

Permissões de acesso as bases de produção nos 3 DCs mapeadas

Plano de independência tecnológica aprovado pelo DEPS

Solução integrada de SOC adquirida
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Computação Cognitiva e Atendimento Digital

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA 

ESTRATÉGIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Processos Aprimorar processos visando qualidade, agilidade, disponibilidade e 

automação, utilizando como referência as melhores práticas de 

mercado.

Tecnologia Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade e 

tempestividade de implantação.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Tornar o processo de Atendimento da Dataprev

mais assertivo por meio do uso de recursos de

Inteligência Artificial e de Computação Cognitiva e

implementar um novo conceito de

relacionamento digital, adequado à transformação

e à experiência dos clientes e usuários dos

serviços oferecidos pela empresa.

Resposta rápida e resolução na primeira interação.

Atendimento Multicanal e Omnichannel (a mesma

experiência de atendi-mento, independente do

canal utilizado).

Interação simples com o cliente ou usuário através

do uso de linguagem natural.

Capacid. de atend. flexível (24x7, por ex.) escalável

c/ o aumento da demanda.

Padronização dos procedimentos e respostas.

Visão 360º do usuário que utiliza os serviços

oferecidos pela empresa.

Monitoramento das mídias sociais.

Relacionamento com lojas de aplicativos.

Marketing Digital e possibilidade de gestão de

campanhas.

O programa de Computação Cognitiva e Atendimento Digital, cumpriu integralmente os benefícios

propostos para 2018, apresentando os seguintes ganhos:

Resposta rápida e resolução na primeira interação com a implementação da base de conhecimento e o

conceito do autosserviço, que possibilita ao usuário encontrar as informações necessárias para o seu

próprio atendimento, em uma linguagem simples, direta e acesso facilitado pelo uso do agrupamento

em primeiro plano dos problemas mais comuns.

Atendimento Multicanal e Omnichannel - Implementação de novos canais de atendimento, como a

ferramenta de chat, alinhada ao crescimento e amadurecimento das informações contidas na base de

conhecimento, permitindo aos usuários o mesmo nível de atendimento humano ou automatizado,

independente do canal utilizado.

Proatividade na identificação e principalmente na compreensão da experiência do usuário relacionada

aos usos dos produtos e serviços oferecidos, resultando na mudança positiva da reputação da

Dataprev, no conceito de avaliação do site de reclamações Reclame Aqui, resultado do monitoramento

das mídias sociais e do relacionamento com lojas de aplicativos.

Melhoria nas interações com os usuários no atendimento aos serviços de TI interna, garantindo maior

rapidez no relacionamento por meio de chat humano ou automatizado, com a padronização dos

procedimentos e respostas.

Necessidades de investimentos para aquisição de solução de Computação Cognitiva, e a necessidade

de se atingir o nível de amadurecimento necessário para o avanço do processo de transformação

digital, acabaram impossibilitando que os benefícios fossem alcançados: Interação simples com o

cliente ou usuário através do uso de linguagem natural, capacidade de atendimento flexível e escalável

com o aumento da demanda, visão 360º do usuário que utiliza os serviços oferecidos pela empresa e

Marketing Digital e possibilidade de gestão de campanhas.
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RESULTADOS DO PROGRAMA PERCENTUAL

Centro de Computação Cognitiva (C3) implantado Concluído

Atendimento digital automatizado Concluído

Serviço técnico de suporte remoto modernizado Concluído

Indicadores de desempenho implantados em todas as fases da Superintendência de 

Atendimento
Concluído

DESAFIOS DA GVR

"Dossiê do Fornecedor" do projeto "Gestão do Relacionamento Digital", disponibilizada para validação

pelos envolvidos.

80% dos chamados pendentes de 2017 do cliente Receita Federal do Brasil solucionados.

Assistente Virtual, com chat bot para o aplicativo Meu-INSS disponibilizado para testes na Dataprev e no

INSS.

Atendimento aos chamados de Suporte Computacional interno realizado por meio da solução de CzRM.

Processo de Atendimento com abertura de ticket de incidente pelo usuário integrado com o Processo de

Incidente.

Proposta para uso do CRM em atendimento aos processos de negócio validada pelo DRD.

TMA -Tempo Médio de Atendimento para todos os serviços atendidos pelo método de resolução por

Suporte Remoto, reduzido em 5% considerando a medição realizada no 3º trimestre de 2018.

Plano para expansão do atendimento para os Clientes Externos (INSS, SRFB, MTb e Outros) através da

Plataforma de Atendimento Digital aprovado pelo DRD.

Aprimoramento de Gestão de Serviços Logísticos

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Logística Disponibilizar soluções de logística, internas e 

externas, com melhor qualidade, agilidade e custos.
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OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Promover a melhoria dos processos de gestão

dos serviços logísticos, de forma a proporcionar

agilidade, eficiência, produtividade e aumento da

satisfação dos empregados.

Processo de aquisição de bens e serviços

otimizados.

Controle aprimorado e prestação dos serviços

prediais mais ágeis.

Gestores das atividades transacionais

desonerados.

O programa Aprimoramento da Gestão de Serviços Logísticos, cumpriu parcialmente os benefícios 

propostos para 2018, apresentando os seguintes ganhos:

Implantação no e-doc do processo de compras nas modalidades: dispensa por valor e pregão 

eletrônico. Revisão do processo de Gestão de Compras, com foco na agilidade do fluxo de trabalho, 

proporcionando o processo de aquisição de bens e serviços de forma otimizada.

Implantação do modelo de gestão predial nos prédios RN, PB, RS, DF, SC, RJ-AR, RJ-CV, PA, PE e CE, 

criação de central única capaz de gerenciar de forma mais ágil e padronizada as ocorrências nos 

prédios e implantação do modelo de vigilância eletrônica iniciada em 2018, proporcionando maior 

controle e agilidade na prestação dos serviços prediais.

Implantação de seis serviços compartilhados nos estados: Gestão do Reembolso Escolar, Implantação 

da Central de Atendimento ao Viajante - C.A.V. – 1ª fase – Financeiro, Implantação da Central de 

Atendimento ao Viajante - C.A.V. – 2ª fase – Administrativo, Consolidar Informações do FRCP e Cartão 

Corporativo com as Despesas de Manutenção Predial dos Estados. Consolidada as Informações dos 

Contratos dos Serviços Continuados dos Estados e a manutenção dos documentos atualizados no 

SICAF"; contribuindo assim para a desoneração das tarefas operacionais por parte dos gestores.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Modelo de Segurança patrimonial aprimorado >70%

Processo de compras de pregão e dispensa implantado no e-Doc Concluído

Compras estratégicas implantadas na metodologia Strategic Sourcing com apoio de 

ferramenta de Analytics
>70%

Novo modelo de gestão predial implantado Concluído

Otimizar processos e serviços administrativos com foco na ampliação dos serviços 

compartilhados

Concluído

DESAFIOS DE GVR

2 novos serviços compartilhados (Gestão de Reembolso Escolar dos Estados e CAV - Central de 

atendimento ao viajante) implantados.

Diagnóstico de segurança física e patrimonial para implantação em novas instalações da Dataprev nos 

Estados concluído.

Piloto de central de serviços prediais implantado no Edifício Waldir Pires.

Processo piloto de pregão eletrônico autuado (iniciado) no e-Doc.

Três novos serviços compartilhados implantados, com foco na desoneração de serviços administrativos 

transacionais.

Piloto do Processo de Dispensa de Licitação via e-Doc, nas compras conduzidas pelo Rio de Janeiro, 

implantado.

Processo de Dispensa de Licitação, via e-Doc, implantado em todos os Estados.
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Melhoria da Infraestrutura Física

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Logística Disponibilizar soluções de logística, internas e

externas, com melhor qualidade, agilidade e

custos

Implantar ambientes padronizados voltados para

a colaboração e produtividade

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Melhorar e adequar os ambientes de trabalho

através da implantação de soluções modernas e

padronizadas

Redução do consumo de energia

Otimização do espaço físico

Preservação do patrimônio público

O programa Melhoria da Infraestrutura Física, responsável por melhorar e adequar os ambientes de

trabalho e infraestrutura física, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018, que em sua

maioria deverão estar mais evidentes ao longo do ano atual, por se tratar essencialmente de projetos.

Quanto ao benefício "Otimização do espaço físico", houve finalização do projeto de otimização de

espaços, estando previsto o alcance total do benefício com a execução das obras de adequação ou a

realização de mudanças de imóveis. Pode-se citar como a exemplo a locação da UDCE em Fortaleza,

que foi formalizada em 2018 e já se encontra efetivada.

Da mesma forma, a medida que os novos espaços físicos forem sendo adequados segundo o novo

modelo de ocupação, espera-se que ocorra "Redução do consumo de energia" e que se garanta com

maior qualidade a "Preservação do patrimônio público".

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Projeto de reforma do sistema de climatização do prédio da Álvaro Rodrigues

contratado.
>70%

Obra de reforma das instalações hidrossanitárias, banheiros e vestiários do prédio

da Álvaro Rodrigues contratada.
>70%

Projeto de otimização dos espaços físicos com o uso da nova solução de

ambientes corporativos elaborado.
Concluído

UDCE com novo ambiente físico implementado. <70%

DESAFIO DE GVR

Material técnico para Projeto de reforma do sistema de climatização do prédio da Álvaro Rodrigues 

concluído.

Projeto de reforma das instalações hidrossanitárias, banheiros e vestiários do prédio da Álvaro Rodrigues 

revisado.
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Melhoria de resultados econômicos e financeiros

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Finanças Gerar valor provendo retorno aos acionistas,

sustentabilidade empresarial e investimento

permanente em atualização tecnológica.

Prover alta performance na gestão de recursos

financeiros e ativos, intensificando a gestão por

custos e indicadores econômicos/financeiros.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Garantir a sustentabilidade econômico-financeira

da empresa em curto, médio e longos prazos.
Absorção e implementação de boas práticas em

gestão financeira.

Redução de atividades operacionais, viabilizando

o foco em atividades analíticas.

Melhoria da eficiência e eficácia das operações

financeiras.

Modernização dos processos.

Apoio às atividades finalísticas na análise e na

geração de valor aos negócios.

Geração de valor ao acionista.

Especialização dos colaboradores em finanças

corporativas.

O programa Melhoria de Resultados Econômicos e Financeiros, cumpriu parcialmente os benefícios

propostos para 2018, apresentando os seguintes ganhos:

Implementado processo de cobrança de créditos de longo prazo junto aos clientes, principalmente

com o INSS, além da implantação de metodologia de redução de custos de incidentes e o

aprimoramento do processo de precificação junto a área comercial, proporcionando absorção e

implementação de boas práticas em gestão financeira, redução de atividades operacionais, viabilizando

o foco em atividades analíticas e apoio às atividades finalísticas na análise e na geração de valor aos

negócios.

Estruturado o portfólio de investimentos da empresa com base única, contratação de consultoria

tributária e a definição de rotinas para a apuração de riscos financeiros. Proporcionando melhoria da

eficiência e eficácia das operações financeiras, modernização dos processos e especialização dos

colaboradores em finanças corporativas.

Alcançado o objetivo de preservação dos indicadores de liquidez com a quase total reconstituição do

saldo de caixa do início do ano e, principalmente, a manutenção do retorno do PL em níveis superiores

aos de mercado, gerando valor aos acionistas.
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RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Processo de governança da patrocinadora sobre o fundo de pensão PREVDATA 

implantado.
>70%

Processo de cobrança de créditos de longo prazo junto aos clientes aprimorado. Concluído

Processos de execução fiscal e de planejamento tributário revisados, com apoio de 

consultoria permanente e estrutura adequada.
>70%

Processo de gestão, otimização e racionalização de custos ampliado. Concluído

Processos de custos e formação de preços estruturados, suportando os modelos 

implantados.
Concluído

Processos de análise e gestão de portfólio de investimentos estruturados. Concluído

Compliance financeiro incluindo gestão de riscos. Concluído

DESAFIO DE GVR

Metodologia de medição dos custos de incidente homologada.

Primeira versão do portfólio de investimentos entregue a Diretoria Executiva.

Primeiro relatório gerencial do novo modelo de custos aprovado na Diretoria.

Gestão de Pessoas

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Pessoas Estabelecer cultura organizacional ágil e flexível 

alinhada com a estratégia da empresa.

Ser reconhecido como um excelente local para se 

trabalhar com produtividade gerenciada e 

impulsionada.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Melhorar o desempenho individual e

organizacional e impulsionar o alcance das metas

da empresa; Impulsionar práticas culturais que

direcionem a excelência dos desempenhos

estipulados e almejados; Favorecer ambientes de

trabalho saudáveis que estimulem a colaboração,

a inovação e a criatividade.

Aprimoramento de competências.

Ampliação do comprometimento e da motivação

das pessoas.

Aumento da capacidade competitiva da empresa.

Controle do absenteísmo por doença.

O programa Gestão de Pessoas, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Programa Gestão de Pessoas foi impactado por mudanças ocorridas ao longo do exercício. Destaca-se

a interrupção do contrato com o Consórcio E-pessoas envolvendo o fornecimento de um conjunto de

ferramentas, eixo de diversas ações em todas as áreas da Diretoria de Pessoas. Houve um forte

comprometimento das ações de capacitação planejadas em EAD, um severo prejuízo do ciclo de

avaliação de desempenho dos empregados, das ações para gestão de pessoas em saúde e qualidade

de vida, para melhoria das relações trabalhistas e, uma carência dos recursos de Business Inteligence -

BI para Pessoas, fundamental para nortear a atividade estratégica da área.
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RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Processo de negociação coletiva executado. Concluído

Processo de negociação da PLR 2018 executado. >70%

Programa de Saúde e Qualidade de Vida aprimorado. >70%

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) estruturada para implantação com foco no 

eSocial.
Concluído

Estratégia de avaliação e encaminhamento dos casos de saúde mental 

estruturada.
>70%

Projeto Pontos para a Saúde! Ampliado. >70%

Programa ValorizAção revisado. <70%

Política de treinamento da Dataprev implantada e Plano 2018 executado. <70%

Metodologia para dimensionamento da Força de Trabalho definida. Concluído

PCS revisado e atualizado. <70%

Concurso público planejado e contratado. <70%

Banco de Sucessores implantado. <70%

Avaliação do Clima organizacional realizada. Cancelado

Solução ePessoas reavaliada. <70%

DESAFIOS DE GVR

Arquitetura para extração e elaboração do barramento de dados do painel estratégico da DPE definida.

Modelo de atuação na avaliação e encaminhamento dos casos de saúde mental aprovado pela Diretoria 

de Pessoas.

Nova ferramenta de Gestão de Desempenho dos empregados adquirida e implantada.

Política de Treinamento da Dataprev aprovada e publicada.

Programa “Pontos para Saúde 2018” publicado.

Programa Pontos para Saúde 2018 concluído, resultado publicado e relatório de avaliação apresentado 

ao DPE.

Responsabilidade socioambiental

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Logística Disponibilizar soluções de logística, interna e externa, com 

melhor qualidade, agilidade e custo.

Pessoas Estabelecer uma cultura ágil e flexível alinhada com a 

estratégia da empresa.
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OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

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.

Incorporação na cultura da empresa da preocupação com o

bem-estar social e com o meio ambiente, evidenciando as

práticas de responsabilidade socioambiental, obtendo ganho

institucional e valorizando sua imagem como uma empresa

social e ambientalmente responsável.

O programa Responsabilidade Socioambiental, cumpriu os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Redução do consumo de recursos naturais, foco em água, energia elétrica bem como em papel

(redução desmatamento) resultando na redução de cerca 20% no consumo de água, 21,5% de energia

elétrica e de 21,3% do uso de papel. Comprometimento e valorização reconhecida por meio da

conquista do selo CEEDA - Certified Energy Efficiency in Data Centers Award. A Dataprev é a primeira

empresa pública da América Latina a receber tal certificação.

RESULTADOS  DOS PROGRAMAS PERCENTUAL

Plano de Gestão de Logística Sustentável e Socioambiental executado. Concluído

Plano de Pró-equidade de Gênero e Raça executado. Concluído

Certificação de Eficiência Energética para os Data Centers. Concluído

DEASFIO DE GVR

Plano de Logística Sustentável 2018 aprovado na Diretoria

Gestão estratégica de serviços para os clientes

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Clientes Expandir portfólio de serviços e clientes.

Estruturar com os clientes soluções estratégicas 

para os seus negócios.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Atender as necessidades prioritárias dos

clientes através de novas soluções e/ou

modernizações que disponibilizarão

Analytics e mobile, proporcionando melhoria

na gestão e ampliando os serviços ao

cidadão.

Aumento na carteira de clientes da Dataprev, a

ratificando como provedora de soluções e inovações,

bem como melhorando os serviços prestados

diretamente ao cidadão.

INSS: Implantados painéis de informação gerencial e evoluída a Base integrada de Gestão. Qualificação

de cadastro e disponibilização de Api´s para disponibilização de serviços, ressaltando, neste particular,

a implementação da consulta on line de benefícios para pessoa física. Serviços de transformação digital

disponibilizado (salário-maternidade, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de

contribuição). Disponibilizados extratos e outras consultas. Iniciado e já em fase avançada do

desenvolvimento do novo sistema de compensação previdenciária, trazendo maior agilidade na

concessão de benefícios, além de maior controle da compensação entre os regimes (geral e próprio),

consolidando a Dataprev como provedora de soluções para Governo, além de viabilizar melhora nos

serviços prestados aos cidadãos.



RFB: Liberação em ambiente de homologação da ferramenta de Business Inteligence para auxílio na

tomada de decisão do cliente e proporcionando maior controle sobre as empresas contribuintes,

ajustes no sistema de parcelamento da RFB, com a implementação de regras, viabilizando a

recuperação de valores previdenciários pelo Governo. Desenvolvido novo programa com vistas à

otimização dos serviços previdenciários, gerando benefícios a toda sociedade.

PGFN: Modernização dos serviços impedindo cobranças indevidas de contribuintes cuja dívida esteja

ou estivesse em situação de inexigibilidade. Solução de gestão de informação desenvolvida de forma

parcial, aguardando posicionamento do cliente para início da implantação.

PREVIC: Soluções digitais e modernização dos serviços da PREVIC alcançaram melhoria na

manutenibilidade dos sistemas; Segurança aprimorada tanto em relação às sessões de usuários quanto

ao acesso às informações do banco de dados; Aprimoramento na rastreabilidade de requisitos e regras

de negócio; Melhoria na confiabilidade tanto da aplicação quanto do cliente; Redução de incidente,

fatores que contribuíram para sedimentação da Dataprev como provedora de serviços. Da mesma

forma ocorreu para a Secretaria de Previdência Social (SPS): Soluções digitais e modernização dos

serviços resultaram na melhoria no processo de Emissão de CRP; Melhor integração entre os sistemas

do RPPS; Cálculo do FAP baseado em regras atualizadas; Melhor desempenho das rotinas de cálculo.

MDS: Processados 37.5 milhões de registro do Cadastro Único com batimento direto ao CNIS para

avaliar a renda das famílias, resultando até out/2018 uma cessação de 1.680.837 benefícios do Bolsa

Família que estavam em desconformidade, proporcionando ao governo melhor gestão dos recursos

públicos.

MP (SIGEPE): Implantação do módulo de anistiados políticos (processo de cálculo para o pagamento

foi todo automatizado, eliminando os riscos do cálculo manual e o tornando aditável), bem como para

o módulo de avaliação de desempenho que passou a ter potencial para o alcance de

aproximadamente 700 mil servidores.

MTb: Serviços relevantes para ampliar e acelerar o processo de transformação digital do Governo,

como a disponibilização dos serviços: Sine Fácil 3.0, a nova versão do aplicativo já ultrapassou 2.5

milhões de instalações e mais de 135 milhões de buscas por emprego; Sine Fácil Empregador, versão

do aplicativo voltada aos empregadores, com funcionalidades para ofertar vagas de emprego, busca

de currículos e convocação de trabalhadores; e Seguro-desemprego 100% Internet, que viabiliza o

ingresso no programa Seguro-desemprego, com a solicitação e concessão do benefício financeiro num

processo totalmente digital.

RESULTADO DE PROGRAMA PERCENTUAL

Soluções de Gestão de Informação do INSS implantadas (BI). >70%

Soluções do Cadastro de Informações Sociais do INSS (CNIS) implantadas. Concluído

Soluções digitais e de modernização dos serviços do INSS implantadas. >70%

Nova Plataforma de Compensação Previdenciária implantada. Concluído

Soluções Gestão de Informação da RFB implantadas (BI). >70%

Soluções digitais e modernização dos serviços da RFB implantadas. >70%

Consolidação e Cobrança dos Parcelamentos Previdenciários – CCPAR implantadas. >70%

Soluções de modernização dos serviços da PGFN implantadas. >70%

Soluções Gestão de Informação da PGFN implantadas. >70%

Soluções digitais e Modernização dos serviços do MTb implantadas. >70%

Internalizar sistemas da DTI/MTb no modelo de Nuvem. <70%

Soluções Gestão de Informação do MTb implantadas (BI). Concluído

Soluções digitais e modernização dos serviços da PREVIC implantadas. <70%

Soluções digitais e modernização dos serviços do SPS implantadas. <70%

Soluções de Gestão de Informação da SPS implantadas (BI). >70%

Batimento entre CNIS e CADUNICO finalizado. Concluído

Apoiar a implantação do Brasil Eficiente. <70%
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RESULTADO DE PROGRAMA PERCENTUAL

SIGEPE desenvolvido. Concluído

Soluções compartilhadas de TI a clientes modernizadas. Cancelado

RESULTADO DE PROGRAMA

1a versão da solução mobile SINE Fácil Empregador para o Ministério do Trabalho implantado em

produção.

Adequação do cálculo judicial - Opção para possibilitar a alteração do valor dos honorários advocatícios

especificada.

Arquivo do 2º lote do batimento entre CNIS e CADÚNICO disponibilizado na mailbox do cliente (GIS)

MDS.

Base gestão do Seguro-Desemprego em Webfocus disponibilizada para homologação do cliente.

Batimento do 5o lote disponibilizado para o MDS na mailbox (GIS).

Consolidação (2a entrega) do Programa de Regularização Tributária – PRT, homologada pelo cliente RFB.

Deduplicação de cadastro dos trabalhadores – IMO disponível para homologação.

Disponibilizar para Homologação Seguro Desemprego com concessão 100% internet.

Dois novos produtos integrados à esteira de entrega contínua.

Especificação de negócio da Extração para o Cálculo do FAP 2018/2019 validada com o Cliente

MF/SPREV.

Extrações do FAP 2018/2019 disponibilizadas para validação do Cliente.

Extrato Cnis disponibilizado no DCSP acessando a Base Migrada de Benefícios do CV3 para a Plataforma

Baixa.

FAP 2018 processado e disponibilizado em produção.

Implantar e estabilizar o eSocial para todos os sistemas que utilizam o CNIS.

Meu INSS: Aposentadoria por tempo de contribuição e Dados de Contato implantado em produção.

Módulo de gestão do GERID RFB disponível para homologação.

Nova rotina de formação de elos CNIS homologada.

Painel QDBEN - Painel de Qualidade de Dados do Pagamento de Benefícios implantado.

Proposta para internalização de sistemas desenvolvidos pelo MTb apresentada ao Cliente.

SIBE PU - 1 módulo do simulador de tempo de contribuição e renda para aposentadoria por idade (B41)

disponível para homologação.

SIGEPE AD/GT Processo de repasse, para o SERPRO, dos produtos SIGEPE AD e GT concluída.

SISPREV V2 (2a entrega) disponível para homologação.

Sistema de Empréstimo Consignado disponibilizado para homologação.

