REQUERENTE: Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU
ASSUNTO: Prestação de Contas (057)

COMANDO SIPPS Nº 334279901

DOCUMENTO INICIAL / Nº: Roteiro “D” de verificação de peças e conteúdos – exercício 2008 de
prestação de contas de empresa pública.
RESUMO: Apresentação e organização das peças componentes da prestação de contas de empresa
pública do exercício de 2008 em dois volumes.
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Dataprev - 48121/1

Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social

Unidade: 44101 – SVFB (Serviço de
Formação de Processos
Administrativo Célula B)
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 30 dias do mês de março de 2009 procedemos a abertura do Processo
Administrativo n° 44101.000090/2009-12, relativo à prestação de contas da Dataprev Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social do exercício de 2008, de que
tratam as normas IN/TCU 57/08, DN TCU 93 e 94/2008, alteradas respectivamente pelas DN
TCU 96 e 97/2009 e Portaria CGU 2.238/08, composto:

•

Pelos Volumes 1 (um) e 2 (dois) contendo no total 455 (quatrocentos e
cinquenta e cinco) folhas e

•

Pelo Demonstrativo relacionando as dispensas de instauração de TCE,
conforme indicado no item 15 do Volume 2 (dois).

Para constar, eu Márcio dos Santos Oliveira, Analista de Tecnologia da
Informação - Organização, matrícula 244.988, subscrevo e assino.
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D − ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS − EXERCÍCIO 2008
Prestação de Contas de EMPRESA PÚBLICA
ÓRGÃO/ENTIDADE
DATAPREV − Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
RESPONSÁVEL PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS – PEÇAS EXIGIDAS (art. 13, IN/TCU 57/2008)
− Mauro Roberto de Oliveira Tolotti, matrícula 293.318 – Coordenador

LOCALIZAÇÃO
(*)
(Volume / fls.)

1. UNIDADE
I.

Rol de Responsáveis (art. 10 da IN/TCU 57/2008)

II.

Relatório de Gestão com os conteúdos do anexo II apresentados em títulos específicos, destacando a
localização dos itens abaixo discriminados:

•

Demonstrativo relacionando as dispensas de instauração de TCE, conforme indicado no item 15 do
Anexo II

III. Informações contábeis

•
•

Demonstrativos contábeis (Observar previsão na legislação aplicável à entidade, destacando-se que
a exigência quanto aos demonstrativos destacados com asterisco, aplica-se às empresas estatais
dependentes.)
Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada sobre as informações constantes
do Siafi

•

Balanço Patrimonial previsto na Lei nº 6.404/76

•

Demonstração do Resultado do Exercício prevista na Lei nº 6.404/76

•

Demonstração de Fluxo de Caixa prevista na Lei nº 6.404/76

•

Demonstração do Valor Adicionado**

•
•
•
•
•

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido prevista na Lei nº 6.404/76
Demonstrativo da Composição Acionária do Capital Social, indicando os principais acionistas e
respectivos percentuais de participação
Notas Explicativas que acompanham as Demonstrações Contábeis
Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras, quando
couber
Relatório da Administração publicado na forma do art. 133, inciso I, c/c art. 124 da Lei nº 6.404/76

IV. Declaração da Unidade de Pessoal quanto ao atendimento por parte dos responsáveis da obrigação de
apresentação da declaração de bens e rendas
V.

Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão

•

Parecer da unidade de auditoria interna***

•

Parecer de Conselho sobre as contas

LOCAL/DATA

Vol. 1
Fls. 04 – 20
Vol. 1 e Vol. 2
Fls. 21 – 415
Vol. 2
Fls. 283 - 283
Vol. 2
Fls. 416 – 444
Vol. 2
Fls. 417 – 441
Não se aplica
Vol. 2
Fls. 417 – 417
Vol. 2
Fls. 418 – 418
Vol. 2
Fls. 419 – 419
Vol. 2
Fls. 420 – 420
Vol. 2
Fls. 421 – 421
Vol. 2
Fls. 422 – 422
Vol. 2
Fls. 423 – 439
Vol. 2
Fls. 440 – 441
Vol. 2
Fls.442 – 444
Vol. 2
Fls. 445 – 445
Vol. 2
Fls. 446 – 454
Vol. 2
Fls. 446 – 451
Vol. 2
Fls. 452 – 454

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 30 de março de 2009.
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2. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Relatório de auditoria de gestão, emitido pelo órgão de controle interno competente
Certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno competente
Parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno competente
SITUAÇÃO
1 ( ) A Prestação de Contas está constituída de todas as peças rela cionadas no art. 13 da IN/TCU 57/2008 e conteúdos
constantes dos Anexos II a VIII da DN/TCU 094/2008, estando em condição de ser encaminhada ao TCU.
2 ( ) Ausente(s) na Prestação de Contas a(s) peça(s)/conteúdo(s) exigido(s) pela IN/TCU 57/2008 e pela DN/TCU 094/2008,
relacionado(s) abaixo, com a respectiva justificativa, se houver:
LOCAL/DATA

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL

3. ASSESSOR ESPECIAL / SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
Pronunciamento ministerial ou da autoridade equivalente
LOCAL/DATA

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL

* Nos casos em que a UJ não tenha conteúdos objetivos para compor a peça requerida, escrever “não se aplica”.
**Demonstração do Valor Adicionado – Apresentado por iniciativa da Empresa.
***Relatório e Certificado da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis – Apresentado por iniciativa da Empresa.
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Introdução
O Relatório de Prestação de Contas 2008 foi elaborado atendendo à legislação vigente, cujos
documentos que a compõem estão listados abaixo.
•

Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União Nº 57 de 27 de agosto de 2008.

•

Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União Nº 93 de 03 de dezembro de
2008.

•

Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União Nº 94 de 03 de dezembro de
2008.

•

Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União Nº 96 de 04 de março de 2009.

•

Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União Nº 97 de 18 de março de 2009.

•

Portaria da Controladoria Geral da União Nº 2238 de 19 de dezembro de 2008 e
seus Anexos de I a V.

Coordenação
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460 – sala 1207
CEP 22.280-040
Tel. (21) 2528-7726

Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
E-mail: coid@previdencia.gov.br
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Apresentação
Na apresentação do Relatório de Gestão de 2007 consideramos aquele ano como marco no
fortalecimento da Dataprev enquanto empresa pública de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC).
Já o ano de 2008 pode ser considerado o ano em que a Dataprev confirmou sua capacidade
de superação e comprovou que seus esforços para ser um modelo de empresa pública
transformaram-se em resultados efetivos.
Deu início ao seu Processo de Modernização Tecnológica (PMT), que inclui três ações
principais: a migração dos sistemas e dados dos mainframes Unisys para plataformas de
tecnologia aberta; modernização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e
desenvolvimento do Sistema Integrado de Benefícios (Sibe).
A Empresa investiu também na melhoria da infraestrutura de logística e dos ambientes de
trabalho com a contratação e instalação dos circuitos de voz, com o processo de migração do
entroncamento existente nas Unidades Regionais da Dataprev para os novos serviços
contratados referentes ao serviço STFC - Serviço de Telefonia Fixa Comutado da Dataprev.
Também houve incremento na a expansão do serviço de videoconferência com a
integração dessa ferramenta com o Ministério da Previdência Social (MPS),
possibilitando a realização de conferências em salas das duas entidades. Para
2009 está prevista a integração com a solução de videoconferência do INSS e a
expansão da capacidade de usuários simultâneos nas conferências do MPS.
A modernização da rede multisserviços com a implantação da nova tecnologia de rede (MPLS)
(Multiprotocol Label Switching) é outro ponto de destaque. No final de 2008 foram instalados os
últimos circuitos pendentes da Região II, atendida pela Brasil Telecom, correspondendo a
efetivação da migração dos 1253 circuitos previstos na planta inicial.
Outro item apontado como prioritário para 2008 foi a modernização da solução de segurança
de rede e atualização tecnológica dos dispositivos de firewall e redimensionamento dos
gateways de VPN (Virtual Private Network), com a aquisição de oito novos equipamentos de
firewall de última geração, que, além de ter uma maior capacidade são componentes
fundamentais para a adequação das Redes Locais dos Centro de Processamento - CP ao
novo Modelo de Referência que visa prover maior segurança e disponibilidade para os serviços
hospedados nos Centros de Processamento.
O valor investido em hardware e software foi de R$ 23,3 milhões o equivalente a 91,82% dos
investimentos realizados em 2008. Destacam-se nesses valores a compra de parte dos
computadores servidores, que substituirão os grande porte (mainframe) , a solução de
segurança de rede de telecomunicações para o site do Rio de Janeiro e diversas licenças de
uso de software, como gerenciador de banco de dados, sistema operacional e ferramentas de
suporte técnico.
O ano de 2008 também foi marcado pela efetiva recuperação econômico/financeira da
Empresa, com significativa melhoria no fluxo de caixa, permitindo a regularização de todas as
pendências de Contas a Pagar e a forte redução das despesas financeiras (encargos). Isto
permitiu a recuperação da imagem da Dataprev junto aos fornecedores de bens e serviços,
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com reflexos positivos nos resultados obtidos nos seus processos licitatórios realizados neste
período.
O Plano Plurianual 2008-2011 - alinhado à diretriz governamental de "melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos" - permitiu "promover o acesso com qualidade à Seguridade
Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter
democrático e a descentralização".
Nesse Plano, o Ministério da Previdência Social assumiu a responsabilidade da gestão dos
Programas "Previdência Social Básica" e "Qualidade dos Serviços Previdenciários" e é a partir
desse compromisso que os dados do Relatório de Gestão 2008 comprovam o papel
fundamental da Dataprev na sustentação de soluções tecnológicas de informação e
comunicação, na modernização e ampliação do atendimento ao cidadão pela Previdência
Social.
A relevância do trabalho da Dataprev na vida dos trabalhadores brasileiros e seus dependentes
pode ser quantificada: baseada no trabalho tecnológico da Dataprev, a Previdência Social
iniciou o ano de 2008 pagando, em janeiro, a mais de 25 milhões de beneficiários em torno
de R$ 13,5 bilhões de reais. Terminou o ano, pagando, em dezembro, exatamente, 26.095.625
de benefícios - urbanos e rurais - entre aposentadorias, pensões e diversos auxílios
previdenciários, correspondendo a R$ 15.205.539.496,85 – a maior folha de pagamento da
América Latina.
O investimento em modernização tecnológica é fundamental e imprescindível, mas em 2008 a
Dataprev não perdeu de vista a preocupação com seu corpo funcional.
Tendo como desafio uma moderna política de gestão de pessoas, a Empresa iniciou a
implantação, há muito prometida, do Plano de Cargos e Salários, com seus desdobramentos
financeiros, incluindo, também, a criação do encarreiramento funcional por módulo e maior
reconhecimento em ganho financeiro no processo de promoção por mérito, entre outros
significativos avanços.
Para promover a constante evolução e aperfeiçoamento profissional de seus empregados, em
2008 a Dataprev investiu em treinamento e desenvolvimento, englobando ações de
desenvolvimento voltadas para empregados com ou sem função gerencial.
A Dataprev contratou treinamentos/cursos externos e utilizou, também, o conhecimento e
experiência de empregados indicados, que participaram do Programa de Instrutoria Interna.
Com esse projeto, a Dataprev incentivou a disseminação e o compartilhamento de
conhecimento, valorizando a experiência de seu corpo funcional.
A realização de concurso externo, para as diversas carreiras da Dataprev, que atraiu mais de
11 mil candidatos, vale ser destacada pela união da experiência dos que aqui já trabalham com
o novo olhar e novo saber dos que estão chegando.
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Dados identificadores da Dataprev
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Nome completo da unidade e sigla

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
- Dataprev

CNPJ

42.422.253/0001-01

Natureza jurídica

Empresa Pública

Vinculação ministerial

Ministério da Previdência Social - MPS

Endereço completo da sede

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Blocos E, Brasília, DF
CEP: 70.070-931

Endereço da página institucional na
internet

WWW.dataprev.gov.br
Criação: Lei nº .6.125 de 04/11/1974

Normativos de criação, definição de
competências e estrutura
organizacional e respectiva data de
publicação no Diário Oficial da União,
se couber

Competências: Estatuto Social aprovado pelo Decreto
nº..75.463 de 10/03/1975, alterado pelos Decretos 3.457 de
12 de maio de 2000, 3.881 de 06 de agosto de 2001, 4.033
de 26 de novembro de 2001 e 4.312 de 24 de julho de 2002.

Código da UJ titular do relatório

Não aplicável

Códigos das UJ abrangidas

Não consolida outras unidades

Situação da unidade quanto ao
funcionamento

Em funcionamento

Função de governo predominante

Previdência Social

Tipo de atividade

Tecnologia da Informação

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI

1.2.

Estrutura Organizacional: Manual de Organização e
Manual de Atribuições

Nome

Código

-x-

-x-

Identidade Empresarial

Missão
Prover soluções de tecnologia da informação e da comunicação para o êxito das
ações de governo, de forma a preservar o interesse público.

Visão
Ser uma empresa pública de soluções em tecnologia da informação e comunicação
reconhecida por sua excelência na prestação de serviços.
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Valores essenciais
ACREDITAMOS...
Resultado...

no pensamento e na ação orientada para realização dos objetivos
definidos.

Qualidade...

na busca permanente da excelência nos produtos e serviços
prestados.

Inovação...

que devemos priorizar as soluções novas e criativas, apoiadas em
tecnologias atualizadas.

Integridade...

na honestidade, na franqueza e no respeito ao indivíduo.

Transparência...

na ação que explica com clareza e veracidade o posicionamento
adotado e os motivos da tomada da decisão.

Conhecimento...

no desenvolvimento das competências pela socialização do saber.

Flexibilidade...

que devemos promover as adaptações às mudanças necessárias.

Satisfação...

na criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento das
pessoas e interpessoal.

Profissionalismo...

no exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do
trabalho.
que devemos assumir os riscos e as responsabilidades resultantes

Comprometimento... de decisões compartilhadas.

Estratégias
−

Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa

−

Adequação dos processos de trabalho e da estrutura organizacional

−

Adequação dos ambientes centrais de processamento

−

Aperfeiçoamento da Política de Segurança

−

Capacitação dos empregados

−

Conquista de novos clientes

−

Proatividade no relacionamento com os clientes

−

Desenvolvimento de novos produtos

−

Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC
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1.3.

Arquitetura Organizacional

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

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

PR

Auditoria
interna

DFS
Diretoria de
Finanças e
Serviços
Logísticos
Financeira
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos

Presidência

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Atendimento operacional

DIT

DPE

Diretoria de
Infra-Estrutura
de TIC

Diretoria de
Pessoas

Planejamento da produção
Operacionalização de sistemas
de informação
Telecomunicações
Suporte à produção
Segurança da informação

Fiscalização do
cumprimento dos
deveres legais e
estatutários
Acompanhamento da
execução financeira,
fiscal e orçamentária

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de pessoas
Responsabilidade social
Relações sindicais
Administração de pessoal

DRD
Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações

Comercial
Desenvolvimento de sistemas
Relacionamento com clientes
Gestão de informação

Legenda:
Vinculação Funcional
Subordinação
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Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional –
2008

RS 2830 de 26/02/08 - Extingue a Coordenação Geral de Software Livre – CGSL; cria a
Coordenação de Software Livre – COSL.
RS 2839 de 27/03/08 - Extingue o Departamento de Administração Comercial - DEAC;
extingue a Divisão de Administração de Vendas – DIAV; extingue a Divisão de Promoção de
Vendas – DIPV.
RS 2843 de 07/04/08 - Extingue a Divisão de Testes de Software – DITS; cria a Divisão de
Produtos SPS e SPC – DIPO; cria o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1R – SS1R.
RS 2848 de 30/04/08 - Extingue o Departamento de Projetos de Software Especiais – DESE;
extingue a Divisão de Projetos de Modernização do CNIS – DIMC; subordina a Divisão de
Projetos de Modernização dos Sistemas de Benefício – DIMS, ao Departamento de Produtos
de Benefícios – DEBC.
RS 2847 de 30/04/08 - Cria o Serviço de Controle e Certificação de Providências – SVCP; cria

o Serviço de Avaliação dos Processos Administrativos – SVAP.
RS 2857 de 28/05/08 - Extingue a Divisão de Controle de Contratos – DICC; cria o Serviço de

Controle e Orçamentação Técnica – SVOT; cria o Serviço de Registro Orçamentário – SVRO;
extingue todos os órgãos subordinados ao Departamento de Suprimentos – DESU; cria a Divisão
de Planejamento e Controle de Suprimentos – DIPC; cria o Serviço de Análise de Requisição e
Estruturação de Processos Célula A – SVEA; cria o Serviço de Especificação e Qualidade de
Materiais – SVQM; cria o Serviço de Controle de Materiais – SVCM; cria a Divisão de Compras
– DICO; cria o Serviço de Licitações – SVLI; cria o Serviço de Contratações Continuadas –
SVCC; cria o Serviço de Aquisições Diversas - SVAS; cria a Divisão de Gestão Administrativa
de Contratos – DIAC; cria o Serviço de Acompanhamento da Gestão de Contratos – SVGC; cria
o Serviço de Análise de Contratações - SVAN; cria a Divisão de Aquisições - DIAQ; cria o
Serviço de Análise de Requisição e Estruturação de Processos Célula B – SVEB; cria o Serviço
de Aquisições de Bens e Serviços - SVAB.
RS 2862 de 24/06/08 - Estabelece que será em São Paulo a localização da Coordenação de