Soluções de Acordos Internacionais do INSS implantadas (Weblogic).

Validação de cadastros do Cidadão Br (SIAC) consumindo base de CPF da Receita implantada.

Versão 1 do Seguro-Desemprego (SD) concessão 100% internet disponibilizada para homologação.

Versão 2 0 do SINE Fácil Trabalhador IOS disponível para homologação na loja Apple Store.
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Analytics

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Integração Transformar Analytics em um dos negócios centrais da 

empresa.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Preparar a Dataprev para Transformar Analytics

em um dos negócios centrais da empresa.

Agilidade no atendimento às demandas de

negócio do cliente.

Ampliação do portfólio de serviços.

Integração de dados padronizados.

Melhoria na qualidade dos serviços prestados.

O programa Analytics, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018, apresentando os

seguintes ganhos:

Ampliação do portfólio de serviços com a disponibilização de três novos serviços: Analytics As a

Service com a operacionalização de ambiente, dados e ferramenta de análise de dados para os

gestores públicos fundamentarem a criação de políticas públicas e resolverem questões de negócio;

serviço de Proposição para soluções de Analytics com grande potencial para captação de novas

demandas; serviços de consulta aos dados do MDM.

Integração de dados padronizados teve avanços com a proposta de criação do Comitê de Governança;

disponibilização de dados em um repositório (Datalake) com a elaboração de processos para sua

governança.

Melhoria na qualidade dos serviços prestados por meio da estruturação do serviço de MDM que foi

concluída atendendo a missão de prover a melhor informação do cidadão.

Agilidade no atendimento às demandas de negócio do cliente com mudanças implementadas na

esteira produtiva específica para Analytics, diminuindo o tempo de atendimento das demandas de

pequeno porte.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Modelo de Governança de dados implantado. >70%

Serviço de Master Data Management (MDM) implantado. >70%

Plataforma de Analytics As a Service em operação. Concluído

Solução de Data Lake implantada. >70%

Esteira produtiva específica para Analytics estruturada. >70%
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Integração de Dados e Serviços (SOA)

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Clientes Posicionar a empresa no mercado como uma integradora

de soluções de TI para o governo por meio de parcerias.

Integração Radicalizar a padronização e interoperabilidade de

sistemas e dados.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Disponibilizar serviços de forma

padronizada e gerenciada a partir de

dados originados em plataformas

tecnológicas heterogêneas da Dataprev.

Ações de governo mais eficientes e eficazes por meio da

integração, compartilhamento e interoperabilidade de

dados.

O programa Integração de dados e serviços (SOA), cumpriu parcialmente os benefícios propostos para

2018, apresentando os seguintes ganhos:

Disponibilizou serviços de forma padronizada e gerenciada a partir de dados originados em

plataformas tecnológicas heterogêneas.

Implantação do Marketplace da Dataprev, com a aplicação das melhores práticas, padrões de mercado

e tendências tecnológicas no desenvolvimento e gestão dos serviços, como uma nova forma de

negócios para potencializar o fornecimento de autosserviços para o consumo de API, tornando ações

de governo mais eficientes e eficazes por meio da integração, compartilhamento e interoperabilidade

de dados.

Oferta de API de Pessoa Física, Benefício, Registro Civil, Contribuição Individual e Transporte Privado

com suas referentes operações, proporcionando o reuso de serviços favorecendo o compartilhamento

e a integração de dados para o governo.

Evolução na maturidade de governança de TI, estão fortemente relacionados a estratégia de

governança corporativa, importante diretriz de governo. Com o foco na obtenção de maiores avanços,

o programa seguirá em 2019 com iniciativas que apoiam a reestruturação dos processos de gestão de

negócios e de serviços. Essas ações serão acompanhadas do aumento de conhecimento de modo a

fortalecer a estruturação de SOA corporativamente.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

API’s estratégicas disponibilizadas para o cliente. Concluído

Marketplace de API’s (self-service) disponível para os clientes. >70%

Extrato CNIS integrada através da metodologia SOA. Concluído

Governança e segurança implantada no barramento. >70%

DESFAIOS DE GVR

Adequação da infraestrutura do Marketplace para operacionalização no DCSP

Nova versão do Marketplace disponível e contemplando gestão por processos

Quatro novas operações disponíveis em API para comercialização no Marketplace

Três serviços criados em SOA disponíveis para comercialização no marketplace



72

CV3

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tecnologia Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade

e tempestividade de implantação.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Implantar os sistemas atualmente

residentes no mainframe CV3 referentes

aos benefícios da Previdência Social, após

a sua modernização.

Plataforma tecnológica de mainframe da Dataprev

modernizada.

Aumento da equipe para sustentação e manutenção dos

sistemas modernizados na plataforma baixa.

O programa CV3, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018, apresentando os seguintes 

ganhos:

Modernização da plataforma de forma gradual, com a implantação e aperfeiçoamento dos módulos 

necessários para uma operação mais eficiente, trazendo maior usabilidade e padronização entre as 

aplicações, além de ter proporcionado maior maturidade e envolvimento das equipes na sustentação 

dos sistemas modernizados na plataforma baixa.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Nova Folha e Máquina de Cálculo implantada. <70%

Sistema SUB “complementares à folha” modernizado e implantado. <70%

SIBE módulo “atualização” implantado. >70%

SIBE módulo “consultas” - primeira versão implantado. >70%

DESFAIOS DE GVR

Desempenho da primeira versão do "Processamento Final" da Nova Folha de Pagamento (Otimizador

Cadastral, Reajuste, Geração de Créditos, Extração Modelo Matemático e Atualização de Saldos)

reduzido para 17 horas.

Expansão da solução de Banco de Dados Oracle adquirida.

Implantar o sistema SIBE em uma agência piloto.

Primeira Versão da Máquina de Cálculo da Concessão homologada.

Três competências consecutivas (janeiro, fevereiro e março) da Nova Folha de Pagamento de Benefícios

processadas em paralelo com a Maciça, com conformidade superior a 99,9%, e ao menos um exercício

de múltipla execução com duas extrações cadastrais.
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Nuvem

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tecnologia Prover soluções tecnológicas reconhecidas pela qualidade

e tempestividade de implantação.

Ser reconhecido pelo ambiente seguro, pela proteção e

privacidade das informações sob guarda da empresa.

Ter a melhor infraestrutura de TI do Governo Federal.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Disponibilizar um serviço de computação

em nuvem, em ambiente de governo,

para suportar as demandas de Iaas, PaaS

e SaaS dos clientes atuais e novos

clientes.

Catálogo de serviços prestados pela Dataprev expandido e

atendimento a demandas diferentes do modelo tradicional

de sustentação.

Posicionamento estratégico como uma empresa referência

em infraestrutura de alta disponibilidade.

O programa Nuvem, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018, apresentando os

seguintes ganhos:

Disponibilidade de nova linha de negócio, aumento de visibilidade do portfólio da empresa em fóruns

de tecnologia do Governo e posicionamento estratégico da empresa sobre o tema Nuvem. Serviço de

nuvem integrado ao Portal Marktplace, divulgação em seminários nacionais e internacionais e

reconhecimento ao vencer o concurso de melhor projeto de cloud durante o DCD Awards Latin

America 2018.

Serviços entregues com maior qualidade, sem vulnerabilidades conhecidas, disponibilidade para

clientes de governo de uma estrutura de nuvem adequada a operação em Data Centers de Governo e

aumento da eficiência na gestão dos recursos computacionais. Consolidação do serviço IaaS,

disponibilização de nota técnica com novos perfis de analista para atendimento nos DataCenters e

integração com a esteira continua após a conclusão da primeira fase do projeto FAST.

Não houve avanço significativo na ampliação da carteira de clientes e aumento de faturamento com a

prestação de novos serviços em Nuvem. Foram realizadas provas de conceito junto a clientes para

experimentação dos serviços pelos clientes: RFB, INSS, Infraero, CFP.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Ciclo de gestão de riscos da nuvem de governo executado. <70%

Nuvem Governo comercializada. <70%

Nuvem Governo implantada e consolidada (fase PaaS). <70%

Nuvem Governo evoluída para a fase SaaS. <70%

Nuvem privada suportando os ambientes produtivos. <70%

DESFAIOS DE GVR

Catálogo de serviço de nuvem privada definida para ambientes produtivos.

Eficiência do serviço de nuvem de governo GovCloud comprovada por POC realizada em pelo menos 

um cliente.

Infraestrutura para fornecer PaaS na Nuvem GOV definida e implementada.

Modelo de Contratos e Aditivos para oferta de Serviço de Nuvem implantado.
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Plataforma de Empréstimo Consignado

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA 

ESTRATÉGIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Clientes Expandir portfólio de serviços e clientes.

Estruturar com os clientes soluções estratégicas para os seus negócios.

Integração Transformar Analytics em um dos negócios centrais da Empresa.

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Disponibilizar soluções 

tecnológicas para 

operação e gestão do 

empréstimo consignado 

junto aos bancos, INSS e 

beneficiários da Previdência 

Social;

Ampliar o serviço oferecido 

atualmente para 

empréstimo consignado; e

Ampliar a visão estratégico 

do cliente INSS.

Resposta rápida ao beneficiário.

Autonomia para o INSS efetuar as atualizações sobre serviços e

operações, bem como as intervenções necessárias nas permissões das

Instituições Financeiras (IF) conveniadas (hoje isso é feito por demanda

sem faturamento).

Maior visibilidade e monitoramento das operações oriundas das IFs

quanto ao atendimento das normas do processo, prevenindo

irregularidades que possam prejudicar o beneficiário.

Acompanhamento da atuação dos correspondentes bancários das

Instituições financeiras.

Ampliação da receita da DATAPREV.

Maior segurança nas operações de empréstimo consignado, novas

funcionalidades e maior visibilidade das operações.

O programa Plataforma de Empréstimo Consignado, cumpriu parcialmente os benefícios propostos

para 2018, apresentando os seguintes ganhos:

Maior transparência através da disponibilização dos painéis ao cliente gestor.

Demais benefícios não foram alcançados devido ao surgimento de divergências entre as Instituições

Financeiras participantes desse processo, as quais não permitiram evolução nas ações planejadas,

entretanto, as ações continuarão a ser executadas no planejamento de 2019.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Empréstimo consignado (ECO Online) – primeira entrega – implantado. <70%

Novo serviço de empréstimo consignado (CONSIGO) implantado. Cancelado

Painel de empréstimo consignado implantado. Concluído

DESFAIOS DE GVR

Controle do empréstimo consignado em produção
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Novos Negócios e Inovação

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

DIMENSÃO DA RODA DA 

ESTRATÉGIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Clientes Expandir o portfólio de serviços e clientes

Processos Aprimorar processos visando qualidade, agilidade, disponibilidade e

automação utilizando como referência as melhores práticas de mercado

OBJETIVO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Desenvolver capacidades

produtivas para o

desenvolvimento de novas

soluções tecnológicas (produtos e

serviços) como oferta de valor a

órgãos de governo, mercado

privado e sociedade;

Fomentar processos de inovação

para melhoria dos serviços

ofertados pela Dataprev;

Fomentar inovação como

estratégia de ampliação de

negócios a partir da implantação

de processos e criação/alocação

de equipes com competências

gerenciais e capacidade de

fomentar o desenvolvimento de

soluções tecnológicas para o

público-alvo da Dataprev;

Absorver e desenvolver serviços

estratégicos junto a clientes do

Poder Executivo, Judiciário e

outros segmentos que venham a

ser considerados estratégicos pela

empresa.

Competências desenvolvidas para impulsionar o desenvolvimento

ágil e ordenado de produtos e serviços de tecnologia.

Demandas estratégicas do Poder Executivo atendidas com foco

em participar ativamente das políticas públicas do Governo

Eletrônico, reunidas na Estratégia-Geral de Governança Digital

(EGD – Decreto Federal n. 8.638, de 2016), e manutenção do

reconhecimento e visibilidade da Dataprev perante os órgãos e

entidades do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia

da Informação – SISP.

Iniciativas de integração de serviços dos atuais clientes da

Dataprev às iniciativas do Governo Eletrônico fomentadas, com

foco na oferta de serviços para a futura Plataforma da Cidadania

Digital (Decreto Federal n. 8.936, de 2016).

Novos produtos e serviços desenvolvidos para oferta ao mercado

público e ao mercado privado, tendo como foco a ampliação de

negócios, de faturamento e garantia da sustentabilidade de

retorno de investimentos a clientes da Dataprev com a

implantação de modelos de negócio bimodais.

Implementação de novas linhas de negócios, com a ampliação de

carteiras a partir da diversificação de clientes, com estratégia de

exploração de novos mercados, como Poder Executivo, Judiciário,

mercado privado e oferta de serviços junto a Governos Estaduais,

Municipais e do Distrito Federal.

O programa Novos Negócios e Inovação, cumpriu parcialmente os benefícios propostos para 2018,

apresentando os seguintes ganhos:

Fomento à inovação a partir de processos estruturados, sistematizados e aprovados pela

Superintendência de Inovação - SUNI. Ampliado o conhecimento interno e evolução profissional da

Dataprev em novos processos de trabalho e tecnologias que impulsionam tendência por meio de

Blockchain, wSO2, Marketplace, bilhetagem dos serviços, APIs, metodologia SOA. Ações que envolvem

o uso do cognitivo ainda incipientes. Ampliado a oferta de produtos para o mercado de Governo como

Govcloud, APIs, GovData, ConectaGov, Blockchain e Analytics como serviços. A ampliada visibilidade da

Empresa enquanto prestadora de serviços estratégicos junto ao governo, assim como iniciado o

processo de modernização do SICAP.
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Desenvolvido o produto Cidadão.BR para autenticação do cidadão atendendo 20 serviços da área

trabalhista e previdenciária. Iniciado o processo de criação da Plataforma Única de Autenticação para

Serviços de Governo (Acesso.gov.br). Esse serviço potencializa a inclusão de mais de 15 milhões de

usuários (contas digitais) junto ao (Cidadão.BR) para também usarem outros serviços atendidos pela

Plataforma Brasil Cidadão. O processo de unificação trará o conceito de experiência única dos usuários

para o consumo de serviços digitais de governo.

Desenvolvido novos produtos e serviços representados pelas APIs disponibilizadas no Marketplace,

pelo bCPF que consolidou o modelo de Blockchain como serviço, Batimento de dados de Óbito,

Nuvem para Governo – GovCloud e Analytics como serviço. Consolidada a iniciativa de concepção de

produtos e serviços para venda em massa por meio da implantação do Marketplace, além de fomentar

ações de automação de processos de contratação e monitoramento dos serviços bilhetados.

Ampliação do faturamento por meio de contratações de batimento de óbitos, serviços de bCPF e

contrato SEAP.

Ampliação de novos mercados por meio de Hackathons, resultando em soluções disruptivas baseadas

em blockchain para a RFB abarcando parte do serviço de CPF. Linhas de serviços (G2G) para clientes

de outras esferas em âmbito Estadual e Municipal parcialmente fomentadas. Realizadas iniciativas de

parceria com PRODs estaduais e municipais e ABEP-TIC - Associação Brasileira de Entidades Estaduais

de TIC. Ação comercial junto à Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo

(SMG), está em vias de contratação da plataforma EVO firmando posição nesse segmento pouco

explorado pela Dataprev. Apesar da aproximação e melhor visibilidade dos nossos produtos e serviços

perante os órgãos do judiciário, não foi possível obter oportunidades concretas para comercialização

de soluções.

RESULTADOS  DO PROGRAMA PERCENTUAL

Serviços estratégicos para o SISP implantados e comercializados.
<70%

Serviços para clientes estratégicos implantados e comercializados.
<70%

Novas oportunidades de negócio implantadas.
>70%

Processos de inovação estruturados e implantados.
Concluído

Serviços estratégicos para o Judiciário implantados e comercializados.
<70%

DESFAIOS DE GVR

70 ideias avaliadas pela Fase de Ideação

Hackathon 2018 realizado

Mais 3 (três) API´s disponibilizadas na loja de API´s da Dataprev

Modelo de Negócio de Nuvem aprovado e divulgado com materiais de apoio

Modelo de Negócios de Blockchain as a Service – BcaaS - disponível

Painel de diagnóstico das pessoas com deficiência implantado (piloto)

Primeira Entrega do SICAP Homologada

Proposta Comercial da SEAP expedida

Qualificação de Dados do Painel RGP para INSS implantado em produção

Serviços junto a Anvisa comercializados

SISRGP internalizado na Dataprev
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PPLR, RVA e GVR

Como forma de medir a

performance organizacional

e o desempenho de seus

administradores, a Dataprev

utiliza como forma de

medição, os indicadores:

Programa de Participação

nos Lucros e Resultados -

PPLR, Remuneração Variável

dos dirigentes – RVA e

Gratificação Variável por

Resultados - GVR. Estes

indicadores não exaurem os

principais indicadores de

nível gerencial da Empresa,

que estarão distribuídos

conforme sua temática nas

demais seções deste

relatório, em especial na

seção 06, onde se

concentram os indicadores

de cunho financeiro..
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Este quadro apresenta os indicadores utilizados no Programa de
Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) e no RVA (Remuneração Variável dos
dirigentes). Alguns deles são comuns a ambos.

Todas as metas foram atingidas, conforme tabela acima. As metas são estabelecidas
para todo o exercício, porém são medidas mensalmente, com exceção do ICR, que é
medido trimestralmente.

A descrição básica de cada indicador é a seguinte:

EI - Execução dos Investimentos: Realização contábil dos investimentos comparada
com o orçamento previsto oficialmente apresentado ao órgão competente do
Ministério do Planejamento.

PPC - Produtividade Per Capta: Realização contábil da receita comparada com o
número de empregados informado mensalmente pela Diretoria de Pessoas ao Depto
de Controladoria.

C-ANS - Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (média): Este indicador está
em negociação junto à SEST e será substituído pelo Indicador de Eficiência
Operacional, que considera a receita líquida e o número de empregados.

ICPa - Índice Médio Anual de Cumprimento de Prazo de Projetos (média): Este
indicador mede o desempenho médio anual dos prazos de todos os projetos em
desenvolvimento na Diretoria de Desenvolvimento e Relacionamento com o cliente
ao longo do ano.

ICR - Índice Consolidado de Resultados (acumulado): As metas são previstas
trimestralmente e expressam objetivos claros, com facilidade de perceber se a mesma
foi alcançada ou não, possuem conexão direta com a estratégia da Empresa e são
definidas previamente pela Diretoria Executiva. Essas metas são acompanhadas na
GVR e têm peculiaridades para a área-fim e a área-meio, com medições específicas
disponibilizadas na intranet.

Indicadores Financeiros Indicadores de Esforço
EI PPC C-ANS ICPa ICR

META 70%
R$ 

mil/empregado
0,9800 93,74% 75,00%

Janeiro 0,92 6,01 1,0000 96,79 87,8

Fevereiro 3,87 2,34 0,9982 97,00

Março 14,9 -3,83 0,9998 97,49

Abril 23,05 15,77 0,9961 97,88 80,1

Maio 25,98 21,43 1,0000 97,82

Junho 26,84 32,5 0,9997 97,77

Julho 59,05 38,2 1,0000 97,73 79,0

Agosto 64,67 41,99 1,0000 97,47

Setembro 74,57 47,35 0,9995 97,13

Outubro 78,6 51,39 1,0000 96,82 83,4

Novembro 78,92 58,68 1,0000 96,65

Dezembro 88,92 58,82 0,9987 96,65
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É composta pelos indicadores IRC, PMDFT e IDC.:

O IRC é o Indicador que representa a Realização Contratual, ou seja, o quanto a
Dataprev conseguiu faturar, em termos percentuais, em relação a todo o contrato
firmado com seus clientes.

O PMDFT – AM - define o Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho
da área meio e o O PMDFT – AF o percentual da área fim.

.
Indicador

Período

Trimestre Meta/Trimestre Atingimento

IRC 1 98,00% 98,26%

PMDFT-AF 1 95,75% 96,86%

PMDFT-AM 1 95,75% 96,23%

IRC 2 98,00% 99,74%

PMDFT-AF 2 95,00% 96,70%

PMDFT-AM 2 95,00% 95,39%

IRC 3 98,00% 98,93%

PMDFT-AF 3 95,00% 96,32%

PMDFT-AM 3 95,00% 95,17%

IRC 4 98,00% 98,51%

PMDFT-AF 4 95,00% 96,35%

PMDFT-AM 4 95,00% 95,34%

Quanto ao IDC, que reflete os desafios conquistados, todos foram
devidamente apresentados nas subseções anteriores, que trataram do
monitoramento da execução do plano de ação, com as respectivas descrições. Os
desafios que, por motivos de força maior não foram atingidos foram excluídos.

Dos 168, mais da metade (81) estão relacionados à Gestão Estratégica de Serviços
Para Clientes, Governança Corporativa, Infraestrutura de TI e Novos Negócios e
Inovação.
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Alocação de Recursos e 
Áreas Especiais de 

Gestão

Para organizar e apresentar os resultados da
alocação de recursos, procedemos das informações
orçamentárias, tendo em vista a vinculação da
Dataprev ao controle orçamentário da União, via
Programa de Dispêndios Globais e demais aos
programas de governo, o que ocorre somente na
rubrica dos investimentos. Além da execução das
despesas e quadro geral, incluindo as receitas, foram
apresentadas as análises destas decorrentes. Na
mesma subseção são oferecidas informações sobre os
recursos financeiros – entradas e saídas de caixa -,
além de um resumo da visão dos custos de acordo
com a contabilidade societária, cujas demonstrações
serão melhor detalhadas na seção 06.

Em seguida, serão apresentados os
resultados da gestão de pessoas, com abordagens
sobre quadro de pessoal, qualificação, programa de
qualidade de vida e aspectos sob responsabilidade
socioambiental. Além disso, há informações sobre a
gestão de tecnologia da informação e dos processos
licitatórios.
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Gestão Orçamentária e 
Financeira
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O Programa de Dispêndios Globais – PDG, para
2018 das Empresas Estatais foi aprovado pelo Decreto 9.240/17,
de 15 de dezembro de 2017. Posteriormente, os valores
aprovados foram reprogramados de acordo com a Portaria 318,
de 16 de outubro de 2018.

A Reprogramação Orçamentária para 2018 foi
analisada e aprovada pela SEST/MP – Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais, conforme
Portaria do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão (MP) nº 318 de 16/12/2018.

Receita Operacional – R$ 1.611,7 milhões, Demais
Receitas Operacionais – 107,1 milhões e Receita Não
Operacional – R$ 32,2 milhões e para Operações de Crédito
(empréstimo), o valor previsto de R$ 50,0 milhões, totalizando
R$ 1.751,0 milhões como total dos recursos.

Já para os Dispêndios, os seguintes limites foram
aprovados: Dispêndios Correntes – R$ 1.518,1 milhões (incluído
o valor de R$ 1,6 milhão como encargos financeiros referentes a
empréstimo).

A dotação para Investimento foi aprovada pela Lei
13.587, de 02 de janeiro de 2018. Sua reprogramação foi
aprovada pela portaria já mencionada (n.º 318/2018, de 16 de
dezembro de 2018). O Orçamento de Investimentos foi
atualizado com o crédito suplementar de R$ 5,00 milhões
aprovado conforme Lei nº 13.764 de 17 de dezembro de 2018,
passando para R$ 205,0 milhões.

A previsão dos Dividendos a serem distribuídos aos
acionistas foi alterada para R$ 31,5 milhões. Assim, o novo limite
orçamentário passou a ser de R$ 1.754,5 milhões para o total
dos dispêndios.

Não houve renúncia de receita e não houve
indenizações a clientes no âmbito administrativo ou judicial, no
exercício de 2018.

Perfil do Gasto – Execução Orçamentária
Programação orçamentária
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Execução dos investimentos
Tabela 1: Ações do Orçamento de Investimento – PPA

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Código 30.25294.09.126.0807.4117 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: 4117

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*
Previsto

Reprogra-
mado

Realizado

95.750.000 195.000.000 177.765.451 – 91,16% – – –

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Código 30.25294.09.122.0807.4101 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: 4101

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

% de 
Realização

Previsto
Reprogra-

mado
Realizado

13.000.000 8.500.000 3.804.358 – 44,76% – – –

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Código 30.25294.09.122.0807.4102 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: 4102

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

% de 
Realização

Previsto
Reprogra-

mado
Realizado

1.250.000 1.500.000 707.876 – 47,19% – – –
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A realização da rubrica de
Investimentos no Programa 0807 –
Gestão e Manutenção de Infraestrutura
de Empresas Estatais Federais, alcançou
o valor total de R$ 182,3 milhões,
equivalente a 88,92% do valor total
previsto para o exercício de R$ 205,0
milhões. O avanço de 2018 em relação
a 2017 se deve ao amadurecimento do
conhecimento dos processos internos
de planejamento dos investimentos
pelo quadro diretivo, além de
priorização dos investimentos em razão
ao cumprimento do plano estratégico
da empresa.

As principais aquisição na
“Ação 4101 – Manutenção e Adequação
de Bens Imóveis” foi o serviço de
revitalização de fachada do edifício da
unidade do Rio de Janeiro.

Na “Ação 4117 – Manutenção
e Adequação da Infraestrutura de TI

para a Previdência Social”, as maiores
aquisições foram:
– Solução Integrada de SOC;
– Licenças de uso de software;
– Firewall;
– Equipamento de TIC.

Detalhamento das Despesas

As informações aqui apresentadas
dizem respeito à execução
orçamentária das despesas de acordo
com o PDG. 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 às
peculiaridades da Dataprev como, por
exemplo, o detalhamento por
programas.

Origem dos Créditos Orçamentários

Grupos de Despesa Correntes

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da 

Dívida

3- Outras 

Despesas 

Correntes

DOTAÇÃO INICIAL 724.166.485 1.894.503 731.179.088

Dotação final 2018 (A) 666.652.368 1.607.602 849.795.611

Dotação final 2017 (B) 678.370.084 1.818.985 807.159.746

Variação (A/B-1)*100 (1,73)% (11,62)% 5,28%

Origem dos Créditos 

Orçamentários

Grupos de Despesa Capital

9 – Reserva de 

Contingência4 –

Investimentos

5 – Inversões 

Financeiras

6 –

Amortização 

da Dívida

DOTAÇÃO INICIAL 200.000.000 – – –

Dotação final 2018 (A) 205.000.000 – – –

Dotação final 2017 (B) 110.000.000 – – –

Variação (A/B-1)*100 86,36% – – –

Tabela 2: Programação de Dispêndios Correntes e Investimentos

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.
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Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e

Informações da Previdência – Dataprev
Código UO: 25294 UGO: 25000

Modalidade de 

Contratação

Despesa Liquidada Despesa paga

2018 % 2017 % 2018 % 2017 %

1. Modalidade de 

Licitação 

(a+b+c+d+e+f+

g)

354.574.184 31,47 268.779.399 25,85 350.824.232 31,85 281.779.077 25,89

a) Convite – – – –

b) Tomada 

de Preços
– – – –

c) 

Concorrênc

ia

d) Pregão 354.574.184 31,47 268.779.399 25,85 350.824.232 31,85 281.779.077 25,89

e) 

Concurso
– – – –

f) Consulta – – – –

2. Contratações 

Diretas (h+i)
146.428.424 13,00 153.744.976 14,79 147.018.596 13,35 156.080.213 14,34

h) Dispensa 59.136.407 5,25 56.672.818 5,45 55.394.472 5,03 60.891.611 5,60

i) 

Inexigibilida

de

87.292.017 7,75 97.072.158 9,34 91.624.124 8,32 95.188.602 8,74

3. Regime de 

Execução 

Especial

– – – –

j) 

Suprimento 

de Fundos

– – – –

4. Pagamento de 

Pessoal (k+l)
625.781.519 55,54 617.224.259 59,36 603.580.935 54,80 650.408.565 59,77

k) 

Pagamento 

em Folha

622.175.144 55,22 613.671.486 59,02 599.974.560 54,47 646.855.792 59,44

l) Diárias 3.606.375 0,32 3.552.773 0,34 3.606.375 0,33 3.552.773 0,33

5. Outros – – – –

6. Total 

(1+2+3+4+5)
1.126.784.127 1.039.748.634 1.101.423.763 1.088.267.855

Tabela 3: Despesas por Modalidade de Contratação – Total

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR (Dashboard de Contratos)
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Tabela 4: Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Total

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.

Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e

Informações da Previdência – Dataprev

Código UO: 

25294
UGO: 25000

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Valores Pagos

2018 2017

1 – Despesas de Pessoal 622.175.144 613.671.486

241100 – Salário Base 284.607.506 278.090.967

241600 – Encargos Sociais 135.228.523 125.962.038

241790 – Demais Despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais

55.282.365 52.748.859

Demais elementos do grupo 147.056.751 156.869.622

2 – Juros e Encargos da Dívida 1.581.377 1.832.962

246100 – Encargos Financeiros e Outros 1.581.377 1.832.962

2º elemento de despesa – –

3º elemento de despesa – –

Demais elementos do grupo – –

3 – Outras Despesas Correntes 809.900.753 824.957.364

243110 – Serviços de Terceiros - TI 135.980.535 138.571.494

243190 – Serviços de Terceiros Demais 34.341.558 37.150.758

245100 – Tributos Vinculados a Receita 291.706.512 284.134.629

249210 – Equipamentos de PD 66.494.173 50.814.572

249600 – Variação Monetária de Outras Obrigações 6.347.422 10.149.599

Demais elementos do grupo Outras Despesas
correntes

275.030.553 304.136.312

DESPESAS DE CAPITAL

4 – Investimentos 182.277.686 13.004.748

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para
a

Previdência Social
177.765.452 11.100.813

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 3.804.358 1.379.477

Demais elementos do grupo 707.876 524.457

Análise do Desempenho Orçamentário



Tabela 5: Realização Orçamentária Completa

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.

DESCRIÇÃO
Fixado 

2018

Realizado 

2017

Realizado 

2018

Variação %

Realizado 

2018/2017

VAR %

Real X 

Fixado 

2018

Saldo

% 

Execu

-ção

112000 – Receitas 

Operacionais
1.611.738.955 1.501.703.224 1.545.802.374 2,94 (4,09) 65.936.581 95,91

112900 - Demais 

Receitas Operacionais
107.086.328 136.830.105 107.235.496 (21,63) 0,14 (149.168) 100,14

113000 – Receitas Não 

Operacionais
32.206.159 44.405.076 34.775.638 (21,69) 7,98 (2.569.479) 107,98

Total das Receitas 1.751.031.442 1.682.938.405 1.687.813.508 0,29 (3,61) 63.217.934 96,39

133100 – Operações 

Internas (Empréstimos)
50.000.000 - - 0,00 (100,00) 50.000.000 0,00

Total dos Recursos 1.801.031.442 1.682.938.405 1.687.813.508 0,29 (6,29) 113.217.934 93,71

241000 – Pessoal e 

Encargos Sociais
666.652.368 613.671.486 622.175.144 1,39 (6,67) 44.477.223 93,33

242000 – Materiais e 

Produtos
1.515.939 1.057.682 1.343.102 26,99 (11,40) 172.837 88,60

243000 – Serviços de 

Terceiros
275.832.527 257.148.820 254.295.082 (1,11) (7,81) 21.537.446 92,19

244000 – Utilidades e 

Serviços
19.948.529 18.587.470 19.681.335 5,88 (1,34) 267.194 98,66

245000 – Tributos e 

Encargos Parafiscais
381.225.044 344.372.369 359.121.042 4,28 (5,80) 22.104.001 94,20

246100 – Encargos 

Financeiros 

(Empréstimos)
1.607.602 1.832.962 1.581.377 (13,73) (1,63) 26.225 98,37

249000 – Outros 

Dispêndios Correntes
171.273.572 203.932.779 175.460.194 (13,96) 2,44 (4.186.621) 102,44

Dispêndios Correntes 1.518.055.580 1.440.603.567 1.433.657.275 (0,48) (5,56) 84.398.305 94,44

Ação 4117 –

Manutenção e 

Adequação da 

Infraestrutura de TI para 

a Previdência Social

195.000.000 11.100.813 177.765.452 1.501,37 (8,84) 17.234.548 91,16

Ação 4101 –

Manutenção e 

Adequação de Bens 

Imóveis

8.500.000 1.379.477 3.804.358 175,78 (55,24) 4.695.642 44,76

Ação 4102 –

Manutenção e 

Adequação de Bens 

Móveis, Veículos, 

Máquinas e 

Equipamentos

1.500.000 524.457 707.876 34,97 (52,81) 792.124 47,19

222900 – Investimento 

Imobilizado
205.000.000 13.004.748 182.277.686 1.301,62 (11,08) 22.722.314 88,92

221100 – Operações 

Internas – Amortizações 

(empréstimos)
– – – – – – -

222900 – Dividendos 31.493.893 32.470.941 35.769.086 10,16 13,57 (4.275.193) 113,57

Dispêndios de 

Capital
236.493.893 45.475.689 218.046.772 379,48 (7,80) 18.447.121 92,20

Total dos Dispêndios 1.754.549.473 1.486.079.256 1.651.704.047 11,15 (5,86) 102.845.427 94,14

Superávit (Déficit) 

Orçamentário
46.481.969 196.859.149 36.109.462 (81,66) (22,32) 10.372.507 77,68

87
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Das Receitas

Observa-se na Tabela –
Realização Orçamentária, acima, que a
execução orçamentária do total das Receitas
de 2018 comparativamente à execução de
2017, apresenta acréscimo de 0,29%. A
Receita Operacional contribuiu com um
acréscimo de 2,94%, enquanto que as
Receitas Não Operacionais decresceram em
21,69%. Essa variação é centrada,
basicamente, no item “Receitas s/ Aplicações
Financeiras” que, isoladamente, variou
negativamente em 19,59% em relação a 2017.
Apesar do pequeno aumento absoluto das
Receitas, o mesmo não compensou a variação
do IPCA, que fechou o acumulado em 3,69%,
no período, e no mês de dezembro/2018,
especificamente, o IPCA fechou com um
pequeno aumento de 0,10%.

Já na avaliação da execução orçamentária de
2018, em relação ao limite aprovado para o
mesmo exercício, o resultado final fechou da
seguinte forma: Receita total com execução
dentro do limite aprovado para o exercício
com execução de 96,39%, sendo: Receitas
Operacionais, realização de 95,91%, Receitas
Não Operacionais tendo ultrapassado o limite
em 7,98% e o grupo Demais Receitas
Operacionais também em 0,14%. O total dos
Dispêndios Correntes ficou dentro do limite
aprovado com execução de 94,44%. Quanto
aos Investimentos, a execução, como já
informado anteriormente, ficou próximo ao
limite aprovado, com uma execução de
88,92%.

A análise completa das receitas encontra-se
no item sobre “desempenho financeiro”, no
próximo tópico.

Dos Dispêndios Correntes

Os Dispêndios Correntes tiveram
um decréscimo em relação ao exercício
anterior em 0,48%.

Pessoal e Encargos Sociais

A realização orçamentária desta rubrica,
comparativamente ao exercício de 2017,
apresenta variação positiva de 1,39%,
conforme apresentado na Tabela acima. Este
acréscimo é reflexo, basicamente, da

performance dos seguintes grupos de
despesas:

Salário de Empregados: foi influenciada pela
efetivação em junho/2018 do reajuste de
3,99% sobre a tabela salarial de abril/2017 e
1,014% sobre a tabela salarial de abril/2018
que refletiu em leve aumento da conta, abaixo
das expectativas das Propostas Orçamentárias
de 2017, 2018 e do cenário que embasou a
Proposta Orçamentária 2019.

Outros Adicionais: com aumento de 7,79%, o
impacto se deu nas contas Abono Pecuniário
de Férias, Gratificação Variável por Resultado
– GVR e Função de Confiança Incorporada. O
aumento expressivo da conta Abono
Pecuniário de Férias neste exercício se deu em
virtude da liberação da empresa para
conversão do terço de férias em pecúnia, que
retomou em boa parte do exercício de 2017
onde estava sendo contingenciada. Contribuiu
também, para o aumento percentual do
grupo, a conta Gratificação Variável por
Resultado – GVR que teve um incremento de
3,63% em relação a 2017. Já na conta Função
de Confiança Incorporada seu incremento é
fruto de um processo paulatino de renovação
do quadro gerencial, sendo influenciada pela
incorporação de função por parte de antigos
gerentes colaboradores com mais de 10 anos
de exercício na atividade gerencial.

Comissões por Função: com aumento de
3,38% em função da conta Gratificação por
Função de Confiança e está relacionado à
flutuação do quantitativo de funções
registrada entre os períodos avaliados.
Ampliando a análise evolutiva do quantitativo
de funções, registra-se que em dezembro de
2017 havia 653 cargos de Função de
Confiança enquanto em 2018 aponta 662
cargos.

Contribuições Patronais (Prevdata): com
aumento de 6,47% impactado pelas variações
explicadas acima originais da folha de
pagamento e também pelo plano de custeio
que especifica o fluxo de contribuições de
participantes, patrocinadores e assistidos para
2018. O plano é revisto anualmente com a
finalidade de ajustá-lo ao cenário econômico
e, sobretudo, às mudanças no perfil dos
participantes e assistidos.
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Serviços de Terceiros

A realização orçamentária de 2018
foi reduzida em 1,11%, se comparado com o
exercício de 2017; sendo os principais
componentes deste decréscimo:

Serviços de Terceiros – TI, teve
diminuição de 1,87%, sendo as seguintes
despesas que mais contribuíram para esta
variação: Manutenção Preventiva e Corretiva
de Data Center, Servidores Plataforma Baixa,
Serviços de Migração de Dados, Softwares
Plataforma Alta e Serviços de
Hospedagem/Armazenamento rede Social
Corporativa e Sistema de RH/DIGEP.

Demais Serv. Técnicos, Administ.
e Operac., houve decréscimo de 7,56% em
relação ao mesmo período de 2017. As contas
que mais se destacaram foram as Serviços
Administrativos – PJ, Consultoria de Gestão e
Instalações que, juntas, representaram em
2018 o percentual de 34,84% do total das
despesas deste grupo.

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
2017 apresenta acréscimo de 5,88%.

A conta Luz e Força e de Água e
Esgoto tiveram um aumento da tarifação de
kwh (quilowatt-hora) em relação ao exercício
de 2017. (só menciona o aumento da kwh)

Em relação ao limite para o
período, a execução orçamentária da rubrica
“Utilidades e Serviços” ficou 1,34% abaixo do
respectivo saldo fixado para 2018.

Tributos e Encargos Parafiscais

A execução orçamentária desta
rubrica, comparativamente ao mesmo período
do exercício anterior, apresenta variação
positiva de 4,28%.

O grupo Tributos Vinculados ao
Resultado apresenta variação positiva de

12,65% quando comparado a 2017, tendo em
vista aumento do resultado econômico do
período, que fechou positivo em 10,16%.

Em relação ao limite para o
período em questão, a execução orçamentária
permaneceu dentro do limite, com uma
execução de 94,20%.

Outros Dispêndios Correntes

A execução orçamentária desta
rubrica, comparativamente ao mesmo período
do exercício anterior, apresenta variação
negativa de 13,96%. Os seguintes grupos
justificam a diminuição desta execução:

O grupo Demandas Trabalhistas
houve variação negativa de 44,65% causada
majoritariamente pelas Provisões para Litígios
Trabalhistas cujos valores são provisões para
contingenciar eventos futuros de liquidações
judiciais dos direitos reconhecidos nos
processos, cujos pedidos tratam dos temas:
adicional de atividade (ações individualizadas)
e do processo sobre promoção por mérito
promovido pelo Sindicato Proc. Dados RJ. Esta
última, foi ajuizada em 2004 pelo sindicato, e
já existe a possibilidade de perda que justifica
essas provisões passarem do longo para o
curto prazo;

O grupo Variações Monetárias de
Outras Obrigações decresceu R$3,8 milhões
em relação ao mesmo período de 2017. Um
dos fatores de impacto foi a redução dos
valores de atualização dos Juros sobre Capital
Próprio, referente ao pagamento dos
dividendos aos acionistas, nos quais diminuiu
o montante de 2018 sendo este bem inferior
ao do ano de 2017, influenciando o
comparativo.

No grupo Participação de
Diretores houve queda de 36,30% causado
pela menor provisão de RVA dos dirigentes.

O grupo Demais sofreu queda de
24,55% majoritariamente pelo registro no ano
anterior de Baixa de Valores Irrecuperáveis no
montante de R$ 15,09 milhões bem superior
ao exercício de 2018.
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Dos Dispêndios de Capital - Investimentos

A realização dessa rubrica em
relação ao exercício anterior, apresenta
variação superior de 1.301,62% influenciada
pelo fato de, no ano anterior a realização dos
investimentos ter ficado bem abaixo da meta
estipulada para o ano. Apesar disso, a
execução orçamentária ficou abaixo do
reprogramado para o ano em 11,08%, em
virtude da não realização de alguns
investimentos até o fechamento do
encerramento contábil em 31/12/2018.

A maioria dos investimentos está
centrada na Diretoria de Tecnologia e
Operações - DIT com participação de 90,26%
do total dos investimentos, sendo a Solução
Integrada (SOC) a de maior impacto,
representando R$ 38,44 milhões. Além desta
aquisição, influenciam também as aquisições
de Licenças Oracle – Exadata (R$ 29,57
milhões), Firewall de Banco de Dados (R$
21,67 milhões), Appliance Exadata (R$ 19,76
milhões), Solução de Firewalls (R$ 14,78
milhões), e Solução de Firewall de Aplicação
Web (R$ 14,78 milhões).
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O ano de 2018
continuou a retomada da economia brasileira,
principalmente a partir do segundo semestre.
O Balanço Geral da União do 3º trimestre
apontou arrecadação acima da previsão
linear para o período, ao contrário da
frustração de receita ocorrida nos dois
trimestres anteriores. A relação Receita
Corrente Líquida/Produto Interno Bruto, de
acordo com o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária da União, aumentou
de 11,1% para 11,9%.

Para a Dataprev, isso se refletiu
em um início de ano com recebimentos
abaixo do previsto, com a quitação de faturas
em atraso por parte de nossos clientes
públicos ocorrendo, mais destacadamente, a
partir de meados do segundo semestre. Os
recebimentos no primeiro semestre somaram
R$645,9 milhões, ao passo que, no segundo
semestre foram de R$873,7 milhões (35% a
mais), principalmente devido às faturas
quitadas pelo INSS e MTE, em dezembro de
2018.

Esta instabilidade no fluxo de
recebimento dos clientes estatais reduziu a
relação entre saldo de tesouraria e
necessidade de capital de giro até o mês de
agosto, quando foi atingida a menor posição
de saldo final de caixa. Isso pressionou a
gestão do fluxo de caixa ao longo do ano,
que teve melhoras pontuais em maio,
novembro e dezembro em cenário
semelhante ao dos anos de 2016 e 2017,
neste aspecto.

Visando à mitigação dos efeitos
dessa situação, foram realizadas várias ações
para a manutenção do equilíbrio na gestão
de caixa, de forma a permitir que, mesmo
dentro deste contexto os compromissos
financeiros fossem mantidos em dia, o que foi
atingido.

Na tabela abaixo são
apresentadas diversas informações sobre
Faturamento, Pagamentos, Recebimentos,
Faturas a Receber e Contas a Pagar, para a
perspectiva financeira do Relatório de Gestão
2018 da Dataprev, com vistas a detalhar, não
apenas os dados, mas alguns dos
mecanismos usados para gerir os recursos da
empresa.

Histórico 2017 2018
Variação 

%

Saldo Inicial 421.575 547.145 +29,79%

Entradas 1.567.352 1.528.585 -2,47%

Saídas 1.438.455 1.486.633 +3,35%

Saldo Final 552.147 589.097 +6,69%

Faturas a 

Receber
468.180 533.622 +13,98%

Contas a 

Pagar
41.896 38.380 -8,39%

Faturamento 1.501.703 1.545.802 +2,94%

Tabela 6: Comparativo de Situação Econômica e 

Financeira (em R$ mil)

Fonte: Departamento Financeiro - DEFI (Fluxo de Caixa)

e Departamento de Gestão Contábil - DEGC

(Balancetes)

Recebimentos 

1º Semestre 

R$645,9mi

Recebimentos 

2º Semestre 

R$873,7mi
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A Situação do Caixa da Dataprev
manteve-se boa ao longo de todo o ano,
apesar da tendência de queda apresentada até
o mês de agosto. O faturamento mensal da
Dataprev manteve-se próximo do previsto para
o ano, contudo, a geração negativa de caixa
ocorrida em 7(sete) meses do ano pode ser
atribuída ao atraso no recebimento das faturas
de clientes públicos importantes.

O Saldo Inicial de 2018 sofreu um
ajuste, decorrente de conciliação com a
Tesouraria, em consequência do efeito “float
bancário”.

Apresentamos, na tabela abaixo, a
evolução do faturamento mensal nos exercícios
de 2016, 2017 e 2018.

Períodos 2016 2017 2018

Janeiro 114.756 118.895 123.536

Fevereiro 115.125 125.497 83.869

Março 120.192 122.714 129.981

Abril 119.214 123.627 139.358

Maio 119.684 125.285 140.001

Junho 116.932 124.419 149.977

Julho 118.487 123.458 129.387

Agosto 118.348 125.284 127.411

Setembro 119.700 125.121 129.063

Outubro 107.196 115.842 131.256

Novembro 113.726 137.051 128.733

Dezembro 152.990 134.509 133.231

Totais 1.436.349 1.501.703 1.545.802

Tabela 7: Faturamento Mensal (em R$ mil)

Fonte: Departamento de Gestão Contábil - DEGC
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No gráfico a seguir, comparamos a receita por tipo: processamento,
desenvolvimento e suporte técnico, ao longo dos meses. Nas colunas atravessadas pela
linha de cor verde, que representa o recebimento bruto (em milhões), é possível observar
expressivo aumento de recebimentos em dezembro de 2018. Apenas quatro meses
apresentaram recebimento acima do faturamento, o que indica quitação de faturas
vencidas, a citar: janeiro, maio, setembro e dezembro.

Fontes: Depto Financeiro – DEFI (Fluxo de Caixa) e Depto de Gestão Contábil – DEGC (Balancete)

No ano de 2018, o crescimento nominal do faturamento foi de 2,9% em
relação a 2017. A participação do maior cliente (INSS) diminuiu 0,4% em relação ao ano
anterior, enquanto o segundo maior cliente (Consignado) cresceu 6,4%.