Monitoração e Avaliação de Segurança de Informações - CMAS; estabelece que será no Rio de
Janeiro a localização da Coordenação de Planejamento de Segurança de Informações - CPLS;
mantém inalterada a localização atual da Coordenação Geral de Segurança de Informações CGSI e da Coordenação de Operação e Implementação de Segurança de Informações - COIS;
RS 2865 de 03/07/2008 - Extingue a Coordenação Geral de Gerenciamento de Demandas –

CGGD; extingue a Coordenação de Administração de Demandas – COAD; extingue a
Coordenação Contratual de Demandas - COCD; cria a Coordenação Geral de Contratos com
Clientes - CGCC; cria a Coordenação de Atendimento às Áreas de TIC dos Clientes - COTI; cria
a Coordenação de Gerenciamento de Contratos com Clientes - COGC; cria o Serviço de
Contratos com Clientes Governo - SVCG; cria o Serviço de Contratos com Instituições Privadas
- SVPV; cria o Serviço de Acompanhamento e Controle - SVCR.
RS 2866 de 03/07/08 - Cria o Serviço de Cerimonial e Eventos Institucionais – SVCE.
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RS 2869 de 14/07/08 - Estabelece que seja no Rio de Janeiro a localização da Diretoria

Financeira e Comercial – DFC; mantém inalterada a localização dos órgãos subordinados a
Diretoria Financeira e Comercial - DFC.
RS 2872 de 28/07/08 - Altera a nomenclatura e sigla da Diretoria Financeira e Comercial –
DFC para Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS.
RS 2877 de 06/08/08 - Estabelece que será no Rio de Janeiro a localização da Coordenação
Geral de Responsabilidade Social – CGRS.
RS 2880 de 15/08/08 - Altera a nomenclatura do Serviço Técnico Planejamento e Especificação

do Ambiente de Banco de Dados - STBD para Serviço Técnico Planejamento, Projeto e
Especificação do Ambiente de Banco de Dados - STBD; extingue o Serviço Técnico Projeto de
Arquitetura e Especificação de Ambiente de Aplicação - STAA; cria o Serviço Técnico Projeto
de Arquitetura e Especificação de Ambiente de Produtos - STAP; extingue o Serviço Técnico
Fitoteca e Softeca - S3FS; extingue o Serviço Técnico Suporte a Rede - S3SR; cria o Serviço
Técnico Suporte a Plataforma Operacional - S3PO; cria o Serviço Técnico Infra-estrutura
Administrativa - S3IA.
RS 2889 de 01/10/08 - Transfere subordinação do Serviço de Arquitetura de Software Célula 1 -

SAS1 para a Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas – CGAS; transfere subordinação do
Serviço de Arquitetura de Software Célula 2 - SAS2 para a Coordenação Geral de Arquitetura de
Sistemas – CGAS; transfere a subordinação do Serviço de Arquitetura de Software Célula 3 SAS3 para a Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas – CGAS; transfere a subordinação
do Serviço de Arquitetura de Software Célula 4 - SAS4 para a Coordenação Geral de Arquitetura
de Sistemas – CGAS; transfere a subordinação do Serviço de Qualidade de Software Célula 1 SQS1 para a Coordenação Geral de Qualidade de Software; transfere a subordinação do Serviço
de Qualidade de Software Célula 2 - SQS2 para a Coordenação Geral de Qualidade de Software;
transfere a subordinação do Serviço de Qualidade de Software Célula 3 - SQS3 para a
Coordenação Geral de Qualidade de Software; transfere a subordinação do Serviço de Qualidade
de Software Célula 4 - SQS4 para a Coordenação Geral de Qualidade de Software; transfere a
subordinação do Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2H - SS2H para a Divisão de
Produtos de Cobrança e Execução Fiscal - DICE.
RS 2897 de 22/10/08 - Cria o Serviço de Recursos de Processos Contenciosos – SVRE; cria
o Serviço de Apoio a Licitações e Contratos - SVLC; cria o Serviço de Avaliação Contábil SVAV; extingue a Coordenação de Ações Regionais Técnicas e Operacionais - CORT;
extingue a Coordenação de Ações Regionais de Relacionamento e de Atendimento ao Cliente
Usuário - CORU; cria a Coordenação de Ações Regionais de Relacionamento e Sustentação
a Produtos - CORP; cria a Coordenação de Ações Regionais de Suporte ao Ambiente
Tecnológico - COSA; cria a Coordenação de Atendimento ao Usuário - COAT; cria o Serviço
de Qualidade e Produtividade no Atendimento - SEQP; extingue a Divisão Central de Serviços
Região 08 - DCS8; extingue a Divisão Central de Serviços Região 09 - DCS9; extingue a
Divisão Central de Serviços Região 10 - DCS0; cria a Divisão Central de Serviços Célula 1 DCS1; cria o Serviço de Atendimento Operacional Célula 1 - SEA1; cria a Divisão Central de
Serviços Célula 2 - DCS2; cria o Serviço de Atendimento Operacional Célula 2 - SEA2; cria a
Divisão Central de Serviços Célula 3 - DCS3; cria o Serviço de Atendimento Operacional
Célula 3 - SEA3; cria a Divisão Central de Serviços Célula 4 - DCS4; cria o Serviço de
Atendimento Operacional Célula 4 - SEA4; cria a Divisão Central de Serviços Célula 5 - DCS5;
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cria o Serviço de Atendimento Operacional Célula 5 - SEA5; cria a Divisão Central de Serviços
Célula 6 - DCS6; cria o Serviço de Atendimento Operacional Célula 6 - SEA6; transfere a
Divisão Central de Serviços Região 07 - DCS7, para a Unidade Regional Pernambuco –
URPE; altera a nomenclatura da Divisão Central de Serviços Região 07 - DCS7 para Divisão
Central de Serviços Célula 7 - DCS7; cria o Serviço de Atendimento Operacional Célula 7 SEA7.
RS 2903 de 25/11/08 - Extingui a Coordenação de Operação e Implementação de Segurança de

Informações – COIS; cria a Coordenação de Produtos de Segurança – COPR; cria a
Coordenação de Continuidade de Negócios - COCN, subordinada à Coordenação Geral de
Segurança de Informações - CGSI.
RS 2914 de 15/12/08 - Cria o Serviço Técnico de Monitoração - S3MT.

2.

Objetivos e Metas Institucionais

2.1.

Responsabilidades institucionais - O papel da Dataprev na
execução das políticas públicas

A Dataprev cada vez mais acentua seu papel estratégico na implementação das políticas
sociais, notadamente, no que se refere à sustentação de soluções apoiadas em tecnologias da
informação e da comunicação, indispensáveis à melhoria contínua do atendimento da
Previdência Social aos cidadãos brasileiros.
Em 2008, a DATAPREV assumiu diretamente o desafio da coordenação e da migração dos
sistemas de benefício, bem como o desenvolvimento dos novos sistemas de Benefício, cujo
motivo refere-se à ausência do alcance das metas sob a responsabilidade do consórcio
contratado pelo PROPREV para o desenvolvimento dos novos sistemas da previdência social,
em plataforma aberta.
Em se tratando dos demais clientes da categoria governo, o Plano Estratégico previsto para
orientar a atuação da Dataprev no período 2009-2011 incluiu o desafio do aumento da
prestação de serviços de tecnologia, informação e comunicação, dirigidos ao Ministério do
Trabalho e Emprego, à Receita Federal do Brasil e ao Ministério de Desenvolvimento Social.
É oportuno salientar que o Plano Plurianual 2008 – 2011, em face da busca do alinhamento
com a diretriz de governo “melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos”, se
empenhou na consecução do objetivo a seguir:
“Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e
da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização”.
Além disso, consoante ao objetivo setorial “reconhecer direitos e promover a inclusão no
sistema”, o Ministério da Previdência Social assumiu a responsabilidade da gestão dos
Programas “Previdência Social Básica” e “Qualidade dos Serviços Previdenciários”:

2.1.1.

Programa Previdência Social Básica

O propósito deste Programa, previsto para ser executado no período 2008–2011, é garantir o
reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento de benefícios para
os segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social.
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Para tanto, seus alicerces se apóiam nas soluções tecnológicas desenvolvidas pela Dataprev,
destacando-se as que se seguem:
2.1.1.1.

Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade
(SABI)

Este sistema foi implantado nas Agências da Previdência Social (APs) de modo a permitir o
controle financeiro e o gerenciamento físico dos segurados que recebem este auxílio,
sinalizando situações atípicas que demandam averiguação quanto à existência de fraude.
2.1.1.2.