O cliente MTE apresentou aumento significativo de faturamento em 2018
(16,2%), porém esse cálculo foi feito sobre uma base anterior que havia sofrido redução
de 12%. Conforme tabela abaixo:

Cliente 2018 2017 2016 2018/2017 2017/2016

INSS 595.639 597.854 584.077 - 0,4% + 2,4%

MF/MPS 12.415 12.603 14.355 - 1,5% - 12,2%

SRFB 158.488 164.645 162.007 - 3,7% + 1,6%

MTE 139.978 120.490 136.939 + 16,2% - 12,0%

PREVIC 5.698 5.995 7.022 - 4,9% - 14,6%

MPOG 4.537 5.104 4.522 - 11,1% + 12,9%

PGFN 36.814 36.000 36.139 + 2,3% - 0,4%

CONSIGNAÇÕES 586.461 551.184 479.884 + 6,4% + 14,9%

OUTROS* 5.773 7.829 11.404 - 26,3% - 31,4%

Totais 1.545.802 1.501.703 1.436.349 + 2,9% + 4,6%

Tabela 8: Evolução do Faturamento Por Cliente (em R$ milhares)

Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC (Balancete)

*Outros: AEB, ANTT, MDS, FUNPRESP, IPREF, PR, ÓBITOS
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Outro fator importante é o prazo de recebimento das faturas. Observa-se na
tabela abaixo que praticamente todos os pagamentos realizados pelo INSS em 2018
foram referentes às faturas emitidas no mesmo ano, implicando redução do prazo médio
de recebimento. Comparando com o ano anterior, o cliente MTE aumentou o pagamento
de faturas vencidas em períodos anteriores, mas reduziu o pagamento de faturas dentro
do ano de competência.

Os clientes INSS, MTE, SRFB efetuaram expressivos pagamentos de faturas
com vencimento nos primeiros dias de janeiro de 2019 ainda ao final de dezembro de
2018.

CLIENTE
FATURAMENTO 

JAN A DEZ 2018

RECEBIMENTO JAN A DEZ 2018 % RECEBIDO / FATURADO

Vencidos 

até 2017

Vencidos 

em 2018
TOTAL

Vencidos 

até 2017

Vencidos 

em 2018
TOTAL

INSS 595.639 1.147 515.987 517.134 0,2% 86,6% 86,8%

SRFB 158.488 0 171.966 171.966 0,0% 108,5% 108,5%

MTE 139.978 73.894 89.161 163.055 52,8% 63,7% 116,5%

PGFN 36.814 5.980 36.328 42.308 16,2% 98,7% 114,9%

MPS 12.415 123 13.235 13.359 1,0% 106,6% 107,6%

PREVIC 5.698 - 5.706 5.706 0,0% 100,1% 100,1%

OUTROS* 1.900 - 1.941 1.941 0,0% 102,1% 102,1%

MPOG 4.537 1.025 3.844 4.869 22,6% 84,7% 107,3%

ESTATAIS 955.468 82.169 762.432 920.336 8,6% 79,8% 96,3%

CONSIGNAD

O
586.461 - 580.333 580.333 0,0% 99,0% 99,0%

ÓBITO 3.874 - 3.897 3.897 0,0% 100,6% 100,6%

PRIVADO 590.334 0 583.374 584.229 0,0% 98,8% 99,0%

Total 1.545.802 82.169 1.345.805 1.504.565 5,3% 87,1% 97,3%

O significativo volume de recebimento de serviços faturados aos clientes
implicou a redução do saldo do Contas a Receber de 2018 ao final do ano, à exceção do
INSS, para o qual ainda, em 2018, foram emitidas faturas com vencimento em janeiro,
fevereiro e março de 2019. As duas tabelas a seguir demonstram a posição de cada
cliente em relação a essa evolução.

Tabela 9: Faturado x Recebido (em R$ mil) – 2018

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Contas a Receber)

*Outros: AEB, ANTT, MDS, FUNPRESP, IPREF, PR.

PERÍODO INSS MTE SRFB PGFN MPS MPOG PREVIC OUTROS CONSIGNADO

2018/
2017 + 632,1% - 19,9% - 51,2% - 47,2% - 25,1% - 26,1% - 1,6% - 18,2% + 13,1%
2017/
2016 - 78,6% - 17,5% + 104,1% + 85,7% + 7,3% + 1,6% - 16,4% - 60,2% + 6,4%
2018/
2016 + 56,5% - 33,9% - 0,5% - 2,0% - 19,7% - 24,9% - 17,8% - 67,5% + 20,4%

Tabela 10: Variação Contas a Receber por Cliente, comparação 2018/2017 e 2018/2016 (em %)

Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC (Balancete)
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Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC (Balancetes de 2017 e 2018)

Tabela 11: Variação do Contas a Receber entre 2017 e 2018

Cliente 2018 2017 Variação

INSS 90.925 12.420 + 632,06%

MPS 2.894 3.864 - 25,12%

SRFB 12.833 26.316 - 51,23%

MTE 92.679 115.769 - 19,95%

PREVIC 473 481 - 1,61%

MPOG 940 1.272 - 26,06%

PGFN 6.141 11.635 - 47,22%

CONSIGNADO 49.201 43.486 + 13,14%

OUTROS 306 374 - 18,22%

ENCARGOS S/FAT. 277.230 252.562 + 9,77%

TOTAL 533.622 468.180 + 13,98%

Houve crescimento de 4,8% nos pagamentos realizados, em 2018, relativo a
2017. Em termos de volume, nota-se, principalmente, aumento no pagamento de
Financiamento e Dívida com a Prevdata, devido à reclassificação do Déficit Técnico da
Prevdata, da linha de Pessoal para a linha de Financiamentos/Dívidas), além dos gastos
com CAPEX e em Circuito de Dados. As linhas de Hardware/Software, Obrigações
Sociais e Pessoal também apresentaram aumento, porém abaixo do aumento
observado para o total de pagamentos.

PAGAMENTOS 2018 2017 2016
VARIAÇÃO 

2018/2017

VARIAÇÃO 

2017/2016

Pessoal 708.763 691.891 648.498 + 2,4% + 7,0%

Tributos 271.860 291.147 275.029 - 6,6% + 6,0%

Dividendos e JSCP
33.471

155.624 116.884 - 78,5% + 33,0%

Investimentos

(CAPEX) 171.796
32.259 70.697 + 432,6% - 54,0%

Fornecedores

Diversos 73.233
76.780 58.990 - 4,6% + 30,0%

Hardware /

Software 90.076
86.125 54.624 + 4,6% - 66,0%

Obrigações Sociais
39.575

37.914 42.738 + 4,4% - 11,0%

Circuitos de Dados
51.106

42.670 42.101 + 19,8% + 1,0%

Serviços

Terceirizados 17.030
18.481 17.921 - 7,9% + 3,0%

Outros 2.719 3.737 5.794 - 27,2% - 38,0%

Financiamentos/Dívi

das 47.690
1.827 627 + 2510,2% + 191,0%

TOTAL 1.507.318 1.438.455 1.333.903 4,8% 3,0%

Tabela 12: Pagamentos Realizados (em R$ mil)

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo de Caixa)



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2017 256.199 69.267 104.613 94.351 107.620 144.137 118.841 95.111 113.269 112.987 97.888 124.173 1.438.456

2018 154.843 106.522 114.909 117.767 99.749 150.847 167.202 118.752 93.099 133.384 112.671 137.573 1.507.318

Tabela 13: Recebimentos Mensais (em R$ mil)

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo de Caixa)

A tabela anterior demonstra o fluxo total de pagamentos mensais cuja
variação é influenciada por despesas sazonais.

O saldo médio de caixa, apresentado na tabela abaixo, passou de R$ R$ 387,7
mil (em 2017) para R$ 473,9 mil em 2018, influenciado pelo saldo inicial de caixa robusto
em 2018, acrescido pelo recebimento de faturas pendentes no mês de dezembro de
2018.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2017 348.017 343.714 449.404 460.967 434.850 402.713 355.291 360.780 324.825 318.117 301.521 552.147

2018 566.457 530.732 478.443 448.101 498.996 467.483 415.699 376.268 456.339 426.445 433.158 589.097

Tabela 15: Geração de Caixa (em R$ mil)

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo de Caixa)

O gráfico a seguir apresenta os eventos de fluxo de caixa, como as entradas,
as saídas e os saldos de caixa.

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo de Caixa)

Gráfico 2: Evolução Mensal do Caixa

As informações apresentadas evidenciam que o exercício de 2018 continuou
desafiador sob o viés financeiro. Embora o saldo inicial de caixa estivesse robusto no
início do ano, configurou-se uma tendência de deterioração da posição de caixa no
decorrer do ano, só se revertendo este panorama a partir do mês de setembro.

Medidas de aperfeiçoamento e intensificação de gestão de custos, conforme
abordagem no próximo tópico, racionalização de despesas e otimização de caixa, além
da crescente evolução de seu planejamento, estão sendo implementadas visando a
uma melhor gestão do fluxo de caixa na busca da regularidade no pagamento dos
compromissos com parceiros e fornecedores, além das demais obrigações.
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Desafios e Ações Futuras

O maior desafio para gestão orçamentária e financeira
vem sendo a melhoria do fluxo de recebimento dos clientes públicos pelos serviços
prestados pela Dataprev. Do ponto de vista mais especificamente orçamentário, vem
sendo realizados trabalhos de forma a melhorar os indicadores de avaliação das
estatais, uma vez que a Dataprev considera o indicador de superávit primário, um
indicador insuficiente para medir a saúde financeira e orçamentária das estatais não
dependentes.
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02
03

01

Gestão das multas 
aplicadas em 

decorrência da 
atividade de 
fiscalização

Informações 
sobre 

depósitos 
judiciais e 

extrajudiciais

Gestão de 
precatórios

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência -

Dataprev foi criada pela Lei nº. 6.125 de 1974 com a finalidade

de atuar no mercado de tecnologia da informação e

processamento de dados. Este mercado não é, a esteio dos arts. 21, XII, 22 a 23 da

Constituição Federal, de competência exclusiva ou concorrente da União, razão pela

qual a Dataprev não está sujeita a atividades de fiscalização administrativa ou

regulatórias. Com relação aos órgãos de fiscalização e controle interno e externo,

CGU e TCU, a Dataprev não recebeu sanções/multas no exercício de 2018;

Os valores dos

pagamentos judiciais realizados, no

exercício de 2018, foi de R$

11.358.180,35 (onze milhões, trezentos

e cinquenta e oito mil, cento e oitenta

reais e trinta e cinco centavos).

A Dataprev não realizou, com relação

a litígios, depósitos extrajudiciais no

exercício de 2018.

A Dataprev é órgão da

administração indireta que não

integra o conceito de Fazenda Pública

Federal. Com efeito, nos termos do

art. 100 da Constituição Federal, a

Empresa não está sujeita ao regime de

pagamento por precatórios.



100

Gestão de Custos
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CONFORMIDADE LEGAL

A Dataprev, conforme explanado na seção 06,
obedece à Lei 6.404/1976. Nesse sentido, ela mantém
escrituração contábil e fiscal . No que diz respeito ao controle
de custos e despesas, são registrados todos os fatos contábeis
por centro de custos, que são aproveitados não somente para
controle, como também para gestão de resultados econômicos.

A Dataprev não se sujeita à Portaria STN 157, de 9
de março de 2011, tampouco tem seus dispêndios correntes
vinculados diretamente aos programas governamentais.

ESTIMATIVA DE CUSTOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Na Dataprev, os custos recebem tratamento
diferenciado dentro do universo das despesas. Toda a parte
sobre estimativa foi tratada no tópico próprio sobre a gestão
orçamentária. Aqui, serão tratados especificamente os custos de
acordo com a técnica de demonstração de resultados em que
os mesmo são apresentados logo abaixo da linha de Receita
Operacional Líquida (ROL).

A forma de custeio utilizada pela Dataprev é “por
atividade”; o método de acumulação para apuração dos custos
de produção os consolida em centros de custos diretos,
indiretos de produção e de estrutura, que, por sua vez, são
concentrados nos direcionadores da produção, para posterior
alocação aos produtos/serviços. Todas as unidades da Dataprev
possuem uma sigla e um código de centro de custo
correspondente.

Os Custos Diretos são os custos de alocação direta à
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.

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 de quaisquer contas
contábeis. Os mecanismos de rateios são recursos utilizados
para garantir adequada apropriação aos centros de custo.

Cada uma das subunidades (órgãos de lotação) é
considerada como um centro de custo, que é uma unidade
organizacional com despesa operacional própria e detentora
de recursos utilizáveis.



NATUREZA DFS DIT DPE DRD PR Total Geral

PESSOAL PRÓPRIO 105.404 180.872 42.556 319.324 43.658 691.815

PESSOAL EXTERNO 4.319 12.508 962 10.738 1.786 30.313

SERVIÇOS 10.488 173.254 725 14.516 1.138 200.120

MATERIAIS 1.080 246 4 11 7 1.349

DEPRECIAÇÃO 9.075 88.382 280 4.012 1.793 103.543

DESPESAS GERAIS 13.525 16.761 2.497 19.021 4.202 56.006

Total Geral 143.892 472.025 47.025 367.621 52.584 1.083.146

Tabela 16: Custos por Natureza e Diretoria

Fonte: Divisão de Custos – DICT

As diretorias finalísticas são a DRD e a DIT, cujas estruturas foram melhor
detalhadas no início deste relatório. Na tabela anterior são apresentados, de forma
resumida, os custos por Diretoria nas colunas e por Natureza nas linhas.

No exercício de 2018 os custos somaram R$ 1083,1 milhões, ante R$ 1.061,4
milhões em 2017. No período houve uma variação de 2,04%.

A composição dos custos por natureza mostra que os gastos com pessoal
próprio são os de maior volume, com participação de 63,9% em relação ao total dos
gastos. As despesas dessa natureza são sensíveis à oscilação da força de trabalho.

.



Desafios e Ações Futuras

Entre os principais desafios da Dataprev na gestão de custos
estão a busca pela eficiência na melhor identificação dos recursos consumidos em cada
produto prestado aos clientes, motivo pelo qual, além da revisão do modelo de custos
promovida com o apoio de consultoria externa em 2017, houve a continuidade das
ações, sendo a mais importante delas a criação de grupo de trabalho para
coordenação de ações com vistas a sanear os diversos e complexos cadastros de
produtos entre as áreas de desenvolvimento, operações e atendimento. Este desafio
está diretamente relacionado à identificação da rentabilidade entre os produtos
destinados aos clientes públicos e privados.
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AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Tipologias dos Cargos
Lotação

Efetiva*

Ingressos no 

exercício

Egressos no 

exercício

Celetistas* (∑) 3.878 210 168

Empregados próprios** 3.641 57 51

Empregados Requisitados, com ônus 11 4 2

Empregados “Ad Nutum” 51 13 11

Jovens Aprendizes 70 62 57

Estagiários 101 73 46

Dirigentes não empregados 4 1 1

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Tabela 17: Força de Trabalho

*Celetistas: regime da força de trabalho dos empregados da Empresa.

** 

Empregados 

próprios:

foram considerados como empregados próprios, conforme estabelecidos no 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 e Médico do Trabalho.

***Autorizad

a:

para as tipologias “Empregados Requisitados, com ônus e sem ônus”, e “Empregados Ad Nutum” há limite financeiro e

de quantitativo, conforme estabelecido nos instrumentos normativos internos da Empresa.

**** Efetiva: além dos empregados estão incluídos neste somatório os estagiários, jovens aprendizes e os Dirigentes.

No que tange a admissão dos seus
empregados, a Dataprev observa as regras
constitucionais estabelecidas para a administração
pública, que está obrigada a contratar pessoal mediante
concurso público, salvo as exceções para os cargos de
confiança, que podem ser ocupados por empregados ad
nutum (livre nomeação e exoneração) e cedidos de
outros órgãos públicos.

Não houve registros de 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.

Também não houve na Dataprev, ocorrência
de terceirização para cargos relacionados com a
atividade-fim, em razão da política admissional da
empresa.
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Tipologias dos Cargos
Lotação Efetiva

Área-Meio Área-Fim

1. Empregados de Carreira 981 2.660

2. Requisitados de outros Órgãos 2 9

3. Ad Nutum 27 24

4. Estagiários 57 44

5. Jovens Aprendizes 65 5

6. Dirigentes 2 2

7. Total de Empregados (1+2+3+4+5+6) 1.134 2.744

Tabela 18: Distribuição da Lotação Efetiva

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados cedidos)

Tipologias dos cargos em comissão
Lotação 

Efetiva

Ingresso no 

Exercício

Egresso no 

Exercício

1. Função de Confiança 543 279 214

1.1. Assessor – Nível Divisão* 16 10 11

1.2. Assessor de Diretoria* 8 2 5

1.3. Assessor Técnico Administrativo* 20 6 6

1.4. Consultor Jurídico* 1 - -

1.5. Coordenador – Nível Divisão** 32 18 14

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento** 14 6 5

1.7. Gerente de Data Center** 3 2 1

1.8. Gerente de Contas – A** 5 1 1

1.9. Gerente de Departamento** 15 6 6

1.10. Gerente de Divisão** 80 30 33

1.12. Gerente de Serviço** 61 14 13

1.13. Gerente Unidade de Desenvolvimento** 5 1 1

1.14. Secretário Executivo** 1 33 33

1.15. Líder de Equipe – A** 82 66 63

1.16. Líder de Equipe – B** 167 55 18

1.17. Responsável por Turno** 24 23 0

1.18. Superintendente 9 6 4

2. Dirigente não Empregado / Diretores*** 4 4 5

3. Empregados “Ad Nutum” * 51 13 11

4. Requisitados 11 4 2

Total de Empregados: ∑ [(1) Em Função de Confiança, (2)

Dirigente Não Empregado, (3) Ad Nutum e (4) Requisitados]
609 300 232

Tabela 19: Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão

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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Comparativo 2018 2017 2016

Quadro de Pessoal (*) 3.707 3.693 3.804

Quadro de Cargos em Comissão 609 614 593

Percentual: Cargos em Comissão x Quadro de 

Pessoal
16,43 16,63% 15,59%

Tabela 20: Percentual de Cargos em Comissão em Relação ao Quadro de Pessoal

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

* Excluídos os estagiários e jovens aprendizes.

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS

O cadastro do Concurso Público da Dataprev/2016, com vigência até
fevereiro 2020, trouxe tranquilidade quanto à reposição de empregados, porém,
houve ainda, em 2018, cautela decorrente da instabilidade no fluxo de recebimento
dos clientes governamentais, fato que sensibilizou decisões quanto à contratação e
oferta de treinamento/desenvolvimento, bem como a ampliação de programas
vinculados à área de Saúde e Qualidade de Vida. A portaria SEST nº 502 de 16 de
janeiro de 2018, que estipulou o limite máximo para o quadro de pessoal próprio da
Dataprev de 3.795 empregados, foi revogada pela portaria SEST nº 6.724, de 28 de
junho de 2018, que estabeleceu 3.769 como sendo o novo limite máximo para o
quantitativo do quadro de pessoal próprio da Empresa.

Durante o ano de 2018, os riscos identificados na Gestão de Pessoas
estiveram relacionados com a admissão de empregados, restrição financeira e a
revogação da portaria SEST nº 502 de 16 de janeiro de 2018 pela portaria SEST nº
6.724, de 28 de junho de 2018.

Quanto aos impactos para organização, a permanência da
impossibilidade de reposição imediata de pessoas no futuro poderá 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 ao atingimento dos objetivos estratégicos, pois
o foco e a priorização das ações de desenvolvimento se deram para atender
predominantemente as ações relacionadas à área finalística da empresa.

CONTRATAÇÃO PESSOAL APOIO E ESTAGIÁRIOS

Essas contratações observaram 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.

Todos os estagiários tiveram seus planos de estágios estabelecidos e
passaram por atividades palestras/oficinas) relacionadas à formação e orientação
profissional básica.
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Nível de 

escolaridade

2018 2017 Despesa do exercício

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 2018 2017

1.   Nível superior 77 94 42 59 1.462.006 845.162

1.1      Área-Fim 28 38 15 23 561.102 322.033

1.2      Área-Meio 49 56 27 36 900.904 523.128

3.   Total (1+2) 77 94 42 59 1.462.006 845.162

Tabela 21: Composição do Quadro de Estagiários por Semestre 2017 e 2018

Fonte: Departamento de Administração de Carreiras – DECR

Durante o ano de 2018, 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 tíquete-refeição ou alimentação de
R$447,60 (quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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 as aulas, além de ter concluído, pelo menos, o 4º (quarto) período do
curso ou número de créditos equivalente e ter Coeficiente de Rendimento (CR) Global
maior ou igual a 6,0 (seis).

QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho da Dataprev, como se observa na Tabela a seguir,
concentra-se principalmente na faixa de 51 a 60 anos, representando 35,3% de todo
o quadro da Empresa. Na mesma tabela, percebe-se a predominância de homens,
com 68,12% do quadro.

A partir da tabela abaixo, em relação à escolaridade por gênero, observa-
se que tanto para homens como para mulheres predomina o superior completo, com
40% da força de trabalho. Vale mencionar que boa parte da força de trabalho possui
pós-graduação completa.
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Idade

Faixa

Gênero
Total % Partic

Mulheres Homens

16-20 44 38 82 2,1%

21-25 39 41 80 2,1%

26-30 33 145 178 4,6%

31-35 82 409 491 12,7%

36-40 126 406 532 13,7%

41-45 88 252 340 8,8%

46-50 113 234 347 8,9%

51-55 294 401 695 17,9%

56-60 255 418 673 17,4%

61-65 129 230 359 9,3%

66-70 27 52 79 2,0%

71-75 4 11 15 0,4%

76-80 2 5 7 0,2%

Total 1.236 2.642 3.878 100%

Tabela 22: Composição do Quadro de Estagiários por Semestre 2017 e 2018

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

GRAU DE ESCOLARIDADE MULHERES HOMENS TOTAL

DOUTORADO COMPLETO 3 7 10

DOUTORADO INCOMPLETO 2 2

MESTRADO COMPLETO 64 208 272

MESTRADO INCOMPLETO 11 11

POS-GRADUACAO COMPLETO 369 788 1.157

POS-GRADUACAO INCOMPLETO 7 15 22

SUPERIOR COMPLETO 459 1.093 1.552

SUPERIOR INCOMPLETO 84 90 174

SEGUNDO GRAU COMPLETO 195 350 545

SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 39 45 84

1* GRAU COMPLETO FASE-1 1 5 6

1* GRAU COMPLETO FASE-2 7 14 21

1* GRAU INCOMPLETO FASE-1 2 3 5

1* GRAU INCOMPLETO FASE-2 4 13 17

Total 1.236 2.642 3.878

Tabela 23: Grau de Escolaridade por Gênero

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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ATIVIDADE FREQUÊNCIA

AMBIENTE PRODUTIVO 52

AUDITORIA 25

COMUNICACAO 7

CONTROLADORIA 28

DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL
19

FINANCAS 20

JURIDICO 38

LOGISTICA 42

PESSOAS 82

PROCESSAMENTO 92

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO
78

PRODUCAO 190

RELACIONAMENTO 

COM CLIENTE
16

SISTEMAS 1.259

SUPORTE 

ADMINISTRATIVO
461

SUPORTE TECNICO 718

SUPORTE 

TECNOLOGICO
339

SUPRIMENTOS 49

SUSTENTACAO 

TECNOLOGICA
112

OUTROS 14

*NÃO SE APLICA 

(Estag, Aprend, Ex Qdr, 

Req)

237

TOTAL 3.878

Tabela 24: Distribuição do quadro por atividade

Fonte: Departamento de 

Administração de Pessoas – DEPE

CAPACITAÇÃO 

DA FORÇA 

DE TRABALHO

Em 2018, a execução das ações de
capacitação teve como base de priorização o
Plano de Capacitação, que visa o maior
alinhamento das ações de Treinamento e
Desenvolvimento com os resultados
estratégicos da organização, além de manter
a atualização do corpo funcional em relação
as melhores práticas e tecnologias de
mercado.

A maior parte das capacitações
teve como público-alvo empregados das
áreas finalísticas da empresa, com maior foco
no negócio principal.



Nesse grupo de ações podemos elencar como destaques as capacitações

com ênfase no título II da Lei 13.303/16, em especial ao aspecto de licitação, contratação

direta e gestão contratual. Além dessas ações, um outro destaque foi treinamento na

formação de Planilha de Custos e Preço, conforme a IN05.

Em gestão de pessoas, treinamento em Planejamento da Força de Trabalho, Esocial

Master Class e People Analytics estão dentre os principais investimentos feitos.

Sobre a área temática focada na gestão financeira, a capacitação em Modelagem

Financeira e Valuation pode ser destacada.

No ciclo de 2018, importante destacar o uso expressivo da metodologia de

Educação à Distância (EaD), haja vista o grande número de pessoas a capacitar, a dispersão

geográfica das equipes e a oportunidade de melhor conciliar as atividades de trabalho

com os estudos, dado o caráter mais flexível desta metodologia.
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Soluções
de TIC

Gestão 
Estratégica

Governança

Recursos 
Logístico e 

Pessoas

Ações por Segmento

Além desses, há ainda o destaque para as

ações de Gestão de Riscos de

Fraude/Corrupção, Investigações Internas

de Compliance, Gestão e Análise de Risco

de Conformidade e ITIL Fundamentos,

todos realizados em plataformas externas

e para um público alvo bem diversificado.



Dentre as principais capacitações desse segmento, algumas ações focaram em

infraestrutura de TIC, com áreas temáticas relacionadas aos Datacenters e ambientes

operacionais, com destaque para as capacitações em Red Hat e Vmware.

Ainda dentre as áreas em destaque podemos citar, Desenvolvimento de Software,

com capacitações em Design Responsivo de Software, Angular, Front-End, Metodologia

de Medição de Requisitos Não Funcionais – SNAP, Java e Metodologia Ágil.

As capacitações relacionadas à gestão de dados e informações também foram

foco no ano de 2018, como Blockchain, Analytics – Hypestage, SAS Enteprise e Business

Intelligence & Modelagem Multidimensional, bastante relevantes nesse segmento.

Nesse segmento, foram realizadas ações com foco na gestão de Datacenters,

incluindo os cursos relativos a Conceitos Básicos de Certificação de Datacenters, Accredit

Operations Specialist – AOS e Critical Operations Professional – COP.

Além disso, visando alavancar a gestão da inovação, citamos a capacitação em

Design Thinking.

Nesse segmento, as capacitações com foco no desenvolvimento de Conselheiros

e Dirigentes, assim como o treinamento em Governança Corporativa nas Estatais, ambas,

amparadas pela 13.303/16 tiveram destaque.

Em governança de TI podemos citar ainda as ações de capacitação em Cobit 5 e ITIL

Fundamentos, dentre algumas das ações realizadas.

Relacionados à Segurança da Informação, treinamentos em Solução de Visibilidade de

Rede, Security Operations – SOC e Firewall de Aplicação Web e 10G, estão dentre as

principais.

Em auditoria destacamos o treinamento em Gestão de Risco e Controles Internos e

Auditor Líder de Qualidade.

As ações nesta modalidade foram conduzidas por intermédio da Plataforma Interna

de Educação à Distância da Dataprev e, ainda, por intermédio de Plataformas Externas de

fornecedores contratados.

Na Plataforma Interna foram conduzidas as ações obrigatórias do curso de

Segurança da Informação, bem como os cursos E-DOC, Gestão Documental, Noções de

Certificação Digital, Conceitos Básicos de Certificação de Datacenters, entre outros.

No tocante às plataformas de fornecedores contratados, o destaque ficou por conta

dos treinamentos técnicos, em especial para as áreas finalísticas, como as equipes das

Unidades de Desenvolvimento de Software.

Nesse contexto, os treinamentos de maior destaque foram em Java, Front-End,

Desenvolvedor Mobile, Devops, Docker, Puppet, Design UX, Internet das Coisas, entre

outros.
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Os principais números do processo de T&D estão representados nas tabelas seguintes.

Tipo de Ações
Número de 

Ações

Número 

de Horas

Número de 

treinandos

Ações Presenciais 240 4843 2410

Ações a Distância 629 2478 7463

Ações Blended (Mista) 6 164 69

Total 875 7485 9.942

Tabela 25: Totais Anuais de Capacitação

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Tipo de Ações Investimento Percentual Tipo de Ações

Ações Presenciais
R$ 2.122.051,25

83%
Ações Presenciais

Ações a Distância Externo
R$ 243728,07

9,5%

Ações a Distância 

Externo

Ações a Distância Interno

(Produção de Conteúdo dos Cursos)
R$ 109.297,95 4,3%

Ações a Distância 

Interno

(Produção de 

Conteúdo dos Cursos)

Ações Inglês a Distância R$ 73.080,04 2,9%
Ações Inglês a 

Distância

Ações de Pós-Graduação R$ 9.880,00 0,4%
Ações de Pós-

Graduação

Total R$ 2.558.037,91 100% Total

Tabela 26: Totais de Gastos

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Diretoria

Demandante

Total de Ações de 

Capacitação
Total de Treinandos (*) Carga Horária

DRD 92 1417 2847

DIT 49 405 814

DFS 47 331 666

PR 27 145 290

DPE 25 112 226

Total 240 2410 4.843

Tabela 26: Tabela 27: Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria de Gastos

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

(*) Os treinandos não são lotados exclusivamente na diretoria demandante.
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Curso Ações de T&D Treinandos

Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e 

Gestores
1 17

Formação de Consultor DISC 1 15

Ferramentas de Gestão de Ativos - ALM 2 22

INFO+ (SUAT) 2 15

Total 6 69

Tabela 28: Histórico Anual de Capacitações Blended (ações Mistas)

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Capacitação – Estratégia e Números

Em 2018, o volume de demandas de capacitação superou em 11% o volume já expressivo
do ano anterior. Além da aquisição de novas tecnologias, que remete a necessidade
capacitação do público alvo responsável pela sua utilização, houve uma grande
demanda de atualização das equipes em temáticas já consolidados, mas que vêm, diante
da transformação digital, exigindo aprimoramentos constantes.

Para atender a expressiva demanda considerando a dispersão geográfica das equipes, a
solução foi fazer uso - de forma mais intensiva - da metodologia de Educação à
Distância e o impacto foi extremamente positivo junto a empregados e gestores.

Embora o índice de execução do Plano tenha sido inferior no comparativo com o ano
anterior, há de se destacar o aumento expressivo no número de ações realizadas de 365,
em 2017, para 875, em 2018. Em relação ao total de treinandos, houve também um
crescimento, saindo de 9.074 treinandos, em 2017, para 9.942, em 2018. No tocante ao
investimento, os valores nos dois ciclos foram bem próximos.

380

164
216

Quantidade de Temas do Plano de Capacitação 2018

Temas Previstos Temas Realizados Temas Não realizados

Tabela 29: Execução do Plano de Capacitação (PCT) em 2018

Fonte: Divisão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT
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Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia

O processo de Gestão de Desempenho da Dataprev vem sendo realizado
continuamente desde 2011 e conta com três etapas, a saber: Planejamento de Metas,
Acompanhamento de Performance e Avaliação de Performance

O ciclo de Desempenho de 2018 ocorreu no período de 02/01/2018 a
14/01/2019, sendo a avaliação realizada entre 14/12/2018 e 14/01/2019 e foram realizadas
3.530 avaliações.

A média obtida na avaliação de metas foi 98,5 e na avaliação de
competências foi 83,9 e a média global das avaliações foi 91,17.

O PCS 2008, Plano de Cargos e Salários em vigor, prevê como formas de
encarreiramento as Progressões Salariais (mérito e antiguidade) e a Progressão
Funcional (alterações de módulo dentro do cargo de registro do empregado).

A Dataprev vem aplicando as progressões continuamente desde 2011. Em
2018 o processo foi finalizado com os seguintes resultados:

Total de Empregados Promovidos: 1061

• Promovidos por Mérito: 436

• Promovidos por Antiguidade: 518

• Promovidos com mudança de módulo: 107

Em dezembro de 2018 a maior parte das funções de confiança eram
ocupadas por empregados do quadro efetivo:

89%

3% 2%

Funções de Conf iança – Dezembro/2018

Empregados Extraquadros Requisitados

Gráfico 3: Distribuição dos Quadros Detentores de Função de Confiança
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Indicadores Gerenciais sobre Recursos 

Humanos

517,65
718,15

690,05

Gasto Médio com Desenvolvimento de Pessoas

2018 2017 2016

R$8.469,90 

Remuneração Média do Empregado

2018

-3,3
-9

0,92

Turn Over (Rotatividade de Colaboradores)

2018 2017 2016

R$3.967,11 
R$4.356,22 

R$4.301,99 

Gasto Médio em Saúde e Qual idade de Vida

2018 2017 2016
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Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 

Medida

Gasto médio no desenvolvimento de

pessoas
GMDP DECR Anual R$

Diretriz Estratégica Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com 

produtividade gerenciada e impulsionada

Série Histórica
2018 2017 2016

R$690,05 R$718,15 R$517,65

Comportamento esperado Maior-melhor (sendo o ponto de referência o valor investido

no desenvolvimento)

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Calculo

IMDP = Σ ITD / QtE, onde:

Σ ITD = Somatório dos gastos em T&D

QtE = Quantidade de empregados

Siglas Utilizadas nos Cálculos Descrições e/ou Legendas Unidades de Medidas

ITD Somatório dos gastos em

T&D

R$

QtE Quantidade de empregados QT

Método de Aferição do Indicador Total de gasto em capacitação em 2018 = R$ 2.558.037,91

Quantidade de empregados efetivos* = 3.707

* abrange (empregados, requisitados, inclusive dirigentes, e 

extraquadro)

Total Gasto em Capacitação (R$ 2.558.037,91) dividido pelo 

quadro de empregados em 31/12/2018

Gasto médio no Desenvolvimento de Pessoas = R$ 690,05

Área Responsável pelo Cálculo

(Nome e Sigla)

Departamento de Gestão de Carreira – DECR / Divisão de 

Gestão de Treinamento e Desenvolvimento – DIGT

Gráfico 4: Gasto Médio Com Desenvolvimento de Pessoas

Gasto Médio no Desenvolvimento de Pessoas

O indicador apresentou uma leve queda no comparativo com o ano anterior,
mesmo com o crescimento em 140% nas ações realizadas neste ano de 2018. A
justificativa gira em torno da metodologia de Educação à Distância que, pela sua
essência, demanda menor investimento por parte da Empresa, embora contemple um
maior número de participações nas ações de T&D. Além disso, há de se destacar um
sensível aumento no quantitativo de empregados efetivos neste ciclo, impactando
diretamente no Gasto Médio no Desenvolvimento de Pessoas.
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Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 

Medida

Remuneração Média do Empregado RME SGPe Anual R$

Diretriz Estratégica Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com produtividade 

gerenciada e impulsionada

Série Histórica
2018 2017 2016

R$8.469,90 R$8.150,56 R$7.831,31

Comportamento esperado Não se aplica

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Cálculo

RMED = (TFSN + TATS + TAA + TFI +THEI) / QTE, onde:

TFSN = Total da Folha de Salário Nominal

TATS = Total de Adicional por Tempo de Serviço

TAA = Total de Adicional de Atividade

TFI = Total de Funções Incorporadas

THEI = Total de Horas Extras Incorporadas

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

Método de Aferição do 

Indicador

Valor da folha de pagamento em dezembro de 2018

(considerando as verbas elencadas acima) = R$ 31.397.933,31

Quantidade de empregados efetivos = 3.707(excluídos jovens

aprendizes e estagiários)

Total da folha de pagamento em dezembro de 2018 (R$

31.397.933,31) dividido pelo quadro de empregados em

31/12/2018 (3.707)

Remuneração média do empregado = R$ 8.469,90

Área Responsável pelo Cálculo 

(Nome e Sigla)
Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Remuneração Média do Empregado

Esse indicador demonstra o valor da remuneração média paga aos

empregados da Dataprev. Em 2018, esse valor foi de R$ 8.469,90. Ressalte-se que o
principal fator que impactou no aumento do valor médio da remuneração foi o
crescimento vegetativo da folha salarial e o reajuste salarial decorrente de Acordo Coletivo
de Trabalho.
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Situação de Empregados Afastados

Afastamentos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Média 

Mensal

Acidente de Trabalho -

trajeto
3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2,08

Auxílio-doença 44 37 39 38 38 44 40 38 40 44 45 48 41,25

Licença Gestante 7 7 5 6 3 3 4 9 11 12 13 7 7,25

Licença sem vencimentos 12 12 13 13 14 14 14 14 13 12 12 12 12,92

Pleito Eleitoral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0,50

Prorrogação Licença 

Gestante
3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 3 8 3,00

Auxílio-Reclusão 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0,75

Total Mês 71 64 64 62 60 66 64 67 69 72 76 78 67,75

Tabela 30: Afastamentos – Evolução Mensal

Tabela 31: Afastamentos – Comparativo Dezembro 2017 x Dezembro 2018

Afastamentos Dez 2017 Dez 2018

Aux. Doença

Ac de Trabalho

Lic. Gestante/prorrogação

Lic. Gestante/Adoção

Licença Sem Vencimentos

Auxílio-reclusão

Pleito Eleitoral

63

3

6

7

9

1

0

48

3

8

7

12

0

2

Empregados afastados 89 80

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Entre Dez/17 e Dez/18 reduziram-se afastamentos em 14%. Queda mais
acentuada nos motivados por doença. Aumentou, porém, afastamentos por
maternidade e por licença s/ vencimentos
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Turn Over

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 

Medida

Turn Over Turn Over SGPe Mensal Qtde de 

Empregados

Diretriz Estratégica Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com 

produtividade gerenciada e impulsionada

Série Histórica
2018 2017 2016

0,92 -9,0 -3,3

Comportamento

esperado

Quanto menor melhor

Tipo de Indicador Efetividade

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

TURN OVER
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média 

12 

meses

-2 -2 -4 0 -1 -8 -3 -1 19 14 0 -1 0,92

ADMISSÃO 3 4 2 3 3 5 1 7 24 20 2 1

6,25
Empregado 2 2 2 2 6 24 16 2 1

Extraquadro 2 1 1 2 3 1 3

Requisitado 1 1 1 1 1

REINTEGRAÇÃO 1

0,08Empregado 1

Extraquadro

Requisitado

DESLIGAMENTO 5 6 6 3 5 13 4 8 5 6 2 2

5,42Empregado 5 5 4 2 5 7 4 6 5 5 1 2

Extraquadro 2 1 6 2

Requisitado 1 1 1

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Tabela 32: Turn Over em 2018

O Turn Over, médio dos últimos 12 meses, foi de 0,92 pessoas:. O índice de
0,92 em 2018 é um bom resultado que demonstra que a Dataprev conseguiu repor
todos os empregados que saíram, seja por desligamento voluntário, PDI ou demissão.
Quando comparado com 2017 há uma significativa melhora na capacidade de
recomposição da força de trabalho.

Médias que compuseram o valor acima: Admissões +6,25; Reintegrações
+0,08; Desligamentos +5,42.
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Gasto Médio em Saúde e Qualidade de Vida

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 

Medida

Gasto Médio em Saúde e Qualidade

de Vida
GMSQV

CGQV, DIOR,

DIBE e CGPE*
Anual R$

Diretriz Estratégica Ser reconhecido como excelente local para se trabalhar com

produtividade gerenciada e impulsionada

Série Histórica
2018 2017 2016

R$ 4.301,99 R$ 4.356,22 R$3.967,11

Comportamento

esperado

Quanto maior melhor

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Cálculo 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

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.

Área Responsável pelo 

Cálculo

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

estar – CGQV
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Em 2018, os gastos no segmento da saúde, qualidade de vida e segurança do
trabalho totalizaram R$ 15.663.540,47, significando um gasto médio no ano de R$ 4.301,99
por empregado. Em 2017, o total foi de R$ 15.908.918,27, correspondendo a uma média no
ano de R$ 4.356,22 por empregado. Se comparadas com os números de 2017, o
investimento médio por empregado teve um decréscimo de 1,24%, sem redução de
programas.

A contribuição patronal paga à GEAP correspondeu a 72,25% do gasto total. A
segunda maior despesa é com o Serviço de Bombeiro Profissional Civil, exigido por
legislação nos prédios em que está disponível. Subtraindo os valores destes itens, temos o
total de investimentos correspondente aos programas sob gestão da Coordenação Geral
de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar, que totalizaram R$2.062.603,89,
com a média R$566,49 por empregado ao ano.

Os gastos incluem prevenção de acidentes e incêndio, como treinamentos das
CIPAs das brigadas voluntárias de incêndio e os serviços de bombeiro profissional civil, que
são dispositivos voltados para proteção da saúde do trabalhador.

O aumento dos investimentos no PCMSO deve-se sobretudo ao público-alvo de 2018, que
contemplou todos os empregados tal como acontece a cada dois anos. As despesas com o
PAED diminuíram devido à redução do custo com a nova negociação na prorrogação do
contrato e posteriormente com a nova licitação, além do acúmulo de pagamentos feitos
em 2017 ainda referentes à 2016. O aumento das despesas com vacina contra a gripe deve-
se ao crescimento do número de empregados imunizados.

Foi incluído no somatório os investimentos decorrentes do “Pontos para Saúde!”, programa
desenvolvido com o objetivo de incentivar práticas saudáveis entre os empregados e a
participação nas atividades de saúde e qualidade de vida, potencializando assim os seus
resultados. Iniciado como experiência Piloto em 2017 com dois estados, o Programa teve
seu público-alvo ampliado contemplando os sete estados com as maiores concentrações
de empregados em 2018, e, portanto, a maior parte do corpo funcional
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Politica de Remuneração
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Política de Remuneração dos 

Administradores e Membros Colegiados

A “Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança
Corporativa”, aprovada na 344ª Reunião do Conselho de
Administração em 14.12.2017, detalha a remuneração da alta
administração da Dataprev.

Com teto fixado pela SEST, a remuneração mensal dos dirigentes
divide-se em 90% fixa e 10% variável. A parcela variável
acompanha os mesmos índices de sucesso registrados no
Programa GVR aplicado aos empregados.

O Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes (RVA) é
oriundo de uma proposta de 2012, do Departamento de
Coordenação e Governança das Estatais (DEST/MP), visando
substituir antigo Programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) dos dirigentes. Por termo de adesão ao DEST,
pelo qual a empresa aderia às regras gerais estabelecidas e
cláusulas específicas, o Programa RVA é destinado às empresas
estatais federais, inclusive subsidiárias. Este programa é regido
pelo art. 152 da Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, pelo
Estatuto Social da empresa e pelas orientações do DEST nos
termos do art. 1º, inciso III do Decreto nº 3.735/01, art. 1º da
Portaria MP 250/05 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MP), combinados com o art. 6º, inciso IV, alínea “h” do
Anexo I do Decreto nº 7.675/12, que delegam competência à SEST
(antigo DEST) para aprovar remuneração dos membros dos
órgãos estatutários das empresas estatais federais, inclusive
Participação em Lucros e Resultados (PLR). Anualmente a SEST
divulga os critérios que as empresas estatais devem adotar na
construção de seus programas para o exercício.

O programa de RVA não está sujeito à Resolução do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE nº 10, de 30
de maio de 1995 e, portanto, não concorre com a PLR dos
empregados no limite de 25% dos dividendos. O objetivo do
programa de RVA é vincular parcela da remuneração ao
desempenho dos dirigentes, de modo a garantir a implementação
da estratégia corporativa, o alcance de resultados na empresa e a
execução das políticas públicas.

São chamados participantes, neste instrumento, todos os
membros da Diretoria Executiva da empresa. O programa não se
aplica aos membros do Conselho de Administração, Conselho
Fiscal ou Comitês. Podem participar do programa de RVA os
dirigentes ativos e os desligados que tenham trabalhado na
empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30
(trinta) dias, no exercício ao qual o programa se refere. Os
membros da Diretoria Executiva farão jus à remuneração variável,
desde que sejam cumpridas todas as regras estabelecidas pelo
programa.
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Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros dos 

Conselhos

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (T) – Titular;  (S) – Suplente 

* Representante dos Empregados

Conselho de Administração

Nome do Conselheiro(a)

Período Remuneração

Início Fim Total

Alexandre Manoel Ângelo da Silva 22.03.2017 _ 46.188

Cinara Wagner Fredo 29.09.2016 _ 46.188

Francisco Paulo Soares Lopes 28.11.2017 17.05.2018 15.396

Marcelo Daniel Pagotti 25.07.2016 11.04.2018 15.396

Marcelo de Siqueira Freitas 15.01.2015 08.06.2018 19.245

André Leandro Magalhães 23.03.2017 01.07.2018 23.094

Luís Felipe Salin Monteiro 06.04.2018 - 34.641

Edison Antônio Costa Britto Garcia 29.05.2018 16.01.2019 23.094

Mônica Hojaij Carvalho Molina 26.07.2018 – 23.094

Natalísio de Almeida Junior 27.06.2018 23.094

* Maurício de Castro Oliveira 18.12.2018 3.849

Tabela 36: Remuneração dos Tabela 35: Remuneração dos Membros do Conselho 

de Administração - Total Individual (2018)

Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro(a)

Período Remuneração

Início Fim Total

Ana Cristina Bittar de Oliveira 05.04.2016 07.05.2018 15.396

Bruno Bianco Leal 16.11.2016 – 46.188

Nívia Beatriz Cussi Sanchez 13.09.2016 – 46.188

Marcelo Kalume Reis 07.05.2018 30.792

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (T) – Titular;  (S) – Suplente 

Tabela 36: Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal - Total Individual (2018)



127

Comitê de Auditoria Estatutário

Nome do Conselheiro(a)
Período Remuneração

Início Fim Total

Roberto Lamb 04.10.2018 - 11.547

Rene Sanda 04.10.2018 – 11.547

Walter Luis Bernardes Albertoni 04.10.2018 – 11.547

Tabela 37: Remuneração dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (2018)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (T) – Titular;  (S) – Suplente 

Remuneração dos Diretores 

por Exercício
2018 2017 2016

Número de membros: 5 9 5

I – Remuneração Fixa 1.497.591 2.760.187 2.095.968

II – Remuneração variável 234.857 877.111 544.174

III – Total da Remuneração (I + II) 1.732.448 3.637.298 2.640.142

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(RVA *) Dirigente que receberam RVA em 2018 parcelas diferidas dos exercícios 2017/16/15/14
André Leandro Magalhães – Início de Gestão - 29/03/2017
Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira – Início de Gestão - 19/07/2017
Júlio Cesar de Araújo Nogueira – Início de Gestão - 19/07/2017
Matheus Belin – Início de Gestão - 19/07/2017
Álvaro Luís Pereira Botelho – Término de Gestão - 18/07/2017
Daniel Darlen Correa Ribeiro - Término de Gestão - 18/07/2017
Janice Fagundes Brutto - Término de Gestão - 18/07/2017
Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção - Término de Gestão - 23/03/2017
Rogério Souza Mascarenhas - Término de Gestão – 18/07/2017

Tabela 38: Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria

Políticas de Participação nos Resultados da Entidade

A Dataprev, com a necessária aprovação do seu Conselho de Administração e
do Ministério Supervisor e da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais
(SEST/MP), implementou em 2018 o Programa de Remuneração Variável de Dirigentes
(RVA) e o Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados (PPLR);
além de manter a política já existente quanto a participação de empregados e
administradores nos resultados da empresa.