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Esta atividade, responsável pela alimentação contínua do CNIS, objetiva assegurar a qualidade
e a disponibilidade das informações geradas pelas bases que integram este cadastro. Ao se
responsabilizar pelo controle das informações dos segurados e contribuintes da Previdência
Social, este tornou possível o reconhecimento automático do direito relativo aos benefícios que
requerem informação até 1994.
O significativo volume dos dados armazenados 1 (Quadro 1) traz à tona a relevância do papel
social do CNIS: desoneração do cidadão do ônus da prova. Em outras palavras, a implantação
deste cadastro permitiu a concessão automática de benefícios pelo sistema dispensando o
cidadão da apresentação dos documentos necessários à comprovação de suas remunerações.
Quadro 1 - CNIS
Bases

Até dez/ 2008

Base de pessoas físicas

171.103.615 registros

Base de pessoas jurídicas

27.130.498 registros

Base de vínculos empregatícios

525.673.511

Base de remunerações do trabalhador empregado

13.559.065.622

Base de recolhimentos do contribuinte individual

1.615.253.472 contribuições

2.1.1.3.

Funcionamento das unidades descentralizadas da Previdência Social

Esta atividade possibilita a manutenção das unidades descentralizadas indispensáveis à
geração e ao processamento de informações, ao gerenciamento de redes de comunicações de
dados, à gestão e ao tratamento da informação, à sustentação operacional em nível nacional e
ao serviço de correio eletrônico. Em função disso, a disponibilidade dos sistemas, a
manutenção dos equipamentos e o acesso ao CNIS são condições essenciais ao adequado
atendimento aos cidadãos brasileiros.

1

A informações descritas no Quadro 1 foram extraídas do relatório eletrônico denominado Apresentação
institucional da Dataprev, produzido e atualizado mensalmente pela CGPO/ COID e divulgado na
DTPNet.
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A Dataprev no exercício do seu papel - Empresa de Tecnologia de Informação da Previdência
Social - foi co-responsável por, aproximadamente, 240 mil atendimentos 2 , no decorrer de 2008.
2.1.1.4.

Serviço de reconhecimento de direitos de benefícios previdenciários

Ainda, no ano supracitado, a Dataprev realizou a depuração do CNIS, criando condições para a
disponibilização, na página da Previdência Social, do sistema de contagem de tempo de
serviço que permite ao cidadão verificar se já possui ou não o direito de requerer a
aposentadoria por tempo de serviço.
2.1.1.5.

Serviço de processamento de dados de benefícios previdenciários

A relevância do impacto social desta atividade reside na magnitude da sua clientela: todos os
trabalhadores brasileiros e seus dependentes. Em números, em 2008, a Dataprev processou
mensalmente mais de 26 milhões de benefícios, considerando as aposentadorias, as pensões,
os auxílios, entre outros. O valor líquido dos créditos emitidos excedeu R$15 bilhões,
comprovando ser esta a maior folha de pagamento da América Latina 3 .
2.1.1.6.

Operações especiais:

Os pagamentos previdenciários processados, constantes no Plano Plurianual 2004-2007,
propiciaram um impacto social-econômico significativo em face da magnitude da população
beneficiada, dos pagamentos processados e dos créditos financeiros, anteriormente descritos.
Portanto, é oportuno relacionar as operações especiais supracitadas:

2
3

•

Abono de permanência em serviço;

•

Aposentadorias - área rural;

•

Aposentadorias – área urbana;

•

Aposentadorias especiais;

•

Auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença acidentário e auxílio reclusão urbana;

•

Auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença acidentário e auxílio-reclusão rural;

•

Pensões – área urbana;

•

Pensões – área rural;

•

Salário-família;

•

Salário-maternidade - área rural;

•

Salário-maternidade – área urbana.

Fonte: Ver nota 1.
Fonte: Ver nota 1.
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Especificamente, em 2008, a Dataprev operacionalizou o desconto em folha de
aproximadamente 15 milhões de empréstimos consignados aos beneficiários da Previdência,
totalizando mais de 24 bilhões, até dezembro 4 .

2.1.2.

Programa Qualidade dos Serviços Previdenciários

Este Programa, também, vinculado ao objetivo setorial “melhorar a qualidade do atendimento”,
se propõe a assegurar ganhos na eficiência e na eficácia no processo de formulação,
implementação e avaliação da política de gestão previdenciária. Aliás, outro fator crítico à
melhoria contínua da qualidade da prestação dos serviços previdenciários.
Em particular, a Dataprev contribuiu para o enfrentamento deste desafio com base no que se
segue:
2.1.2.1.

Estudos e pesquisas no âmbito do regime geral de Previdência Social.

O desenvolvimento do Sistema Síntese tornou possível, principalmente, o acesso à série
histórica da base de dados da Previdência Social e o tratamento estatístico das informações
armazenadas, possibilitando ao Ministério a elaboração do Boletim Estatístico da Previdência
Social e do Anuário Estatístico da Previdência Social.
2.1.2.2.

Formulação das políticas de Previdência Social

É oportuno ratificar que o processo de formulação das políticas previdenciárias, bem como a
definição das metas decorrentes, foi favorecido pela geração dos subsídios resultantes dos
estudos apoiados nos dados estatísticos fornecidos pela Dataprev.
2.1.2.3.

Gestão de informações sobre políticas previdenciárias

Os avanços tecnológicos, associados aos esforços da Dataprev, favoreceram a viabilização de
instrumentos gerenciais capazes de gerar continuamente subsídios efetivos ao monitoramento
das políticas na esfera do MPS.
Sob esta perspectiva, destacam-se o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e o
Business Inteligence. Resumidamente, as vantagens do primeiro residem no controle das
informações dos segurados e contribuintes. Por sua vez, as contribuições do segundo se
relacionam à possibilidade da realização de complexos cruzamentos de informações,
necessárias às análises e projeções das informações previdenciárias.
Em linhas gerais, a relevância contemporânea de ambas as soluções tecnológicas se situa no
fornecimento de subsídios úteis à formulação e ao monitoramento dos resultados das políticas
previdenciárias.

4

Fonte: Ver nota 1.
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2.1.3.

Plano Plurianual – PPA

A Dataprev é responsável pela ação de adequação e manutenção da infra-estrutura
tecnológica utilizada pela Previdência Social e pelas ações de investimentos de bens móveis e
imóveis da Empresa. No PPA, estas ações estão inseridas no Programa Gestão da Política de
Previdência Social e no Programa Investimento das Empresas Estatais em Infra-estrutura de
Apoio, são identificadas como:
•

Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra-estrutura de Tecnologia da
Informação para a Previdência Social.

•

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis.

•

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

A Lei Ordinária nº 11.647 de 24/03/2008 aprovou a programação da composição orçamentária
para o exercício de 2008, cabendo à Infra-Estrutura R$ 41,0 milhões, Obras R$ 15,0 milhões e
Bens Móveis R$ 4,0 milhões, somando um valor de R$ 60,0 milhões, conforme demonstrado
abaixo.
Resumo da execução – 2008 (R$)
Executado
Descrição da Ação

Dotação

Jan a Dez
2008

Saldo

(%)
Participação
em Relação à
Dotação

17.677.367

38,87%

Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social
Ação 4117 - Manutenção e
Adequação da Infra-estrutura de
Tecnologia da Informação para a
Previdência Social.

41.000.000

23.322.633

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ação 4101 - Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis.

15.000.000

1.483.348

13.516.652

2,47 %

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

4.000.000

593.305

3.406.695

0,99 %

60.000.000

25.399.286

34.600.714

42,44 %

TOTAL

Fonte: DIOR

Diante da dotação orçamentária apresentada, os investimentos executados em 2008
totalizaram R$ 25,4 milhões e representaram 42,44% dos recursos orçamentários autorizados.
Este nível de realização, abaixo das previsões, foi resultante de dificuldades de ordem
operacional. Entretanto, os valores investidos em infra-estrutura tecnológica em 2008 foram
três vezes maior que os valores investidos em 2007.
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Os investimentos executados para adequação da infra-estrutura tecnológica foram distribuídos
conforme o quadro abaixo:

HARDWARE E SOFTWARE ADQUIRIDOS
Equipamento Periférico

VALORES EXECUTADOS (Em R$)
101.817

Estação de Trabalho

1.721.971

Telecomunicações

2.796.800

Servidor – Plataforma Baixa

9.963.446

Software

8.738.600

TOTAL

23.322.633
Fonte: DIOR

O valor investido em hardware e software foi de R$ 23,3 milhões o equivalente a 91,82% dos
investimentos realizados em 2008. Destacam-se as aquisições de parte dos computadores
servidores que irão substituir os computadores de grande porte UNISYS, a solução de
segurança de rede de telecomunicações para o site do Rio de Janeiro e diversas licenças de
uso de software, tais como: gerenciador de banco de dados, sistema operacional e ferramentas
de suporte técnico. Além disso, foram adquiridos 872 microcomputadores, 134 notebooks, 72
impressoras laser e 17 scanners.
Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens imóveis foram
distribuídos conforme o quadro a seguir:

OBRAS E INSTALAÇÕES
Obras
Instalações
TOTAL

VALORES EXECUTADOS (Em R$)
1.450.373
32.976
1.483.348
Fonte: DIOR

O valor investido em obras e instalações 2008 totalizou R$1,48 milhões, sendo grande parte
(92,5%) em obras direcionada para adequação das instalações da Unidade Regional Rio
Grande do Sul. Os demais investimentos realizados (7,5%) estão distribuídos na manutenção
geral das instalações da Empresa.
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Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens móveis, veículos,
máquinas e equipamentos, foram distribuídos conforme o quadro abaixo:
BENS MÓVEIS

VALORES EXECUTADOS (Em R$)

Equipamentos

443.923

Mobiliário

557.561

TOTAL

593.305
Fonte: DIOR

Os investimentos realizados em 2008 em bens móveis totalizaram R$593.305,00. Destacam-se
a aquisição de uma microfilmadora eletrônica, no valor de R$240.169,00 (40,5%) destinada a
microfilmagem de documentação da Previdência Social; mobiliários para Unidade Regional Rio
Grande do Sul e para Unidade de Desenvolvimento Paraíba, no valor total de R$130.677,00
(22,0%). Também foram investidos R$ 51.975,00 (8,8%) em televisores LCD para compor as
sala de videoconferência em diversas Unidades Regionais e na sede da Empresa; R$ 44.822
(7,6%) em aparelhos de ar condicionados; R$ 27.035 (4,0%) em projetores policromáticos LCD.
Os demais investimentos realizados (17,1%) estão distribuídos em mobiliários e equipamentos
diversos.

2.1.4.

O Papel da Dataprev na Modernização da Área Social do Governo

Desde os anos 1970, a Dataprev é responsável pela modernização tecnológica da Previdência
Social, porém com o escopo de atuação que inclui sua participação no mercado de tecnologia
de informação e comunicação (TIC) na área social do governo
É conveniente ressaltar que em função disso a Empresa reorientou a sua missão: Prover ações
de Tecnologia da Informação e da Comunicação, para o êxito das ações sociais de governo.
Por desdobramento, priorizou a política “avançar” no mercado, com dois intentos:
•

Conquistar o cliente Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

•

Manter os serviços associados às atividades da receita previdenciária, atualmente,
transferidos para a Receita Federal do Brasil.

Em busca do alinhamento às demandas da Previdência, a Empresa optou pelo
desenvolvimento de planos e projetos estratégicos, no âmbito da Previdência Social, capazes
de se constituírem em contribuições úteis à concretização dos desafios supracitados, cujos
exemplos evidenciam esta afirmação:
•

Projeto Realizar, produto do processo de planejamento estratégico do Sistema de
Previdência;

•

Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDT);

•

Plano de Modernização Tecnológica (PMT);

•

Novo Modelo de Gestão (NMG).
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Ministério do Trabalho e Emprego

Em atendimento às demandas da assinatura do Contrato Administrativo 05/2007, em 1º de
fevereiro de 2007, a Dataprev desenvolveu nos seus ambientes produtivos, seis sistemas
integrados, em plataforma aberta, voltado para a modernização dos sistemas de informação do
Ministério do Trabalho.
Os esforços efetuados nessa direção, ou seja, o desenvolvimento, a implantação, a operação e
a sustentação dos referidos sistemas, foram efetuados pela força de trabalho da fábrica de
software, situada na Unidade de Desenvolvimento Paraíba, em João Pessoa.
2.1.4.2.

Receita previdenciária

A Dataprev assinou o 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 029/ 2006, Com a União,
por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil para execução de serviços de
tecnologia da informação, com prazo de duração de doze (12) meses a partir de 27 de
dezembro de 2007, passível da prorrogação por igual período até o prazo-limite de 60
(sessenta) meses.
O valor anual (2008) desse contrato de R$ 139.457.070,36 foi dirigido à prestação, entre
outros, dos seguintes serviços de tecnologia e informações:
•

Desenvolvimento de sistemas de gestão da receita previdenciária.

•

Desenvolvimento de sistemas de gestão da dívida ativa previdenciária.

•

Serviços de Comunicação corporativa:

•

−

Serviço de acesso à internet e mensageria.

−

PREVNET - Assinatura de Acesso Remoto à internet.

−

PREVNET - Serviço de Comunicação de Dados Temporário

Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas:
−

Manutenção adaptativa e evolutiva

−

Serviços de consultoria em TIC:

−

Consultoria em ambientes de TIC da Receita Previdenciária.

•

Serviço de impressão de produtos da Receita Previdenciária.

•

Serviço de Acesso aos Sistemas Estruturados (Host on Demand).
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Fomento à adoção do software livre

A atuação da Dataprev foi capital na implementação da política de desenvolvimento de
software livre, na medida em que se tornou um dos principais patrocinadores do Fórum
Internacional Software Livre (FISL).
Exemplificando, a Unidade Regional Espírito Santo desenvolveu o primeiro software público do
Governo Federal, denominado Configurador Automático e Coletor de Informações
Computacionais (CACIC). Este resultou das demandas do Consórcio de Cooperação entre a
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) e a Dataprev,
Seu propósito é a ampliação do controle do parque computacional e da segurança da rede, a
partir do fornecimento de subsídios capazes de efetuar um diagnóstico fidedigno do parque
computacional e disponibilizar informações úteis à tomada de decisão, como:
•

O número de equipamentos disponíveis;

•

A localização física dos equipamentos;

•

Os tipos de softwares utilizados e licenciados;

•

As configurações de hardware.

2.1.4.4.

Redução de custos da Previdência Social

A implementação do Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI), responsável pelo controle e
identificação deste benefício, em âmbito nacional, permitiu ao INSS a economia de mais de R$
15 milhões mensais com a cessação de benefícios indevidos.
Convém notar que esta redução de custos apenas foi possível porque a implantação deste
sistema permite o batimento entre o Cadastro de Benefícios Pagos e o Cadastro de Óbitos,
diretamente alimentado pelos cartórios de registro civil do País.

2.1.4.5.

Política de integração do Mercosul e da Seguridade Social

Enquanto membro integrante do Comitê de Tecnologia da Informação da Comissão Multilateral
de Seguridade Social do Mercosul, a Dataprev desenvolveu o sistema que permite o
intercâmbio entre os países do Mercosul no tocante aos dados relacionados à seguridade
social.
O intuito deste sistema, inicialmente previsto para o compartilhamento de dados entre a
Argentina, o Paraguai e o Brasil, é agilizar a concessão de benefícios no âmbito do Acordo
Multilateral de Previdência Social do Mercosul, demandados pelos trabalhadores migrantes.
Porém, o interesse da Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS) sinaliza que
este instrumento de gestão poderá vir a apoiar a concessão de benefícios, como
aposentadoria, pensão e auxílios, nos demais países com os quais o Brasil mantém acordo
internacional. São exemplos Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Luxemburgo e Cabo Verde.
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5

A implementação dos programas e projetos decorrentes desta política resgatou o direito à vida
de milhões de brasileiros, em função das seguintes iniciativas:
•

A parceria com os Ministérios MPS, MPOG e MTE visando à criação, implantação e
administração dos telecentros;

•

A capacitação em informática básica e educação previdenciária;

•

O acesso aos serviços previdenciários na web;

•

Os convênios com 23 Associações e Cooperativas de Catadores, em âmbito
nacional.

2.1.4.7.

Política de preservação ambiental

6

As contribuições mais relevantes à viabilização desta Política podem ser ilustradas por meio
das seguintes iniciativas:

5
6

•

Palestras com cunho educacional centradas na preservação do meio-ambiente;

•

Palestras e debates sobre coleta seletiva nas unidades descentralizadas da
Dataprev;

•

Implementação do Decreto nº 5.940 (Coleta Seletiva Solidária) focado nos cuidados
ambientais e na geração de renda dos catadores de resíduos recicláveis;

•

Sensibilização do corpo funcional da Empresa, em âmbito nacional, por parte das
Comissões Nacional e Regionais de Coletas Seletivas;

•

Integração da Empresa aos fóruns do MDS como palestrante sobre coleta seletiva;

•

Definição de metas relativas à adequação dos contratos de manutenção, limpeza e
conservação da Empresa à nova legislação (Qual?);

•

Ações de acompanhamento da qualidade do ambiente físico do trabalho;

•

Sensibilização do corpo funcional quanto à importância da redução do consumo de
água, energia elétrica e da poluição sonora.