Conforme os respectivos normativos emitidos pela SEST, e mediante
performance em um rol de indicadores vinculados a implementação de estratégia
corporativa, alcance de resultados da empresa e execução das políticas públicas, o
Programa RVA tem o potencial de distribuir até 03 (três) honorários adicionais aos
administradores. O pagamento dessa verba deverá ser diferido por um período de 4
anos. Já o Programa PLR, amparado pela Lei 10.101/00 e pela Resolução do Conselho de
Coordenação e Controle das Estatais - CCE nº 10/95, distribuirá aos empregados
montante equivalente a 25% dos dividendos pagos aos acionistas ou 6,25% do lucro
líquido apurado no exercício, prevalecendo o menor.
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Gestão de Licitação e Contratos
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Conformidade legal

A Dataprev busca permanentemente atualizar-se e
aplicar as melhores práticas de gestão aos contratos de
prestação de serviços. Neste sentido, em atendimento ao
disposto no artigo 40 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de
2016, conhecida como a Lei das Estatais foi aprovado em
Março/2018, pelo Conselho de Administração, o
Regulamento de Licitações e Contratos da empresa. Este
documento estabelece normas, critérios e condições legais
para aquisição de bens, contratações de obras e serviços,
alienações, locações e formação de parcerias comerciais
pela Dataprev:

https://portal.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/reg
ulamento_licitacoes_e_contratos_dataprev_ca_vf_08032018.p
df

https://portal.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_contratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf
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Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade

Nesta subseção, foram especificadas as contratações e agrupadas por finalidade 

conforme consta no sistema administrativo integrado. Não há à priori uma qualificação 

sobre a natureza do contrato: se administrativo ou não, contudo, para conhecimento do 

valor gasto, consideramos as categorias destacadas como necessárias para o 

funcionamento administrativo.

Para informações adicionais, referenciamos o Portal Dataprev, onde é possível 

obter as informações de cada contratação no link: https://portal.dataprev.gov.br/acesso-

informacao/licitacoes-e-contratos

CATEGORIA DESCRIÇÃO FINALIDADE

Informática e Tecnologia Gastos com aquisição, locação e manutenção de 

hardwares e softwares

R$ 277,24

Comunicação de Dados e 

Voz

Gastos com serviços de transporte de dados e telefonia 

e cabeamento estruturado

R$ 45,55

Manutenção e Gestão 

Predial

Gastos com manutenção predial e de equipamentos, 

locação predial e de equipamentos, concessionárias de 

energia e água e esgoto

R$ 19,47

Transporte de Carga e 

Pessoas

Gastos com locação de veículos, agenciamento de 

viagens e transporte de carga rodoviário

R$ 9,94

Consumo e Produção Gastos com aquisição de material de expediente e 

produção, mobiliário, equipamentos e produtos de 

escritório

R$ 8,91

Assistência, Capacitação e 

Gestão de Pessoas

Gastos com capacitação, assistência e gestão de 

pessoas

R$ 5,19

Consultoria Gastos com consultorias R$ 0,93

Publicações e Cartórios Gastos com assinaturas de publicações e cartórios R$ 0,12

Seguro Gastos com seguros de bens móveis e imóveis R$ 0,13

Patrocínios Gastos com patrocínios em eventos de TIC R$ 0,09

TOTAL GERAL R$ 367,57

Tabela 39: Detalhamento de Gastos Por Finalidade (Em R$ Milhões)

Fonte: Departamento de Compras

https://portal.dataprev.gov.br/acesso-informacao/licitacoes-e-contratos
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• Diretos: R$ 93.000,00: 

6º Fórum TIC na Justiça, DCD Brasil e Coptrel 2018

• Indiretos: R$ 1.024.855,00 
(via Lei de Incentivo à Cultura do município do Rio de Janeiro): 

Hacktudo 2018 e Projeto Escola do Olhar

Hacktudo 2018

02 a 04 de novembro, no 

Rio de Janeiro/RJ

Projeto Escola do Olhar  

Museu de Arte do Rio

Ao longo do ano

6º Fórum TIC na Justiça

02 e 03 de agosto, no Rio 

de Janeiro/RJ

DCD Brasil

06 e 07 de novembro, em 

São Paulo/SP

Coptrel 2018

12 e 13 de abril, em Bento 

Gonçalves/RS

A Dataprev não tem despesas/investimentos com ações de publicidade e 

propaganda.

Os investimentos realizados em 2018, em ações de comunicação são patrocínios:
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Contratações Mais Relevantes

Anualmente, a Dataprev promove levantamento das necessidades de contratação 

de investimentos e custeios associados. Os gestores informam as necessidades 

operacionais, que são debatidos e priorizados pelo Comitê Gestor de Alinhamento 

Estratégico, que após formatado o Plano de Investimentos, encaminha para aprovação da 

Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

Somente após o processo mencionado, as aquisições são levadas a efeito. Na sua 

maioria as contratações são realizadas na modalidade de pregão eletrônico para registro 

de preços, o que significa que a Dataprev não está vinculada ao consumo do bem ou 

serviço registrado em sua integralidade.

Considerando o Planejamento Estratégico da Dataprev, que em 2018 ainda se fez 

de forma anualizada, temos como mais relevantes os seguintes contratos, todos 

vinculados aos resultados do Plano Anual:

CONTRATO OBJETO VALOR PLANO DE AÇÃO (RESULTADO)

10267392018 Eficiência energética 0,24 Certificação de eficiência energética para 

os Data Centers

10267052018 Estruturação e operação do 

canal de denúncias para 

Dataprev

0,09 Processo de gestão de manifestações do 

cidadão (ouvidoria)

10265822018 Manutenção dos 

equipamentos de firewall de 

bancos de dados

22,15 Processo de operação dos ativos de 

segurança de rede

10272802018 Solução tecnológica integrada 

- plataforma multicanal (czrm)

23,37 Atendimento digital automatizado

10272972018 Solução integrada de soc 44,00 Security Operation Center (SOC) 

implantado

10278092018 Solução de visibilidade de rede 

- garantia 60 meses

4,77 Processo de operação dos ativos de 

segurança de rede

10280222018 Solução de visibilidade de rede 

- garantia 60 meses

3,26 Processo de operação dos ativos de 

segurança de rede

10280212018 Solução de visibilidade de rede 

- garantia 60 meses

0,43 Processo de operação dos ativos de 

segurança de rede

10278102018 Solução de visibilidade de rede 

- garantia 60 meses

1,17 Processo de operação dos ativos de 

segurança de rede

10279152018 Subscrição para a plataforma 

apache hadoop

3,82 Solução Data Lake implantada

10272872018 Pacotes de licenças Oracle 30,59 Ampliar a oferta de Exadata e 

Licenciamento Oracle

10286592018 Pacotes de licenças Oracle 4,84 Ampliar a oferta de Exadata e 

Licenciamento Oracle

10272832018 Appliance Exadata 34,54 Ampliar a oferta de Exadata e 

Licenciamento Oracle

10280232018 Solução de rede virtualizada -

garantia 60 meses

12,18 Rede dos Data Centers operando em 10 

GB com segregação de ambientes e por 

clientes

Tabela 40: Contratos Mais Relevantes (Em R$ Milhões)
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CONTRATO OBJETO VALOR PLANO DE AÇÃO (RESULTADO)

10286552018 Licença nsx enterprise -

garantia 60 meses

5,49 Rede dos Data Centers operando em 10 

GB com segregação de ambientes e por 

clientes

10286542018 Licenças nsx enterprise -

instalação, suporte e 

subscrição

3,15 Rede dos Data Centers operando em 10 

GB com segregação de ambientes e por 

clientes

10275852018 Solução de gestão remota 

(software mdm/snow)

2,02 Processo Gerir Ativos de Infraestrutura 

de TIC implantado

Fonte: Departamento de Compras

Contratações Diretas

Em 2018, aproximadamente 23% das aquisições se deram de forma direta, nas 

modalidades: dispensa ou inexigibilidade, sendo formalizadas cerca de 207 contratações.

TIPO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL VALOR

Treinamento - Curso / Congressos / 

Seminários / Simpósios / Treinamento

LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO II

R$ 1,29

Serviço Predial - Energia Elétrica LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO X

R$ 8,61

Vigilância - Recepção / Vigilância / 

Transporte De Valores

LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO VI

R$ 1,06

Serviços Técnicos De Mao De Obra 

Especializada

LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO IX

R$ 3,16

Telecomunicações - Serviços De 

Comunicação De Dados Ou De Voz

LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO XV

R$ 37,55

Informática - Locação De Equipamentos LEI: 13.303 ARTIGO: 29, INCISO XV

R$ 1,31

Aquisição De Material LEI: 13.303 ARTIGO: 29 INCISO II

R$ 1,76

Informática - Licença De Uso, Locação, 

Suporte/assistência Técnica, Manutenção 

De Software/sistemas

LEI: 13.303 ARTIGO: 30, CAPUT

R$ 21,62

Informática - Consultoria E Assessoria Em 

Informática

LEI: 13.303 ARTIGO: 30, CAPUT

R$ 5,48

Informática - Manutenção De Estação De 

Trabalho

LEI: 13.303 ARTIGO: 30, CAPUT

R$ 1,21

Fonte: Departamento de Compras

Tabela: Contratação Direta



Desafios e Ações Futuras

A constante evolução tecnológica traz desafios crescentes para a Dataprev,
no sentido de se manter atualizada e prover a tecnologia necessária para os programas
estratégicos e sociais do governo. Neste contexto de atualização constante, a Gestão
de licitações e contratos vem passando por evoluções marcantes, no sentido de
agregar valor estratégico ao negócio e contribuir com o suprimento dos bens e
serviços necessários, sempre com transparência e ética em suas atividades.

Os principais desafios para área são se adequar a novas tecnologias que
alteram completamente a forma de fazer negócios, revolucionando os processos de
compras, como Internet of Things (IoT), Inteligência Artificial e Blockchain. Neste
sentido estão as ações futuras, buscando-se o aumento da produtividade, inteligência,
antecipação e agilidade em toda a cadeia de suprimentos
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura

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 82,8
mil metros quadrados.
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Principais investimentos de capital – infraestrutura e 

equipamentos

Nesta área, os principais investimentos foram a Obra da Fachada da Sede Álvaro 

Rodrigues (R$ 2.45 milhões) e a aquisição de Banco de Baterias para o Datacenter de São 

Paulo (R$ 1.29 milhões). A execução orçamentária foi iniciada com atraso por necessidade 

de reavaliação da situação estrutural da Sede da Álvaro Rodrigues que atrasou a 

execução da obra.

Desfazimento de ativos

Em 2018 foram alienados 1755 bens, dentre os quais 602 mobiliários, 108 bens 

diversos e 1045 equipamentos.

Mudanças e desmobilizações relevantes

Não ocorreram mudanças ou desmobilizações relevantes no exercício de 2018.

Imóveis sob a responsabilidade da Dataprev

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União:

Localização Geográfica
Qtd Imóveis*

2018 2017

Brasil

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

BRASÍLIA - UADF (Distrito Federal) 1 1

RIO GRANDE DO NORTE - UARN (Natal) - 1

RONDÔNIA - UARO (Porto Velho) 1 1

TOCANTINS - UATO (Palmas) 1 1

TOTAL 7 9

Fonte: Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia – DPOE

UA = Unidade de Atendimento.

*Qtd de Imóveis - Quantidade de Imóveis de Propriedade da União de Responsabilidade da Dataprev

Tabela 22: Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
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Imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da 

Dataprev

Nesta área, os principais investimentos foram a Obra da Fachada da Sede Álvaro 

Rodrigues (R$ 2.45 milhões) e a aquisição de Banco de Baterias para o Datacenter de São 

Paulo (R$ 1.29 milhões). A execução orçamentária foi iniciada com atraso por necessidade 

de reavaliação da situação estrutural da Sede da Álvaro Rodrigues que atrasou a 

execução da obra.

Fonte: Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia (Laudos CEF – 2012/2017/2018)

Observação: (*) - Imóveis ocupados parcialmente; {1} – Não foi realizada avaliação pela CEF.

Tabela 23:  Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da Dataprev

Valor Reavaliado do Imóvel:
(1) - Valor de Reedição – Descontada a depreciação        

(2) - Valor de Reprodução – Considerando a depreciação

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

UG Regime
Estado de 

Conservação
Valor Histórico

Data de 

Avaliação

Valor 

Reavaliado

Com 

reformas

Com 

Manutenção

AC (*) 7 4 458.975,97 {1} - 0 0

AL (*) 6 2 462.272,61 01/04/12
462.272,61

(1)
0 1.400,04

AM 7 4 1.174.954,93 01/04/12
2.264.495,00

(2)
0 121.739,32

AP (*) 7 4 10.454,06 {1} - 0 0

DF 7 2 36.300.000,00 01/02/18
32.137.388,56 

(2)
0 1.930.971,60

RO (*) 7 2 82.000,00 {1} - 0 0

TO (*) 7 3 205.670,64 01/03/12
400.000,00

(2)
0 0
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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.

Fonte: Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia – DPOE

Tabela 23:  Tabela 41: Bens Imóveis Locados de Terceiros

(1) -Av. Paulo VI, 2692 – 14º e 15º andar- Caminho das Árvores.

(2) - Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º andares; 4º andar/sala 408 e 

parte do 8º andar.

(3) - Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 623.

(4) - Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.

(5) - Rua Bahia, 635 – 2° pavimento.

(6) - Av. Getúlio Vargas, 1372 – 1ºandar, parte SS

(7) - Av. Eng. Domingos Ferreira Pina, 467 – 4º, 5º e 6º pavimentos.

(8) - Rua Mariano Torres, 729 – 12º pavimento.

(9) – Rua Jundiaí, 328/332 – 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° pavimentos.

(10) – Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.

(11) - Rua Padre Roma, 409 / 419.

(12) - Av. Celso Oliva, 162 / 2º pavimento.

Localização Geográfica

Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros pela Dataprev

2018 2017

BRASIL

BAHÍA – (Salvador) 1(1) -

CEARÁ – (Fortaleza) 1(2) 1(2)

ESPÍRITO SANTO – (Vitória) 1(3) 1(3)

MINAS GERAIS – (Belo Horizonte) 1(4) 1(4)

MATO GROSSO DO SUL – (Campo Grande) 1(5) 1(5)

MATO GROSSO – (Cuiabá) 1(6) 1(6)

PERNAMBUCO – (Recife) 1(7) 1(7)

PARANÁ – (Curitiba) 1(8) 1(8)

RIO GRANDE DO NORTE – (Natal) 1(9) 1(9)

RORAIMA – (Boa Vista) 1(10) 1(10)

SANTA CATARINA – (Florianópolis) 1(11) 1(11)

SERGIPE - (Aracaju) 1(12) 1(12)

TOTAL 12 11
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Desafios e Ações Futuras

A Dataprev para manter seus ambientes adequados às atividades que
alavancam o seu negócio, promove ações contínuas de modernização dos ambientes
de trabalho e instalações. Essa diretriz visa ao estabelecimento de padrões de
modernidade e de alta disponibilidade nos ambientes computacionais (data centers),
segurança física e patrimonial, conforto, ergonomia, acessibilidade e sustentabilidade.

Os principais desafios em relação à sua infraestrutura patrimonial se consolidam no
Plano de Ação – Dimensão Logística; Programa Estratégico – Melhoria da Infraestrutura
Física, com os seguintes resultados:

3.3.01: Projeto de reforma do sistema de climatização do prédio da Álvaro Rodrigues
contratado.

3.3.02: Obra de reforma das instalações hidrossanitárias, banheiros e vestiários do
prédio da Álvaro Rodrigues contratada.

3.3.03: Projeto de otimização dos espaços físicos com o uso da nova solução de
ambientes corporativos elaborado.

3.3.04: UDCE com novo ambiente físico implementado.

Naturalmente, parte desses resultados podem ser transferidos para
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.

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.

Na Gestão Patrimonial, o processo de inventário e de alienação estão sendo
revistos visando celeridade e melhoria no processo “Gestão de Tecnologia da
Informação”.
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Gestão de Tecnologia da 
Informação
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Modelo de governança de TI

Para suportar a gestão de tecnologia da informação a Dataprev conta com duas 

diretorias: a de tecnologia e operações e a de relacionamento, desenvolvimento e 

informações. O organograma abaixo apresenta as superintendências subordinadas a cada 

uma delas, bem como os órgãos que se vinculam a essas superintendências:

Figura 1: Organograma da Diretoria de Tecnologia e Operações
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Figura 2: Organograma da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
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Processos de Gerenciamento de TI

A Dataprev utiliza-se de processos de gerenciamento de serviços de TI, baseados

em padrões de referência consagrados mundialmente em grandes organizações, em

especial na biblioteca ITIL. Quanto à infraestrutura, o gerenciamento de serviços de TI é

fortemente suportado pela ferramenta integrada de gestão de serviços CA-SDM e

demais ferramentas da suíte CA. Os seguintes processos encontram-se implementados:

Gerenciamento de Eventos: Instrumentalização, utilizando a suíte CA, de monitoramento

dos serviços em diversas camadas possibilitando a rápida detecção de eventos na

infraestrutura.

Gerenciamento de Configuração: Uso 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, dos serviços e seus

relacionamentos.

Gerenciamento de Mudanças e Liberação: 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.

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.

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.

Gerenciamento do Conhecimento: Processo de gestão de uma base de conhecimento,

suportada pela ferramenta CA-SDM, com diversos documentos relativos ao desenho,

operação e suporte dos serviços, classificados e catalogados de forma a manter a

informação disponível e apoiar na tomada de decisões.

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.

Gerenciamento de Capacidade: Processo responsável por prover um ponto central de

gestão para as questões relacionadas à capacidade e desempenho dos serviços de TI e

seus componentes, baseado em Análises e Planos de Capacidade, visando suportar as

necessidades de negócio dos clientes.

Gerenciamento de Disponibilidade: Processo que tem como objetivo otimizar a

disponibilidade dos serviços de acordo com requisitos contratados, implementado

através da análise proativa da infraestrutura dos serviços, apresentada em um Plano de

Disponibilidade.
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Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na

área de TI por cadeia de valor

A Dataprev entende que por ser uma empresa de tecnologia de informação, os

seus maiores projetos/programas são ligados à área de TI.

Ver Seção 04 – Resultados Alcançados, com a avaliação do alcance de todos os

programas, em especial os do Programa “Gestão Estratégica de Serviços para os

Clientes”.

Montante de Recursos Aplicados em TI

Este item foi abordado em “6.2 – Gestão de Custos”, mais especificamente na

segregação dos custos por Diretoria. Os montantes de recursos aplicados em TI se

concentram nas Diretorias de Infraestrutura e Operações e na de Desenvolvimento e

Relacionamento com Clientes.

Contratações Relevantes de Recursos de TI

Vem se tornando cada vez mais comum às empresas da indústria digital, devido à

dinâmica e à velocidade das mudanças, a substituição de pesados investimentos

considerados como Capex (Capital Expenditure) que outrora seriam lançados ao ativo

imobilizado, por gastos inteligentes classificados diretamente ao resultado do exercício

(Opex – Operational Expenditure). Bons exemplos desses gastos são todos os

considerados XaaS ou tecnologias “as a service”. Na Dataprev, a conta que registra tais

gastos é a “Outsourcing e Novas Soluções Tecnológicas”, que é uma conta de “Software

Plataforma Baixa”.

Abaixo, são apresentadas as maiores despesas com serviços de TI por conta e

contratos que mais consumiram recursos em cada uma delas:

Para “Hardware Plataforma Alta” houve gastos de R$30,3 milhões, concentrando

gastos do contrato 01.023603.2016, referente à contratação de processamento,

manutenção e suporte de mainframe Unisys LIBRA 8380.

Para “Software Plataforma Baixa” houve gastos de R$38,8 milhões, com os

seguintes destaques:

• o fornecedor Arrow para manutenção de licenças VMWare VCloud Suite

(01.024783.2017) e Upgrade de 320 Licenças Vmware (01.026353.2017) bem como

suporte a sistemas de software gerenciador de banco de dados (01.019228.2014).

Em outubro/2018 foram iniciadas as medições do contrato nº 01.027283.2018 de

Appliance Exadata, instalação, configuração e suporte técnico com o fornecedor F9C

Security Ltda.

• - Contrato nº 01.027585.2018 com o fornecedor Snow Software Assessoria e

Representações Ltda, para a manutenção, suporte (smob-maintenance) e para licença

perpetua por 36 meses dos serviços de licenças da solução de gestão remota (software

mdm/snow), incluindo licenciamento para dispositivos móveis de coleta de dados,

desktops, laptops, servidores e máquinas virtuais, com suporte e instalação.
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• Contrato com o fornecedor Tarea nº 01.028659.2018 refletiu em R$2,5milhões referente

a contratações de garantia e suporte para licenças Oracle Option Oracle Real

Application Clusters com medições realizadas no 2º semestre de 2018.

• Para Outsourcing e Novas Soluções Tecnológicas vem recebendo lançamentos

referente ao contrato 01.022795.2016 que trata dos serviços de solução de

armazenamento e processamento de Banco de Dados Oracle, cujo valor mensal é de

R$1,5 milhão. Em dezembro/2018 foram registradas as competências de outubro e

novembro impactando no comparativo com o exercício de 2017. Adicionalmente é

registrado nesta conta o contrato nº 01.027280.2018 com a Extreme Digital Consultoria

e Representações Ltda. referente à contratação da solução tecnológica integrada para

fornecimento de plataforma multicanal e gerenciamento de relacionamento com o

cidadão – CzRM que totalizou R$ 1,24 milhão no 2º semestre de 2018.

Para “Consultoria Técnica”, destaca-se o contrato nº 01.027280.2018 com a Extreme

Digital Consultoria e Representações Ltda.

A conta “Serviços de Migração de Dados” acumulou registros de notas fiscais de

competências de 2016 e 2017 referentes ao contrato nº 01.021451.2015 com a Accenture

de migração tecnológica de sistemas do ambiente mainframe Unisys para plataforma

baixa.

A conta “Servidores Plataforma Baixa” foi afetada pelo término do contrato nº

01.021897.2015 de licença de uso, locação, suporte/assistência técnica, manutenção de

software/sistemas em janeiro/2018, que tinha por objeto o sistema de IPS – Intrusion

Prevention System. As mesmas funcionalidades foram substituídas por funcionalidades

adquiridas junto a sistema de firewall. Também colaborou para esta redução, o Contrato

IBM (01.023396.2016) e o contrato 01.026334.2017 referente à manutenção com

fornecimento de peças, para fitotecas IBM ts 3500, localizadas nos Data Centers do Rio de

Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

A conta ‘Manutenção Preventiva e Corretiva de Datacenter” mantêm contratos

referentes à manutenção preventiva e corretiva de Data Center – TIER III e solução de

armazenamento e processamento de banco de dados Oracle.

Principais Iniciativas

Conforme detalhamento na Seção 04 dos programas que foram executados em

2018 que estão alinhados aos objetivos da Dataprev, os mesmos ajudaram a alavancar as

principais iniciativas da empresa tendo seus benefícios e a avaliação dos seus resultados

também destacados nesta mesma seção.

Segurança da Informação

A Dataprev conta com uma área responsável pela Governança de Segurança, a

Coordenação Geral de Segurança de Informações e Riscos - CGSI e com 3 áreas de

gestão e operações de segurança, com foco técnico/operacional: a Coordenação de

Engenharia de Segurança de Informações - COES e a Coordenação de Segurança

Operacional - COSO. Também conta com uma Comissão de Tratamento e Resposta a

Incidentes em Redes Computacionais - CTIR, órgão de atuação descentralizada voltado

ao tratamento de incidentes em redes computacionais.
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As ações de segurança são coordenadas por meio de um Programa de

Inteligência e Defesa Institucional, e compreendem desde a prevenção e tratamento de

incidentes de segurança à promoção da conformidade legal e normativa da segurança da

informação. Também são realizados ciclos de gestão dos riscos corporativos e de

segurança da informação, a proposição de estratégias para a continuidade de negócios e

o apoio aos processos investigatórios de órgãos externos.

No âmbito operacional, a empresa se empenha no tratamento das informações

durante seu ciclo de vida e pelo desenvolvimento e implementação seguros de seus

sistemas e soluções tecnológicas, para a manutenção dos adequados níveis de segurança.

Indicadores

Para fazer frente e apoiar os processos de transformação e se manter dentro dos

parâmetros de mercado, a infraestrutura tecnológica da Dataprev mantém constante

monitoramento sobre os indicadores de disponibilidade, controle de incidentes e tempo

de resolução.

Seguem alguns indicadores operacionais que demonstram a eficiência do

atendimento.

No ano de 2018, observa-se uma média geral de 99,42%, que naturalmente varia

de acordo com cada cliente.

Podemos destacar positivamente o cliente MTb, com média de 99,95% no ano, e

o INSS com média 99,43%. É importante destacar que apesar dos números gerais serem

bastante positivos, a Dataprev vem investindo em iniciativas para o melhor entendimento

da real experiência do usuário..

Gráfico 5: Disponibilidade
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O Indicador mede os incidentes no ambiente de produção que geram impactos

no negócio. Em 2018, observa-se uma melhora considerável no indicador durante o ano.

Ainda assim cabe destacar que a Dataprev tem como prática a revisão constante dos seus

processos com vistas a melhorar os de nível de serviços prestados.

No que diz respeito à média do tempo decorrido entre o registro e a resolução

dos tickets, objeto de medição do indicador acima, que o apresenta de jan/2018 a

dez/2018, durante o ano de 2018, observa-se uma tendência de queda do indicador com

uma certa variação, bastante positiva, sendo que a Dataprev tem o cuidado em identificar

pontos críticos na determinação clara de objetivos estendendo o alcance e a importância

das direções preferenciais no sentido do progresso.

Gráfico  - MTTR por Prioridade ( 3 DCS) - Crítico

Gráfico: Quantidade de Incidentes Graves - 2018
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Desafios e Ações Futuras

Ao longo de 2018, a empresa iniciou a revisão do PEI e, como produto deste
trabalho, foram revistas a Missão e Visão da Dataprev, além dos seus objetivos
estratégicos. O grande desafio para 2019 é trabalhar todas as iniciativas baseando-se
em programas vinculados aos novos objetivos estratégicos diante do novo cenário
governamental.

A reforma da previdência trará naturalmente grandes desafios à área de TI nos
próximos anos, remetendo a grandes ajustes em vários sistemas, em especial na
disciplina de testes devido ao volume de informação armazenada para gerar a folha de
pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais.
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Demonstrações Contábeis
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Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2018 foram elaboradas de

acordo com os critérios contábeis, a partir das diretrizes emanadas da Lei n.º 6.404/76

(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 aos Pronunciamentos Técnicos expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos

Contábeis – CPC e as Normas Brasileiras de Contabilidades editadas pelo Conselho

Federal de Contabilidade – CFC.

As mesmas foram aprovadas na 1ª reunião conjunta do Conselho de

Administração e Conselho Fiscal, realizada no dia 28.02.2019 e foram publicadas no Diário

Oficial da União do dia 08 de março de 2019.

Referidas demonstrações foram auditadas por AGUIAR FERES – AUDITORES

INDEPENDENTES S/S – contrato nº 01.027943.2018, conforme determina a legislação,

tendo recebido parecer sem ressalvas com emissão de parágrafo de ênfase, conforme

abaixo registrado:

“A DATAPREV reclassificou os seus créditos com seus clientes governamentais,

incluindo seu controlador, vencidos a mais de 12 meses, para o Ativo Não Circulante.

Conforme especi-ficado na Nota Explicativa nº 9.4, os encargos sobre faturas recebidas

em atraso que a DA-TAPREV registra na rubrica contas a receber e os encargos incidentes

sobre faturas vencidas e sobre faturas recebidas com atraso são efetuados por força

contratual aderente ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também com base no Acórdão nº

44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em sessão realizada

no dia 06 de fevereiro de 2003.”

Nas subseções seguintes são apresentadas todas as peças das demonstrações

financeiras. Os valores estão em R$ Milhares. Na segunda coluna do Balanço Patrimonial e

Demonstração do Resultado do Exercício se encontra o número da Nota Explicativa

correspondente ao item da demonstração.
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NOTA 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 06 598.519 635.537

CLIENTES 09 203.798 468.180

ESTOQUES 88 94

OUTROS CRÉDITOS

Contas a Receber de Empregados 7.003 7.143

Adiantamentos a Terceiros 546 485

Contas a Receber de Convênios 154 130

Impostos a Recuperar 10 28.007 23.843

Valores Recuperáveis 2.907 2.609

Outras Contas a Receber 788 28.529

Total de Outros Créditos 39.405 62.738

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 3.396 3.220

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 845.206 1.169.771

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Provisão Imposto de Renda Diferido 11 51.462 55.252

Provisão Contribuição Social Diferida 11 18.535 19.899

Depósitos Judiciais 13 15.472 14.040

Títulos e Valores Mobiliários 120 1.065

Valores a Receber 14 358.218 -

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 443.807 90.257

INVESTIMENTOS

Imobilizado 15 351.712 371.933

Intangível 16 138.873 40.195

TOTAL DE INVESTIMENTOS 490.585 412.128

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 934.392 502.385

TOTAL DO ATIVO 1.779.597 1.672.155

Balanço Patrimonial – Ativo



156

Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio

NOTA 2018 2017

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 17 36.261 39.602

Empréstimos e Financiamentos 18 6.653 6.414

Contas a Pagar 2.119 2.294

Salários e Encargos 19.083 21.282

Provisão para Encargos Trabalhistas 92.874 85.532

Provisão para Reclamações Trabalhistas 19 158.143 132.817

Provisão para Litígios Cíveis 20 2.778 2.570

Impostos e Taxas a Recolher 53.575 63.455

Déficit Técnico Contratado 24 12.262 48.169

Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos 35.769 32.471

Provisão para Participação nos Resultados 27 13.516 12.078

Outros Débitos 26.756 25.789

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 459.790 472.473

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Fornecedores - 574

Empréstimos e Financiamentos 18 7.208 13.861

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos 12 42.038 24.419

Provisão para Reclamações Trabalhistas - 1.901

Provisão para Litígios Fiscais 20 3.750 3.515

Provisão para Passivo Atuarial 24 2.788 -

Déficit Técnico Contratado 24 24.286 30.513

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 80.071 74.783

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 539.860 547.256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21

Capital Social 850.000 750.000

Reservas de Lucros 389.737 374.899

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.239.737 1.124.899

Total Passivo 1.779.597 1.672.155
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Demonstração do Resultado – DRE

NOTA 2018 2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 21 1.257.191 1.221.384

Custos dos Serviços Prestados (839.624) (798.218)

LUCRO BRUTO 417.567 423.166

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorários da Diretoria (1.722) (2.388)

Despesas Estruturais (241.800) (260.785)

(243.522) (263.173)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Outras Receitas Operacionais 39.722 66.761

Outras Despesas Operacionais (47.907) (93.448)

Provisão para Participação nos Resultados (9.282) (8.651)

(17.467) (35.338)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 

FINANCEIRO
156.578 124.656

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas Financeiras 102.289 114.474

Despesas Financeiras (44.006) (45.565)

58.283 68.909

LUCRO OPERACIONAL 214.861 193.565

OUTROS RESULTADOS (277) (51)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
214.584 193.514

Provisão para Contribuição Social Corrente (13.571) (17.797)

Provisão para Contribuição Social Diferida (3.581) 2.487

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO 

DE RENDA
197.432 178.204

Provisão para Imposto de Renda Corrente (36.879) (48.394)

Provisão para Imposto de Renda Diferido (9.946) 6.910

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 22.1 150.607 136.720



Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício 150.607 136.720

Imposto de renda e contribuições diferidos 13.527 (9.397)

Depreciações / Amortizações 103.543 105.615

Provisões (Reversões) constituídas - Parcelas a longo 

prazo
235 2.272

Atualização do déficit  técnico contratado 2.064 7.673

Resultado das baixas do imobilizado 277 51

Reversão de provisões (9.481) (37.488)

Baixas de valores irrecuperáveis - 15.087

Ganho na venda de imobilizado - (1.157)

REDUÇÃO (AUMENTO) DE ATIVOS

Contas a receber de clientes 264.383 17.311

Estoques 7 142

Contas a receber de empregados 140 601

Adiantamentos a terceiros (61) 105

Contas a receber convênios (24) (120)

Impostos a recuperar (4.165) 15.767

Valores recuperáveis (320) 289

Outras contas a receber 27.763 (1.971)

Despesas antecipadas (176) 78

Depósitos judiciais (Não Circulante) (1.432) (1.320)

Títulos e valores mobiliários 167 296

Valores a receber (Não Circulante) (27.615) (778)

Faturas a Receber (Não Circulante) (329.824) -

AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS

Fornecedores (927) (26.237)

Contas a pagar (175) 201

Salários e encargos (2.199) 5.149

Empréstimos e financiamentos 239 6.105

Impostos e taxas a recolher (9.880) 13.251

Outros débitos 967 1.147

Juros s/ capital próprio e dividendos 3.298 (120.904)

Provisão para participação no resultado (PPLR) 3.468 (11.214)

Déficit técnico contratado (Circulante) (35.907) 544

Provisão Reclamações Trabalhistas (Não Circulante) 27.889 105.783

Provisão Litígios Cíveis (Circulante) 208 420

Provisão p/ encargos trabalhistas 7.342 (3.055)

Contribuições Sociais Diferidas 9.246 (7.530)

Déficit técnido contratado (Não Circulante) (8.290) (48.544)

Provisão Reclamações Trabalhistas (Não Circulante) - (45.742)

Provisão Litígios Fiscais (Não Circulante) - 78

Provisão Passivo Atuarial 2.788 -

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES 

OPERACIONAIS
187.681 119.225
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado (56.601) (7.546)

Aquisição de Intangível (125.676) (5.459)

Venda de Imobilizado 2.335

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE 

INVESTIMENTOS
(182.278) (10.670)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos de Longo Prazo (6.653) (6.099)

Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Propostos (35.769) (32.471)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE 

FINANCIAMENTOS
(42.422) (38.570)

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES (37.019) 69.985

SALDO DAS DISPONIBILIDADES

No início do exercício 635.537 565.552

No fim do exercício 598.519 635.537

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES (37.019) 69.985

2018 2017

1 - RECEITAS 1.585.519 1.567.304

1.1 - Serviços Prestados 1.545.802 1.501.703

1.2 - Outras Receitas Operacionais 9.481 28.113

1.3 - Reversão de Provisões 30.236 37.488

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 279.469 281.794

2.1 - Custos de Produtos e Serviços Vendidos 223.894 221.526

2.2 - Materiais Consumidos 1.349 1.057

2.3 - Energia, Serv. de Terceiros e Outras Desp. Operacionais 53.949 59.159

2.4 - Perda na Realização de Ativos 277 51

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO 1.306.050 1.285.510

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 103.543 105.615

4.1 - Depreciação 76.546 78.346

4.2 - Amortização 26.997 27.269

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.202.507 1.179.895

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 66.525 83.164

6.1 - Receitas Financeiras 66.520 83.160

6.2 - Aluguéis 5 4

7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.269.032 1.263.059

Demonstração do Valor Adicionado – DVA
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1.269.032 100,00 1.263.059 100,00

8.1 - Pessoal 703.070 55,40 725.067 57,41

8.1.1 - Remuneração Direta 563.170 44,38 589.675 46,69

8.1.2 - Benefícios 100.411 7,91 98.299 7,78

8.1.3 - FGTS 39.489 3,11 37.093 2,94

8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições 397.822 31,35 379.803 30,07

8.2.1 - Federais 316.990 24,98 301.109 23,84

8.2.2 - Municipais 80.832 6,37 78.694 6,23

8.3 - Remuneração de Capitais de Terceiros 17.534 1,38 21.468 1,70

8.3.1 - Juros 8.226 0,65 12.877 1,02

8.3.2 - Aluguéis 9.308 0,73 8.591 0,68

8.4 - Remuneração de Capitais Próprios 150.607 11,87 136.720 10,82

8.4.1 - Juros Sobre Capital Próprio 35.769 2,82 32.471 2,57

8.4.2 - Lucros Retidos 114.838 9,05 104.249 8,25

Distribuição do Valor Adicionado

Reserva de Lucros

Capital Social 

Realizado

Reserva 

Legal

Reserva de 

Retenção de 

Lucros

Reserva de 

Reaparelhament

o Técnico

Lucros 

Prejuízos 

Acumulados

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2016
650.000 62.338 242.459 65.854 -

1.020.6

50

Lucro Líquido do Exercício - - - - 136.720 136.720

Transferência - Aumento de 

Capital
100.000 - (80.000) (20.000) -

Transferência - Resultado do 

Exercício
- 6.836 97.413 - (104.249) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - (32.471) (32.471)

Dividendos Propostos - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2017
750.000 69.174 259.872 45.854 -

1.124.8

99

Lucro Líquido do Exercício - - - - 150.607 150.607

Transferência - Aumento de 

Capital
100.000 - (54.146) (45.854) - -

Transferência - Resultado do 

Exercício
- 7.530 107.307 - (114.838) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - (35.769)
(35.769

)

Dividendos Propostos - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2018
850.000 76.704 313.033 - -

1.239.7

37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
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Notas Explicativas

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, como empresa pública atualmente vinculada

ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio

próprio, autonomia administrativa e financeira. É regida pelas Leis nº 13.303, de 30 de

junho de 2016 e Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de

dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis.

A DATAPREV tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, prazo de duração

indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo estabelecer

dependências administrativas e operacionais onde julgar necessárias ao bom

desempenho de suas finalidades.

A DATAPREV tem por objetivo a análise de sistemas, a programação e execução de

serviços de tratamento na informação e o processamento de dados através de

computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos. Sem

prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental,

poderá prestar serviços a terceiros.

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 n.º 6.404/76 (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 os

Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, exceto sobre

temas que tenham pronunciamentos específicos, 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.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico e

apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de outra forma).

NOTA 3 – Moeda Funcional

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional

da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto

quando indicado de outra forma.

NOTA 4 – Uso de estimativas e Julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com os pronunciamentos do CPC,

exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a

aplicação de políticas contábeis e valores reportados a ativos, passivos, receitas e

despesas. Os valores definitivos das transações envolvendo estas estimativas somente

serão conhecidos por ocasião da sua liquidação.
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NOTA 5 – 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.

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;
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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 a 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 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.
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NOTA 6 – Caixa e Bancos

Referem-se a saldo bancário em conta corrente, assim discriminados:

2018 2017

DISPONÍVEL 598.519 635.537

Caixa e Bancos 35 79

Aplicações Financeiras 596.714 552.068

Títulos em Trânsito 871 82.916

Bloqueios Judiciais 899 377

Bloqueios Bancários - 97

NOTA 7 – 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).

:

Descrição 2018 2017

Aplicações Financeiras 596.714 552.068

596.714 552.068

Banco Saldo inicial Saldo Final Juros IR IOF Rendimento (%)

CEF 20.252 22.324 1.436 286 - 6,91%

BB 531.816 574.390 33.225 6.954 - 6,97%

NOTA 8 – 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. Estes depósitos são bloqueados até a celebração do contrato junto

à CEF.

:

Descrição

20172018

Bloqueios Judiciais 899 377

Bloqueios Bancários - 97

899 474
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NOTA 9 – Faturas a Receber

Os saldos das contas a receber registrado no circulante podem ser apresentados como

Segue::

Cliente

Vencido há mais 

de 365 dias

Vencido até 

365 dias

Vencido 

até 90 dias A vencer

Total em 

31/12/2018

INSS 10.176 212 1.056 79.481 90.925

SRFB 12.730 103 12.833

MPS

MTE

2.408

31.036 31.466 14.041

486

16.136

2.894

92.679

PGFN 2.700 37 3.404 6.141

PREVIC 473 473

MPOG 229 68 643 940

Consignações 49.201 49.201

Encargos 270.773 6.457 277.230

Outros 306 306

329.823 38.364 15.202 150.233 533.622
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As contratações da Administração Pública fundamentam-se nos requisitos preconizados nas

Leis 8.666/93 e 10.520/2002, esta última regulamentada pelo Decreto 5.450/2005. No tocante

aos nossos contratos, em grande maioria, tem vigências anuais com possibilidades de

prorrogações por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses, por definição dos

nossos clientes. Não é vedada o estabelecimento de prazos superiores a 12 meses, mas a

limitação até 60 meses, a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

1. Contrato de Prestação de Serviços Estratégicos, Comuns e Exclusivos de Solução de

Tecnologia (TI) sob o nº 49/2018, assinado em 18 de agosto de 2018, com o Instituto

Nacional do Seguro Social – INSS, com vigência até 16 de agosto de 2019.

2. Contrato de serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI) sob nº

002/2018, assinado em 23 de janeiro de 2018, com a Secretaria da Receita Federal do

Brasil – RFB, com vigência até 23 de janeiro de 2019.

3. Contrato de serviços especializados de Solução de Tecnologia de Informação e

Comunicação (TIC) sob o nº 006/2018, assinado em 15 de março de 2018, com o

Ministério do Trabalho – MTb, com vigência até 14 de março de 2019.

4. 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, prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 30 de

setembro de 2019.

5. Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 018/2018, assinado

em 24 de dezembro de 2018 com a Secretaria de Previdência - SPREV, com vigência

até 23 de dezembro de 2019.Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de

Sistemas Corporativos sob o nº 06/2018 com a Superintendência Nacional de

Previdência Complementar – PREVIC, assinado em 11 de junho de 2018, com vigência

até 10 de dezembro de 2019.

6. 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 4º Termo Aditivo, com vigência até 20 de

dezembro de 2018.

7. 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 - MPOG, com vigência

até 01 de outubro de 2019.

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.
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A DATAPREV registra na rubrica contas a receber os encargos incidentes sobre faturas

vencidas e sobre faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força

contratual aderente ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também com base no Acórdão nº

44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em sessão realizada no

dia 06 de fevereiro de 2003.

A DATAPREV vem envidando esforços para negociação com seus clientes junto à Câmara de

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para o recebimento de faturas em

atraso e seus respectivos encargos.

Em dezembro de 2018 o valor dos encargos sobre faturas recebidas com atraso montava em

R$ 277.230 e em 2017 R$ 252.562 como segue:

Descrição 2018 2017

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 196.986 183.516

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB 12.144 11.399

Ministério da Previdência Social – MPS 2.129 1.981

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 62.314 52.442

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 2.629 2.267

Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC

Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG

Presidência da República – PR

Outros

628

383

15

2

623

318

14

2

277.230 252.562

Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação

Duvidosa – (PECLD)

Os encargos sobre faturas recebidas em atraso que a DATAPREV registra na rubrica contas a

receber e os encargos incidentes sobre faturas vencidas e sobre faturas recebidas com atraso

são efetuados por força contratual aderente ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também com

base no Acórdão nº 44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em

sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2003.

Por estarem previstos nos contratos de prestação de serviços estes encargos são calculados

de acordo com os índices pactuados para os casos de pagamentos em atraso de faturas

vencidas. Para cobrança destes encargos a área financeira da DATAPREV envia, regularmente,

carta cobrança para todos clientes em situação irregular. Considerando a necessidade de

encontrar uma solução para o montante de dívidas acumuladas (principal e encargos), em

decorrência de dificuldades orçamentárias e financeiras de alguns clientes, a DATAPREV tem

envidado esforços para negociação com seus clientes junto à Câmara de Conciliação e

Arbitragem da Administração Pública Federal – CCAF, o que leva a Administração adotar

como prática a não constituição da Provisão para perdas Estimadas de Créditos de

Liquidação Duvidosa – PECLD destes clientes e principalmente junto ao INSS, uma vez que

esse cliente reconhece as dívidas com a DATAPREV em montante compatível com os créditos

registrados pela empresa.
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NOTA 10 – 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:

:
Descrição 2018 2017

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR 14.749 12.833

Contribuição Social – CSLL 432 -

INSS - 20

ISS 108 114

PASEP a recuperar 2.096 1.757

COFINS a recuperar 9.853 8.286

Outros 769 832

28.007 23.843

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 2017 e 2018 e a empresa tem expectativa de realização desses

créditos no decorrer do exercício de 2019.
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NOTA 11 – 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 2018, 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: 2018 2017

Déficit técnico contratado 36.549 78.681

Provisão para passivo atuarial - -

Provisão para contingências 167.459 140.803

Provisão para honorários de êxito 1.747 1.747

Provisão para perdas (ativo circulante) 191 -

Provisão para rescisões complementares - (128)

Base de cálculo 205.946 221.103

Total do imposto de renda diferido 51.462 55.252

Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida: 2018 2017

Déficit técnico contratado 36.549 78.681

Provisão para passivo atuarial - -

Provisão para contingências 167.459 140.803

Provisão para honorários de êxito 1.747 1.747

Provisão para perdas (ativo circulante) 191 -

Provisão para rescisões complementares - (128)

Base de cálculo 205.946 221.103

Total da contribuição social diferida 18.535 19.899
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NOTA 12 – Adoção do Diferimento de Receitas sobre Serviços Prestados a Órgãos Públicos e

Impostos e Contribuições Diferidos – Passivos

A DATAPREV no ano de 2015 adotou procedimento para diferimento do lucro por faturas

referentes a serviços prestados de acordo com os artigos 407, 408 e 409 do Decreto nº 3.000

de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e para COFINS, PASEP e CPRB

conforme Lei Federal nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, Instruções Normativas 247/2002 e

1.436/2013.

Por se tratar de exclusão temporária da base de cálculo desses tributos e considerando que

os efeitos financeiros desses passivos ocorrerão no momento dos recebimentos das faturas

referentes a serviços prestados a órgãos públicos e o procedimento de lançamento das

faturas geradas, objeto do diferimento, a DATAPREV constituiu provisão para impostos e

contribuições diferidos, registrados no passivo não circulante, conforme abaixo:

:

Descrição 2018 2017

Imposto de renda diferido 16.594 10.437

Contribuição social diferida 5.982 3.766

COFINS não cumulativa diferida 10.646 5.094

PASEP não cumulativo diferido 2.397 1.192

Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida 6.419 3.931

42.038 24.419

Consideramos que os créditos fiscais diferidos serão realizados na proporção da realização

das provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados nas projeções

baseadas no Plano de Negócios 2019-2023.

Em 31 de dezembro de 2018, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos

é a seguinte:

ANO ATIVO PASSIVO

2019 56.024 (22.576)

2020 3.112 -

2021 1.243 -

2022 1.243 -

2023 1.243 -

Registro Contábil 62.863 (22.576)

O ativo fiscal diferido contempla parcelas de provisão referentes ao saldamento do termo de

compromisso com a PREVDATA e previsão de término em 2028
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NOTA 13 – Depósitos Judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com natureza das correspondentes

causas:

:

NOTA 14 – Valores a Receber Não Circulante

Neste exercício foram transferidos para o ativo não circulante os valores a receber de faturas

e encargos sobre faturas em atraso vencidos há mais de 365 dias em virtude das negociações

com os clientes governamentais junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da

Administração Federal (CCAF) em curso, realizadas em conjunto com as áreas comercial,

financeira e jurídica.