Fonte: Ver nota 1.
Fonte: Ver nota 1.
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Estratégia de Atuação

A efetividade dos empreendimentos da Empresa no ano de 2008, em produtos, serviços e de
aperfeiçoamento técnico e administrativo, foi obtida a partir dos resultados da gestão
orçamentária e financeira e da implementação dos seus programas e ações oriundos do
Planejamento Estratégico de 2007.

2.2.1.

Gestão Orçamentária

A Dotação Orçamentária DATAPREV para o exercício de 2008 foi aprovada pelo Decreto nº
6.251, de 06/11/2007 e posteriormente reformulada pelo Decreto nº 6.646, de 18/11/2008. A
Dotação para Investimentos no Ativo Imobilizado foi aprovada pela Lei nº 11.647, de
24/03/2008. As dotações originais e reformuladas, bem como a realização estão demonstradas
conforme Tabela I a seguir.

Tabela I
Conforme a Tabela II, abaixo, a realização global do Programa dos Dispêndios Globais ficou
dentro do limite aprovado.
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Tabela II
A seguir são apresentados os comentários e justificativas para as variações ocorridas:
2.2.1.1.

Receita Operacional

A Receita Operacional da Dataprev é oriunda da prestação de serviços, em que o INSS é o seu
principal cliente, participando com 65,8% do faturamento total da receita no exercício de 2008.
A Dotação inicial aprovada, no valor de R$606,2 milhões, foi reprogramada para R$570,1
milhões. A redução do valor desta rubrica em R$ 36,2 milhões foi realizada em razão da
expectativa de redução da receita do INSS e MPS, considerando o padrão de realização
observado nos primeiros oito meses de 2008, o que acabou não ocorrendo.
Findo o exercício de 2008, observa-se que a realização total dessa rubrica ficou 2,05% acima
do patamar previsto.
2.2.1.2.

Receita não Operacional

Verifica-se uma realização de R$70,9 milhões superior à dotação aprovada . Esta realização
superior foi resultante, principalmente, dos seguintes fatores:
•

Reversão de R$56,1 milhões, referente à assinatura do termo de compromisso firmado
com a PREVDATA, para o equacionamento da reserva matemática do fundo de pensão
de seus empregados;

•

Correção monetária para depósitos para litígios fiscais de R$1,5 milhões e recuperação
de R$4,5 milhões referente ao litígios fiscais (ISS de Salvador).
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Pessoal e Encargos Sociais

Este é o dispêndio mais representativo nas contas da Empresa, com um orçamento
inicialmente aprovado de R$253,9 milhões. Na Reprogramação de 2008, apresentava-se a
expectativa de incremento de R$9,2 milhões, ficando então com uma dotação final de R$263,0
milhões. O incremento efetuado nesta rubrica foi basicamente em função do reflexo da
utilização de valores efetivamente realizados no segundo semestre de 2007 e de janeiro a
agosto de 2008 que apontavam para tal incremento.
A execução orçamentária dessa rubrica no exercício totalizou R$257,1 milhões, 97,74% do
valor estimado.
2.2.1.4.

Materiais e Produtos

As despesas com materiais atingiram o montante de R$ 3,57 milhões basicamente em linha
com a previsão para o exercício.
2.2.1.5.

Serviços de Terceiros

Esta rubrica apresentou no encerramento do exercício, uma execução orçamentária de R$ 83,3
milhões, atingindo 94,93% do orçamento aprovado, apresentando, conseqüentemente, um
saldo de R$ 4,4 milhões. Este saldo é resultante, basicamente, de a Empresa não ter
conseguido realizar a contratação da consultoria técnica para migração de sistemas ainda no
exercício de 2008.
2.2.1.6.

Utilidades e Serviços

Esta rubrica teve sua dotação inicial aprovada, R$15,5 milhões, incrementada, na época da
reformulação, em R$0,9 milhão, passando então para R$16,4 milhões. Findo o exercício,
apresentou uma execução orçamentária de 92,44%.
2.2.1.7.

Tributos e Encargos Parafiscais

A execução orçamentária dessa rubrica foi superior em 29,72% ao valor reprogramado
estimado para o exercício. Este déficit, resultado basicamente da efetivação reversão de parte
do provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao termo de
compromisso firmado com a PREVDATA, citado quando da análise do tópico Receita não
Operacional.
2.2.1.8.

Outros Dispêndios Correntes

A execução desta rubrica atingiu o montante de R$138,5 milhões, atingindo apenas 47,41% do
limite aprovado para o exercício.
O valor inicialmente aprovado, R$120.3 milhões,
posteriormente foi reformulado para R$ 292,1milhões. O acréscimo de R$171,8 milhões teve
como principal origem a expectativa de registro de R$160,0 milhões, referente à provisão para
passivo atuarial.
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2.2.1.9.
•

Dispêndios de Capital
Investimentos
A programação de investimento em 2008 contemplou um orçamento de R$60,0
milhões.
Os investimentos executados em 2008 totalizaram R$25,4 milhões e representaram
42,3% dos recursos orçamentários autorizados. Este nível de realização configura-se o
melhor percentual e o melhor valor nominal de realização na Empresa, desde 2001.

•

Dividendos
Incremento de R$10,4 milhões em relação ao orçamento reprogramado que era de
R$8,0 milhões. Este acréscimo foi motivado em função dos impactos da reversão do
provisionamento referente ao termo de compromisso firmado com a PREVDATA.

2.2.2.

Gestão Financeira

2.2.2.1.

O Gerenciamento dos recursos

Foi um ano positivo para as finanças da Empresa, na medida em que houve continuidade no
aumento da liquidez, que já vinha ocorrendo desde 2007. Iniciamos o ano 2008, com um saldo
inical de caixa de R$19,4 milhões e fechamos o exercício financeiro com um saldo de R$260,7
milhões após ter quitado a totalidade dos compromissos vencidos.
Manteve-se a regularidade no recebimento dos serviços prestados à clientes, resultando no
ingresso de recursos financeiros no valor de R$ 773,1 milhões, total que superou em cerca de
32,94% o faturamento global de R$ 581,8 milhões do próprio exercício, sendo relevante
destacar que parcela significativa dos ingressos se originou dos pagamentos que o INSS
efetuou de faturas de serviços prestados no ano corrente e de exercícios anteriores.
Recebimentos Líquidos em R$ mil
Descrição

INSS
Demais Clientes
Rendimento / Aplicação
Benefício INSS
Diversos
Total

Valor

2007
Distribuição
%

357.157
140.423
1.286
6.123
3.802
508.791

46,2
18,2
0,2
0,8
0,5
100,0

Valor

2008
Distribuição
%

567.528
181.091
10.858
6.811
6.853
773.142

73,4
23,4
1,4
0,9
0,9
100,0

Variação
%
59%
29%
744%
11%
80%
52%
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Teve-se como resultado imediato a redução das Contas a Receber do patamar de R$ 412,8
milhões, em 2007, para R$ 184,3 milhões, decréscimo significativo da ordem de 55,3% que se
torna mais relevante diante da constatação de que, encontra-se computado no saldo a receber,
o montante de R$ 71,9 milhões referente a Encargos Financeiros contratuais incidentes sobre
os pagamentos efetuados com atraso de Faturas liquidadas em períodos pretéritos ainda não
solvidos pelo INSS, circunstância que transforma os recebíveis decorrentes da prestação de
serviços em R$ 112,5 milhões, montante que equivale a 2,32 faturamentos médios mensais.

Resum o do Contas a Receber em 31/12/2008
Vencidas

Clientes

INSS

Vincendas
A Faturar*

m ais de 90
dias

de 60 a 90
dias

de 30 a 60
dias

até 30 dias

Total

Total

até 30 dias

35.500

18

106

43.240

78.865

5.700

686

85.2 51

SRFB

2.146

40

17

3.746

5.949

11.384

1

17.3 34

M PS

1.166

650

1.816

2.072

18

3.90 5

M TE

882

882

625

Dem ais Clientes
Total

42
39.736

Encargos sobre Faturas em Atraso
T otal G eral

58

1.50 7

188

27

257

4.145

49

4.45 1

311

47.663

87.768

23.926

754

112.4 48
71.8 86
184.33 4
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Ano
2007
2008
Variação %