Ativo não circulante 2018 2017

Trabalhistas 9.556 8.299

Fiscais 5.915 5.741

Total 15.472 14.040

Os depósitos judiciais de causas trabalhistas são registrados conforme determinação da CJUR

em processos judiciais, que podem ser revertidos em favor do reclamante ou devolvidos para

a DATAPREV no caso de improvimento do pedido do reclamante. Em relação aos depósitos

judicias de natureza fiscal os valores podem ser revertidos para a DATAPREV em caso de

sucesso da defesa apresentada.:

Descrição 2018 2017

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 10.176 -

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB 12.730 -

Ministério da Previdência Social – MPS 2.408 -

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 31.036 -

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 2.700 -

Encargos sobre Fatura em Atraso 270.773 -

Devedores Diversos Não Circulante 28.394 -

Total 358.218 -
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NOTA 15 – Imobilizado:

O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma:

As aquisições montaram em R$ 56.601 no exercício de 2018 e R$ 7.546 no exercício de 2017,

conforme demonstrado no quadro a seguir:

Descrição

Taxa anual

de

Depreciação

2018 2017

Terrenos - 72 72

Edifícios 4% 58.669 58.669

Instalações 10% 286.058 280.404

Benfeitorias em propriedades de terceiros 20% 15.367 15.368

Benfeitorias em propriedades de acionistas 4% 54.060 58.980

Obras em andamento - 2.450 -

Móveis e equipamentos diversos 10% 16.355 16.341

Equipamentos de microfilmagem 10% 5 5

Equipamentos tecnologia, informação e

comunicação

20% 445.715 404.661

Imobilização em andamento - 2.529 5.892

Total do custo corrigido 881.280 840.392

Depreciações acumuladas (529.568) (468.459)

Total do imobilizado líquido 351.712 371.933

Resumo das Aquisições do Imobilizado 2018 2017

Modernização tecnológica 52.089 5.642

Reforma de instalações 3.804 1.379

Aquisição de móveis e equipamentos diversos 708 524

56.601 7.546
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NOTA 16 – Intangível

O intangível está composto da seguinte forma:

:

Descrição
Taxa anual de

Depreciação
2018 2017

Software 20% 433.435 307.806

Total do custo 433.435 307.806

Amortizações acumuladas (294.562) (267.612)

Total do intangível líquido 138.873 40.195

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 2018 montaram em R$ 125.676 e R$

5.459 no exercício de 2017.

Segue movimentação do intangível realizada no exercício:

:

Descrição
Saldo inicial 

em 12/2017
Aquisições Amortização

Baixas e 

Transferências

Saldo final 

em 12/2018

Software 40.195 125.676 (26.997) - 138.873

Total do Intangível 40.195 125.676 (26.997) - 138.873

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 não foi identificada a necessidade do

reconhecimento de desvalorização por meio de constituição de provisão para perdas em 31

de dezembro de 2018.:

NOTA 17 – Fornecedores

A empresa não apresenta registros de títulos protestados, nem reclamações de fornecedores

por falta de pagamentos. Os procedimentos de circularização foram realizados e os saldos

conciliados com o Contas a Pagar.
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NOTA 18 – 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

exercício de 2018 o valor líquido da dívida é de R$ 13.861 com previsão de pagamentos para

o exercício de 2019 de R$ 7.633, sendo R$6.653 de amortização e R$ 980 de juros.

Os vencimentos da parcela registrada no passivo não circulante estão demonstrados como

segue

Descrição 2018 2017

Passivo Circulante 158.143 132.817

Passivo não Circulante - 1.901

158.143 134.718

Provisões Litígios Trabalhistas - Circulante

Saldo 

anterior  
(Reversões/Pagamentos)

Transferências 

Não Circulante
Provisões Correntes

Saldo 

Atual

132.817 (15.019) - 40.345 158.143

Provisões Litígios Trabalhistas - Não Circulante

Saldo 

Anterior  
Transferências Circulante Reversões

Provisões/Atualizaçõ

es

Correntes

Saldo 

Atual

1.901 - (1.901) - -

COMPOSIÇÃO SALDO 2018

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda

possível pela sua Consultoria Jurídica e nenhuma provisão foi constituída para tais processos.

Os valores de estimativas atribuídos àqueles processos trabalhistas em 31 de dezembro de

2018 perfazem o total de R$ 196.385.
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NOTA 20 – Provisão para Contingências Fiscais e Cíveis

A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2018, o valor provisionado para contingências

fiscais e cíveis, passando este para R$ 6.528 (2017 = R$ 6.085), 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 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 2018 ou após o final do

exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial e estão apresentados como

segue:

Descrição 2018 2017

Contingências Fiscais 3.750 3.515

Contingências Cíveis 2.778 2.570

6.528 6.085

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 em 31 de

dezembro de 2018 perfazem o total de R$ 18.974.

NOTA 21 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma:

21.1) Capital Social

O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018, é de R$ 850.000 (2017

= R$ 750.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS).

Em 26 de abril de 2018, o Conselho de Administração aprovou na 2ª Assembleia Geral

Ordinária da DATAPREV o aumento do Capital Social de R$ 750.000 para R$ 850.000

mediante a incorporação da importância de R$ 100.000 (cem milhões de reais), do saldo

integral da Reserva de Reaparelhamento Técnico no montante de R$ 45.854 que deixou de

ser constituída por não ser prevista no novo Estatuto Social e de parte da Reserva de

Retenção de Lucros no montante de R$ 54.146.

21.2) 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 40, do Estatuto Social. A

companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa

reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182,

exceder 30% (trinta por cento) do capital social, conforme artigo §1º do art. 193 da lei

6.404/76. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2018 montou em R$ 76.704.
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21.3) Reserva de Retenção de Lucros

Esta reserva destina-se à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital. Na

proposta de destinação do resultado do exercício está prevista retenção de lucros no

montante de R$ 107.307, destinados a financiar parcialmente o programa anual de

investimentos. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2018 montou em R$ 313.033.

21.4) Saldos do Patrimônio Líquido

Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue:

Patrimônio Líquido 2018 2017

Capital Social 850.000 750.000

Reservas de Lucros 389.737 374.899

1.239.737 1.124.899

Descrição 2018 2017

Receita Operacional Bruta 1.545.802 1.501.703

Receita Operacional Líquida 1.257.191 1.221.384

Custos dos Serviços Prestados (839.624) (798.218)

Lucro Bruto 417.567 423.166

Despesas Operacionais (243.522) (263.173)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (17.467) (35.338)

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 156.578 124.656

Resultado Financeiro 58.283 68.909

Lucro Operacional 214.861 193.565

Outros Resultados (277) (51)

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social 214.584 193.514

Contribuição Social Corrente e Diferida (17.152) (15.309)

Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda 197.432 178.204

Imposto de Renda Corrente e Diferido (46.825) (41.485)

Lucro Líquido do Exercício 150.607 136.720

NOTA 22 – 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.

No exercício de 2018 a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 150.607 (2017 = R$ 136.720),

conforme segue:

22.1) Lucro Líquido do Exercício

O lucro líquido foi de R$ 150.607, superior em 10,16% registrado no exercício de 2017 (R$

136.720). Para este resultado contribuíram o aumento de 2,94% na receita operacional

bruta que totalizou R$ 1.545.802, a queda das despesas operacionais em 7,47% e também

da redução de 50,57% em outros resultados operacionais.
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Custos e Despesas por Natureza
2018 2017

Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios (691.097) (679.945)

Serviços de Terceiros (172.524) (155.329)

Gastos c/ Viagens e Refeições (6.060) (5.662)

Depreciação e Amortização (103.543) (105.615)

Manutenção de Máquinas, Equipamentos (94.490) (98.042)

Materiais Utilizados na Prest. Serviços (266) (673)

Impostos, Taxas e Contribuições (3.620) (3.665)

Outros Gastos Operacionais (9.823) (10.072)

Multa sobre Tributos (68) (10)

Multas p/ Infrações Fiscais e Outras (8)

PASEP s/ Outras Receitas Operacionais (433) (533)

COFINS s/ Outras Receitas Operacionais (2.662) (3.282)

Baixa de Valores não Recebíveis (401) (685)

Baixa de Valores Irrecuperáveis (15.087)

Provisões para Litígios Trabalhistas (40.345) (72.887)

Provisão para Riscos Fiscais (235) (168)

Provisão para Litígios Civeis (208) (420)

Honorários da Diretoria (1.722) (2.388)

Provisão para Participação nos Resultados (9.282) (8.651)

Outros Ajustes (759) (376)

Total (1.140.335) (1.163.489)

Na Demonstração do Resultado

Custos dos Serviços Prestados
(839.624) (798.218)

Despesas Operacionais (243.522) (263.173)

Outras Despesas Operacionais (57.189) (102.098)

(1.140.335) (1.163.489)

22.2) Custos e Despesas por Natureza
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NOTA 23 – Remuneração dos Acionistas

De acordo com o inciso II, do artigo 40 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 2018, juros

sobre o capital próprio no valor de R$ 35.769, imputados integralmente aos dividendos

mínimos obrigatórios de R$ 35.769, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo

40 do Estatuto Social, gerando economia tributária no montante de R$ 14.934. A seguir,

está demonstrado o lucro líquido ajustado, para efeito do cálculo da remuneração

proposta aos acionistas:

Descrição 2018 2017

Lucro líquido do exercício 150.607 136.720

Absorção de prejuízos acumulados - -

Lucro líquido ajustado 150.607 136.720

Reserva Legal 7.530 6.836

Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração 143.077 129.884

Dividendos mínimos (25%) 35.769 32.471

- Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos 35.769 32.471

NOTA 24 – Entidade Fechada de Previdência Privada e Passivo Atuarial

24.1) 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 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 157.411 62 120
Saldamento 95.167 38 240

TOTAL 252.578 100 -
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NOTA 25 – Transações com Partes Relacionadas

A divulgação de transações com partes relacionadas, objetiva fornecer subsídios de

informações sobre as transações ocorridas entre as partes.

25.1) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Cerca de 40% das operações da DATAPREV referem-se às transações com o acionista

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2018 e 2017, as

transações com o referido acionista resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de

resultado:

25.2) União

Durante os exercícios de 2018 e 2017, as transações com os demais clientes vinculados a

União resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado:

Descrição 2018 2017

Receitas por prestação de serviços 595.639 597.854

Contas a receber por prestação de serviços 90.925 12.420

Encargos s/faturas em atraso 196.986 183.517

Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS 11.425 11.006

Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic 16.969 16.348

Contas a receber por convênio 154 130

Descrição 2018 2017

Receitas por prestação de serviços 357.930 344.836

Contas a receber por prestação de serviços 115.960 158.261

Encargos s/faturas em atraso 80.242 69.044

Demais Clientes: Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Previdência Social,

Ministério do Trabalho e Emprego, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,

Superintendência Nacional Previdência Complementar, Ministério do Planejamento e

Gestão e Presidência da República.

25.3) Parte Relacionada – Imóveis INSS e SPU (Secretaria do Patrimônio da União)

UF Tipo do Contrato Parte Relacionada

AC Permissão INSS

AL Alugado INSS

AM Comodato INSS

AP Permissão INSS

DF Comodato SPU

RO Permissão INSS

TO Comodato INSS



25.4) Resultado

O resultado está afetado positivamente pelos contratos não onerosos de comodatos e

permissão celebrados com partes relacionadas. A companhia não mensurou os possíveis

impactos no resultado caso os imóveis em comodato e permissão fossem ocupados de

forma onerosa.

25.5) Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA

As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na NOTA 24 – ENTIDADE

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL

NOTA 26 – 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 2018 e 2017, 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 Empregados

2018 2017 2018 2017

Maior - R$ 36.025,16 36.939,86 33.049,94 30.573,46

Menor - R$ 34.266,12 35.180,82 3.069,80 3.051,67

Salário médio - R$ 35.145,64 36.060,34 6.443,81 6.076,88

Para a 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 2017. 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.

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.

As remunerações totais dos membros do conselho de administração, fiscal e comitê de

auditoria estatutário e da diretoria executiva da DATAPREV são apresentadas a seguir:

2018 2017

DIRETORIA
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO 

FISCAL

COMITÊ DE 

AUDITORIA
TOTAL DIRETORIA

CONSELHO

DE ADM.

CONSELHO 

FISCAL

COMITÊ DE 

AUDITORIA TOTAL

Salários 

parcela 

fixa
1.500 273 139 35 1.947 1.759 289 139 - 2.186

Salários 

parcela 

Variável
111 - - - 111 139 - - - 139

Remunera

ção Total
1.611 273 139 35 2.058 1.898 289 139 - 2.325

Número 

de 

membros 

- média 

do 

período

3,38 5,06 3 3 14,44 4 5 3 - 12
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NOTA 27 – Programa de Participação nos Lucros e Resultados

27.1) PPLR – Programa de Participações nos Lucros ou Resultados

Encontra-se em fase de aprovação na Secretaria de Coordenação e Governança das

Empresas Estatais (SEST) o Programa de Participações nos Lucros ou Resultados (PPLR) da

DATAPREV, para o exercício de 2018.

O montante provisionado foi de R$ 8.942 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.

27.2) RVA – Remuneração Variável de Administradores

Como o Programa de Remuneração Variável de Administradores (RVA) para o exercício de

2018 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$ 339 e sua distribuição sujeitar-se-á ao atingimento das

metas constantes no Programa em processo de aprovação.

NOTA 28 – Pressuposto de Continuidade

As informações disponibilizadas pela alta Administração em conjunto com as

Demonstrações Financeiras ora elaboradas com a utilização da norma internacional IAS1 e

NBC TA 570 validam 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 uma vez que a

Administração tem a expectativa de manutenção da carteira de clientes.



182

Sustentabilidade Ambiental
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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.

Em 8 de agosto de 2017, por intermédio da Resolução
RS/3608/2017 foi criada a Comissão de Elaboração e
Implementação do Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS,
com o objetivo de instituir, no âmbito da Dataprev, as
competências necessárias para a efetiva implementação do PLS,
em conformidade com a legislação em vigor.

No início de 2018, o Plano para implementação do PLS foi
elaborado e devidamente implantado na Dataprev, seguindo as
premissas estabelecidas na legislação e nos normativos, bem como
ao estabelecido na RS/3608/2017. No decorrer de 2018 o PLS
passou a ser executado pela Empresa, com base no Plano de
Trabalho definido pela Comissão, conforme ações descritas abaixo,
com seus respectivos status de execução.

.
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AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Participação no mínimo de 2 eventos 

sobre compras sustentáveis.

01/01/18 dez/18 (executada)

Criação de um indicador para mensurar 

a % de itens sustentáveis nos processos 

de compras em 2018.

01/01/18 dez/18 (não concluída)

Inclusão de medidas de proteção ao 

trabalhador nos editais que possuem 

serviços com dedicação de mão de obra 

terceirizada em 2018.

01/01/18 dez/18 (executada)

Revisão do Programa Cessação de Fumar 01/01/18 dez/19 (executada)

Ações voltadas para Ergonomia. 01/01/18 dez/19 (executada)

Substituição do sistema de ar-

condicionado do Edifício Waldir Pires.

01/01/18 dez/19 (em análise no 

jurídico a contratação do 

projeto)

Substituição do revestimento das 

fachadas do Edifício Waldir Pires.

01/01/18 dez/19 (em andamento e 

dentro do cronograma)

Implantar rotina de limpeza dos dutos de 

ar-condicionado dos Edifícios José Neves 

e Waldir Pires.

01/01/18 dez/19 (executada)

Implementação de política de 

monitoramento da qualidade do ar e da 

água.

01/01/18 dez/19 (executada)

Reforma dos banheiros do Edifício Waldir 

Pires

01/01/18 dez/19 (projeto concluído e 

contratação da obra em 

análise no jurídico)

Treinamento trimestral do pessoal da 

limpeza

01/01/18 dez/19 (em execução)

Coletores substituídos 01/01/18 dez/18 (suspenso)

Elaborar Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos

01/01/18 dez/19 (em execução)

Plano de comunicação do PLS 01/01/18 dez/19 (a ser iniciado)

Ampliar os Ecopontos 01/01/18 dez/19 (em execução)
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Programa de Racionamento de Recursos Naturais

A Dataprev tem obtido uma redução considerável no consumo de água. Em 2015

foram consumidos 59.541 m³, em 2016 foram 57.878 m³, significando uma retratação no

consumo de 2,79%. Quando se afere o consumo em 2017, chega-se a 48.842 m³, o que

aponta para uma nova retração, agora de 16%. Em 2018 o consumo foi de 48.681m³

correspondendo uma redução de 0,33% em relação ao ano anterior. A retração no

consumo, pouco significativa entre 2017 e 2018, foi decorrente de projetos ainda não

implementados tais como, a substituição do sistema de ar condicionado com

condensação a água por outro mais moderno de condensação a ar para o prédio de

Álvaro Rodrigues.

No que se refere ao consumo de energia elétrica, os resultados também foram

positivos. Em 2015 consumiu-se o total de 24.921.502 kWh, contra 24.247.062 kWh de

2016, significando uma queda de 2,70%. Medido o gasto de 2017 chega-se a 22.494.746

kWh, apresentando nova queda, desta vez de 7%. Em 2018 o consumo de energia elétrica

foi de 21.173.642 KWh representando uma redução de 5,9% em comparação com 2017.

O consumo de papel também foi objeto de ações visando à redução, como a

contratação do outsourcing de impressão, a implantação do e-doc, que embora em

funcionamento parcial tem reduzindo a geração de documentos físicos, e as campanhas

de conscientização. Essas medidas obtiveram os seguintes resultados no consumo de

papel:

2012 - 8.501.562

2013 - 7.991.239 (6 % a menos)

2014 - 6.985.177 (12,59% a menos)

2015 - 6.711.955 (3,91 % a menos)

2016 - 6.467.887 (3,64 % a menos)

2017 - 5.718.902 (11,58 % a menos)

Estes dados apontam para uma redução anual no consumo de papel, desde a

contratação do outsourcing de impressão, acumulando uma redução de 32,73 % no

consumo de papel.

Em 2018 o consumo de papel A4 foi de 5.294.208, o que representa uma redução

de 7,42% em relação ao ano de 2017.

Além deste programa, a Dataprev ainda teve as seguintes agendas em 2018:

Participação na Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)

A Dataprev aderiu à 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.

Separação dos resíduos recicláveis descartados

Estes tem 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 mencionado decreto. Existe uma Comissão Nacional de

Coleta Seletiva Solidária e Comissões Locais de Coleta Seletiva Solidária em cada uma das

citadas filiais.
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Critérios de sustentabilidade nas contratações

e aquisições

Contratações dentro dos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746 / 2012 ou

norma equivalente

Observando as determinações do decreto acima, 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.

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 7.746, 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.

Em dezembro de 2017 foi concluída a elaboração do Plano de Logística

Sustentável – PLS para implantação em 2018.

Plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto

7.746/2012

Atendendo ao disposto na Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012

da extinta Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do também extinto

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a Presidência da Dataprev

constituiu por meio da Resolução RS 3608/2017, de 08 de agosto de 2017 a Comissão de

Elaboração e Implementação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (Comissão

Gestora), conferindo competências para elaborar, executar, monitorar, avaliar e revisar o

Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, em conformidade com o art. 16 do

Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.
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A Comissão Gestora responsável pela elaboração do Plano de Gestão de Logística

Sustentável – PLS, está composta pelos empregados: Antônio José Neves, matrícula

275.13, César Luiz Feio Cinelli, matrícula 266.922, Danielle Lacerda Lorenzo, matrícula

343.684, Eliete de Freitas Braga Sampaio, matrícula 289.400, Fabrício Salles da Costa,

matrícula 337.960, Gustavo Guimarães Marchisotti, matrícula 357.065, Marco Aurélio

Guilherme da Silva, matrícula 266.396 e Maria Cecilia Ribeiro Moncorvo, matrícula 341959.

A Comissão é composta por representantes das áreas de compras, engenharia,

gestão predial, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, que estarão

comprometidas com a execução das ações de sustentabilidade propostas no PLS.

Considerando o aprendizado e amadurecimento dos processos administrativos e

operacionais da Dataprev em decorrência da implementação do Plano de Gestão

Socioambiental da A3P, compromisso assumido junto ao Ministério do Meio Ambiente –

MMA, em fevereiro de 2016, decidiu-se elaborar o PLS abrigando ações e práticas

propostas ou em implementação pelo Plano da A3P, expandindo sua atuação na área da

sustentabilidade estabelecendo outras ações.

Assim, o PLS da Dataprev foi elaborado respeitando os ditames normativos e

legais, os atos normativos internos, os modelos de comunicação escrita da empresa e

tendo como template os planos de outras entidades.

O Plano foi concluído em dezembro de 2017 e encontra-se aguardando apresentação à

Diretoria Executiva para aprovação.

Análise crítica da atuação da UPC

A empresa tem atuado de forma firme buscando aplicar conceitos social e

ambientalmente responsáveis.

• Prática equidade de gênero no Programa Jovem Aprendiz;

• Contrata Pessoas com Deficiência (PCD) como aprendizes, terceirizados e

empregados via concurso público;

• Prática 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 sociais (campanha de agasalhos,

campanha de alimentos, campanha de natal e outras);

• Possui Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, aguardando aprovação

da Diretoria Executiva, para execução em 2018;

• Identifica-se a necessidade de estabelecer política de compras sustentáveis.



Outras informações relevantes

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Além do controle primário, de responsabilidade do gestor da Empresa, o

acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas da União também é

realizado pela Auditoria Interna por meio 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/determinações, 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, conforme artigo

14 da IN/SFC nº 09/2018.

As recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União - CGU e da

própria Auditoria Interna obedecem a 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 interno e externo, são

tratados para o fortalecimento da gestão corporativa.

Durante o exercício de 2018 foram implementadas ações que evidenciam o

atendimento de 15 (quinze) ações endereçadas pelo Órgão de Controle Externo, já

reportadas e aguardando a homologação pelo Tribunal de Contas da União.



Outras informações relevantes

No exercício de 2018 foram

geradas 121 (cento e vinte e uma)

recomendações de aperfeiçoamento

dos controles, sendo 77 (setenta e

sete) pela Auditoria Interna, 16

(dezesseis) pelo MTCGU e 28 (vinte e

oito) pelo Tribunal de Contas da

União.

Durante o exercício foram atendidas

94 (noventa e quatro) recomendações,

considerando as ações geradas pela

Auditoria Interna e Órgãos de

Controle (TCU e CGU).

A estabilidade do indicador em

relação aos exercícios anteriores foi

decorrente do recebimento de ações

corretivas/aperfeiçoamentos contidos

em Acórdãos do TCU e Relatórios da

CGU, recebidos pela Dataprev próximo

ao término do exercício, impedindo a

conclusão da adoção das medidas

saneadoras requeridas no decorrer de

2018.

Na presente data constam 67

(sessenta e sete) ações em

atendimento, considerando a adoção

parcial das medidas requeridas, com

previsão de conclusão em 2019, diante

do grau de complexidade envolvido

nas implementações, considerando

que as ações estão nos prazos

previstos para a plena implementação.

.
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Sigla Nome do Indicador Periodicidade
Unid.de 

Medida

FCI FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Anual Percentagem

Definição do Indicador

Mede o fortalecimento do controle interno como resultado da implementação das ações recomendadas

pelos Órgãos de Controle (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU), no período de referência.

Tipo de Indicador EFICÁCIA

Dados elementares

Sigla Descrição Fonte
Unid. de 

Medida

TRREG Total de recomendações regularizadas no exercício CGAU Quantidade

TRPEND
Total de recomendações pendentes no último dia do

exercício anterior
CGAU Quantidade

TRGER
Total de recomendações geradas no decorrer do

exercício
CGAU Quantidade

TCANC
Total de recomendações canceladas no decorrer do

exercício
CGAU Quantidade

Fórmula de cálculo: FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER - TCANC)) * 100

Responsável pelo Cálculo CGAU

Diretriz Estratégica Fortalecimento Institucional da Empresa

Fortalecimento Interno

Percentual Alcançado em atendimento as 

recomendações de Auditoria

2016       2017       2018      2019
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