Saldo Inicial
66.148
19.408
-71%

Recebimentos

Pagamentos

508.791
773.142
52%

Saldo Final

546.127
531.810
-3%

Faturas a
Receber

19.408
260.739
1243%

Contas a Pagar
Vencidas

412.281
184.334
-55%

3.071
0
-100%

Faturamento
552.281
581.822
5%

8 0 0 .0 0 0

7 0 0 .0 0 0

2007

2008

6 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

0
S a ld o In ic ia l

R e c e b im e n to s

P a g a m e n to s

S a ld o F in a l

F a tu ra s a R e c e b e r

C o n ta s a P a g a r
V e n c id a s

F a tu ra m e n to
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Os pagamentos realizados dentro do exercício de 2008 perfizeram o valor nominal de R$ 531,8
Milhões, situando-se, no entanto, em patamar pouco inferior aquele de R$ 546,1 milhões
correspondente ao do ano 2007. Os desembolsos com a Folha de Pagamento participaram
com 46,3% desse total, que cresceu em termos absoluto em 4,5% (quatro e meio por cento). A
rubrica tributos contribuiu de forma significativa para redução de desembolsos e tal fato é
consequência direta dos recebimentos de faturas em atraso, o que permitiu compensar-se os
valores a serem recolhidos com as antecipações realizadas na fonte pelos Clientes.
Pagamentos Realizados em R$ mil
2007
Distribuição
Valor
%
222.266
41,8

Descrição
Folha de Pagamento e Encargos

2008
Distribuição
Valor
%
246.457
46,3

Fornecedores Diversos

65.481

12,3

65.852

12,4

Tributos

98.159

18,5

68.484

12,9

Mainframe

55.502

10,4

36.944

6,9

GEAP e PREVDATA

31.625

5,9

31.014

5,8

Alimentação

16.949

3,2

19.640

3,7

Contas Públicas (Água, Luz e Telefone)

14.781

2,8

14.693

2,8

Telecomunicações Diversas

25.272

4,8

23.533

4,4

Contingências Judiciais

7.974

1,5

10.019

1,9

Investimentos

3.524

0,7

9.546

1,8

Adiantamento Viagens

3.279

0,6

3.773

0,7

Suporte de Softwares
Total

1.313

0,2

1.854

0,3

546.127

100,0

531.810

100,0

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2007

39.513

32.861

31.339

46.839

39.719

49.992

34.880

57.074

62.235

48.813

43.245

59.618

2008

45.473

36.473

42.602

37.775

39.334

39.460

45.188

46.480

45.531

58.202

44.224

51.067
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PREVDATA

Com grande relevância para a política de recursos humanos da Empresa, o saldamento
universal do Plano de Renda Vinculada trouxe solução para um problema que vinha se
arrastando há mais de 05 (cinco) anos, reduzindo o risco financeiro para a DATAPREV e para
a patrocinada PREVDATA. A instituição de um outro novo plano na modalidade de
Contribuição Variável vem afastar nos próximos anos um dos fatores que inibe o aumento da
produtividade econômica e operacional da DATAPREV, por proporcionar política de
rotatividade da força de trabalho adequada, haja vista que o insumo folha de pagamento
participa com o percentual aproximado de 70% (setenta por cento) no custo total dos serviços
faturados pela Empresa.
O novo plano, que está vigendo a partir do dia 1º de janeiro de 2009, minimizou os riscos de
eventuais insuficiências de cobertura das provisões matemáticas, encargo financeiro que seria
de responsabilidade da DATAPREV.
Outras vantagens para a Empresa são: a redução do percentual de contribuição mensal do
novo plano se comparado com o extinto, a desvinculação da política de recursos humanos da
DATAPREV, e a interrupção da acumulação de déficits técnicos em função de eventos futuros
não previstos, tais como: promoções salariais acima da meta de inflação, reenquadramentos,
aumento de expectativa de vida, prevenindo-se o rateio de eventuais novos déficits ao longo
dos próximos anos.
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2.2.2.3.

O faturamento de serviços na Dataprev

O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 581,8 Milhões. Dessas receitas de
vendas, o INSS contribuiu com o faturamento de R$ 382,9 Milhões, em que pese haver
reduzido sua participação no total de 67,50% para 65,71%, mantendo-se como o principal
contratante dos serviços prestados no exercício social de 2008. Observa-se, por outro lado,
que essa queda foi compensada com o aumento significativo da participação dos demais
clientes, que totalizou R$198,9 milhões, cujo incremento representou aproximadamente 11%
comparativamente com o exercício de 2007.
FATURAMENTO MENSAL DA DATAPREV EM R$MIL
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
jan/ 08

f ev/ 08

mar/ 08

Períodos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Totais

abr/ 08

mai/ 08

2006
28.072
34.287
41.521
42.253
40.317
30.167
32.079
34.781
33.331
33.616
32.917
49.705
433.046

jun/ 08

jul/ 08

2005
24.737
35.738
41.780
40.379
43.194
39.696
40.867
36.761
41.624
43.136
39.415
52.039
479.366

ago/ 08

set / 08

out / 08

2007
16.694
31.834
30.784
31.410
30.960
31.915
31.892
29.419
30.849
30.760
33.206
43.040
372.763

nov/ 08

dez/ 08

2008*
18.939
30.961
31.125
30.955
31.586
31.130
31.560
31.474
32.879
30.042
32.482
49.750
382.882
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2.2.2.4.

Participação de outros clientes no faturamento global

Observa-se que o aumento de 19,4 milhões nas receitas com outros Clientes, totalizando mais
de 199,0 milhões, não se deve apenas ao incremento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, mas decorrem de significativo crescimento nas receitas de consignação em pagamento
(20%), nos sistemas em desenvolvimento para o Ministério do Trabalho e Emprego (84%) e
para o próprio Ministério da Previdência Social (40%), consoante se constata pelos
demonstrativos abaixo, havendo de se concluir pela existência de um grande potencial a ser
perseguido

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

Faturamento Anual de Diversos Clientes
Ministério da Previdência Social - M.P.S.
Consignações - Diversos Bancos
Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E.
Demais Clientes - (Bancos, Órgãos Financeiros, etc.)
Ministério do Desenvolvimento Social - M.D.S.
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB
Total

Evolução

Valor

%

Valor

%

6.669
39.318
4.077
1.133
631
127.689
179.517

3,35
19,76
2,05
0,57
0,32
64,18
100,00

9.318
47.010
7.506
2.063
353
132.689
198.939

4,68
23,63
3,77
1,04
0,18
66,70
100,00

40%
20%
84%
82%
-44%
4%
11%
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Distribuição do Faturamento com Demais Clientes em 2008 em R$ mil

9.318

47.010

7.506
2.063

132.689

M.P.S.

Diversos Bancos

353

Ministério do Trabalho e Emprego -

Demais Clientes

M.D.S.

SRFB
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Plano Estratégico 2009 / 2011

A Dataprev, nos últimos anos, vem passando por um profundo processo de recuperação e
consolidação do seu papel como Empresa Pública. O contexto externo tem oferecido
oportunidade ímpar para alavancar a missão institucional de provedora de soluções de
tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para o êxito das ações de governo, de
forma a preservar o interesse público.
O alinhamento político com os acionistas e clientes têm ajudado a Empresa na resolução de
problemas recorrentes, com destaque para o equilíbrio econômico financeiro necessário para
realizar os investimentos e expandir os serviços prestados.
Outra oportunidade é a participação da Dataprev na implantação do Novo Modelo de Gestão
(NMG), ratificando sua relevância para a Previdência Social, além da ampliação e
diversificação no mercado público, incluindo, entre outros, o Ministério do Trabalho e Emprego
e a Receita Federal do Brasil.
No contexto interno, é importante ressaltar a crescente expansão da capacidade de
desenvolvimento de soluções, com o ingresso de novos trabalhadores em âmbito nacional.
Nos próximos três anos, exatamente no período de 2009 a 2011, a Dataprev estará diante de
um grande desafio, o maior já enfrentado pela Empresa, substituir sua plataforma tecnológica
e, simultaneamente, desenvolver novos produtos com qualidade e produtividade, gerando
informações confiáveis e tempestivas. Este período será decisivo para o futuro da Empresa e
toda sua força de trabalho deve convergir sinergicamente para o alcance dos objetivos
estratégicos estabelecidos.
Nesse sentido, é preciso que todos compreendam bem quais são os caminhos a trilhar e que
ajam colaborativamente para sua realização. O sucesso exige que a estratégia se transforme
em tarefa cotidiana de todos.
A estratégia apresentada a seguir potencializa as oportunidades na busca da agregação de
valor para os clientes e acionistas. Está centrada na excelência operacional e será alcançada
por meio do gerenciamento da produtividade e da cadeia de fornecimento, capacitando a
Empresa a fornecer os produtos e serviços com eficiência, qualidade e pontualidade, tanto na
produção quanto na entrega.
A ampliação da oferta de serviços de TIC aos atuais clientes e o equilíbrio econômico
financeiro são os objetivos dos acionistas. Para o setor público, a Empresa consolidará as
demandas já definidas, ampliando a aplicação das soluções tecnológicas com confiabilidade e
tempestividade nas atividades dos clientes. Para o setor privado, bancos e entidades de
previdência complementar, a opção é estender a oferta dos produtos existentes.
As práticas de comercialização deverão ser aperfeiçoadas, estabelecendo uma clara
segmentação de clientes, com conceitos, regras e condições contratuais em conformidade com
as especificidades de cada segmento. O estabelecimento de acordos de níveis de serviços
será incentivado e serão privilegiadas as comercializações de soluções completas, ou seja,
aquelas que envolvem toda a cadeia produtiva da Empresa. Paralelamente, serão estruturados
canais e meios de comunicação para fortalecer a imagem institucional, dando visibilidade
externa da relevância social da Empresa e dos resultados alcançados.
A implantação do novo Processo de Desenvolvimento de Software será consolidada,
promovendo o aumento da produtividade e da qualidade dos sistemas gerados. Agir
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preventivamente para evitar ocorrências de problemas operacionais e, na hipótese de
incidência de falhas, atuar com agilidade e presteza. A segurança, física e lógica, nos
ambientes de produção e nos serviços prestados será incrementada e gerenciada em
conformidade com as melhores práticas reconhecidas no mercado.
O aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de planejamento dos projetos e ações será
realizado considerando o ciclo de planejamento, acompanhamento da execução, nos níveis
estratégico e tático, o gerenciamento dos riscos, a avaliação e o realinhamento do
planejamento.
A infra-estrutura tecnológica necessária ao atendimento das demandas será provida
prontamente. Para tanto, será preciso otimizar o processo de aquisição de bens e serviços, em
função da intensidade de investimento previsto para o período.
O incentivo à inovação, fundamentada na adoção de padrões tecnológicos preferencialmente
em tecnologias não proprietárias, tem por foco sustentar a mudança da plataforma tecnológica
atual, além de agregar valor às soluções desenvolvidas pela Empresa.
As pessoas são a base para a mudança organizacional. A capacidade da Dataprev de
concretizar seus objetivos depende, fundamentalmente, da aptidão da Empresa e da
disposição dos indivíduos para mudar comportamento. Portanto, para que a estratégia seja
aplicada é necessário promover a motivação e valorização das pessoas, melhorar o clima
organizacional, não esquecendo do ambiente físico. É necessário que se defina os perfis de
competência, avalie a disponibilidade de capacidades de forma a nortear as iniciativas de
desenvolvimento das pessoas (corpo funcional e gerencial) na Dataprev.
A comunicação interna deverá promover a transparência na gestão e o comprometimento das
pessoas. Para tanto, será necessário melhorar a qualidade da informação institucional
disponível internamente e incentivar comportamentos que favoreçam a gestão integrada da
informação.
É preciso posicionar a Dataprev como Empresa Cidadã, estimulando o comportamento social e
ambientalmente responsável entre os empregados e a comunidade em que Empresa se insere.
Por fim, a estratégia é um instrumento vivo de gestão, utilizado como referencial central de um
novo processo de gerenciamento do desempenho empresarial. Ao definir com clareza a
estratégia, comunicá-la de maneira consistente e conectá-la aos vetores de mudança, fomentase uma nova cultura baseada no desempenho, que vincula todas as pessoas e unidades à
operacionalização da estratégia.
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Mapa Estratégico

O mapa estratégico da Dataprev está estruturado em três perspectivas: Resultados,
Processos Internos e Pessoas. Essas perspectivas representam um encadeamento
lógico da estratégia de atuação da Empresa. Cada uma engloba um conjunto de
objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pela
Dataprev no período de 2009 a 2011, rumo ao alcance de sua visão de futuro e no
cumprimento de sua missão institucional.
Perspectiva Resultados
Define os resultados que a Dataprev deve gerar para atender às expectativas dos
seus clientes e de seus acionistas, exercendo a missão e alcançando a visão
institucional.
•

Perspectiva de Processos Internos
Retrata as melhorias nos processos internos prioritários, ou a criação de novos, nos
quais a Empresa deve buscar excelência e concentrar esforços a fim de maximizar
os resultados almejados.

•

Perspectiva Pessoas
Define os objetivos necessários para assegurar o crescimento e o aprimoramento
contínuo da Dataprev, em relação aos indivíduos e as equipes. Identifica os ativos
intangíveis que impulsionam fortemente os processos internos prioritários.
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Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Empresa cumpra sua
missão e alcance a sua visão de futuro. Traduzem, consideradas as expectativas dos
acionistas edos clientes, os desafios a serem enfrentados para realizar o seu papel
institucional. Para tanto, aDataprev deve orientar seus esforços na busca dos resultados
esperados de acordo com o encadeamento lógico da estratégia de atuação estruturada no
Mapa Estratégico.
1.

Ampliar a participação no mercado de TIC (segmentos “A”, “B” e “C”)
Aumentar a prestação de serviços de TIC para os clientes do segmento “A” (MPS,
INSS) esegmento “B” (MTE, RFB, MDS e outros órgãos públicos federais),
consolidando as ofertasjá existentes, buscando a permanente melhoria da
qualidade dos produtos e serviços, bemcomo novas oportunidades de aplicação de
soluções de TIC nas atividades dos clientesdestes segmentos.
Estender a oferta de produtos já desenvolvidos para os clientes do segmento “C”
(Bancos, Entidades de Previdência Complementar e Regimes Próprios de
Previdência), ampliando a carteira de instituições deste segmento.

2.

Promover o equilíbrio econômico-financeiro
Preservar a capacidade financeira da Empresa, favorecer o equilíbrio entre receitas
e despesas, atendendo os resultados financeiros almejados.

3.

Prover instrumentos de TIC que ampliem a qualidade do atendimento ao
cidadão
Fornecer soluções de TIC que ampliem a capacidade dos clientes, qualitativamente
e quantitativamente, na prestação de serviços de excelência ao cidadão.

4.

Gerar informações com confiabilidade e tempestividade conforme acordado
Fazer com que as informações necessárias ao desenvolvimento das atividades dos
clientes sejam disponibilizadas com qualidade, no local e no prazo definidos, por
meio de acordos que atendam os interesses de ambas as partes.

5.

Aperfeiçoar os modelos comerciais para os segmentos “A”, “B” e “C”
Aprimorar as práticas comerciais estabelecendo princípios, conceitos e regras de
comercialização de produtos e serviços, conforme as especificidades dos
segmentos de clientes.
Definir regras de precificação, negociação, condições contratuais, promoção entre
outras, que promovam a qualidade e a estabilidade nas relações contratuais.
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 59

Privilegiar a comercialização de soluções que abranjam e envolvam toda a cadeia
produtiva, desde o levantamento de requisitos até a sustentação da solução em
ambiente de produção da Empresa.
6.

Fortalecer a Imagem institucional
Promover a imagem institucional para os clientes e outros grupos organizados da
sociedade civil interessados nos trabalhos da Empresa. Dar visibilidade externa de
sua relevância social e das ações e resultados alcançados.
Promover o engajamento efetivo da Empresa em programas de governo coerentes
com a sua capacidade e vocação.

7.

Aumentar a produtividade e a qualidade do desenvolvimento de software
Consolidar a implementação do processo de desenvolvimento de software (PDDataprev), de forma integrada com as áreas funcionais da Empresa, maximizando a
aplicação dos recursos organizacionais disponíveis, gerenciando riscos e
promovendo a qualidade dos produtos e serviços gerados.
Identificar e analisar soluções de TIC disponíveis no mercado, visando dotar a
Empresa de maior agilidade no atendimento das demandas.
Fomentar parcerias com outras instituições para o desenvolvimento compartilhado
de soluções de TIC.

8.

Atuar com rapidez na solução dos problemas operacionais
Agir preventivamente para evitar ocorrências de problemas, de forma a promover a
qualidade dos produtos em operação e em conformidade com os acordos firmados.
Implementar procedimentos para diagnosticar e resolver possíveis falhas
operacionais, inclusive falhas de sistemas, com agilidade e presteza.
Estruturar as informações necessárias para fundamentar e viabilizar a resolução
estrutural dos problemas, minimizando a reincidência de falhas.

9.

Aumentar o nível de segurança nos ambientes e soluções
Implementar procedimentos gerenciais e operacionais para incrementar a
segurança física e lógica nos ambientes da Empresa, bem como nos seus produtos
e serviços.

10.

Aperfeiçoar o planejamento e acompanhamento de projetos e ações
Elaborar o planejamento dos projetos e ações de forma compatível aos acordos
firmados e a partir das necessidades dos clientes, considerando todas as
dimensões técnicogerenciais envolvidas.
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Consolidar mecanismos de acompanhamento gerencial dos projetos e ações da
Empresa, nos níveis estratégico e tático. Avaliar os resultados obtidos e agilizar o
processo decisório.
11.

Prover infra-estrutura tecnológica
Dotar a Dataprev da infra-estrutura tecnológica necessária e suficiente ao
atendimento das demandas, com qualidade, oportunidade e disponibilidade. Atuar
preventivamente para tornar disponível a infra-estrutura tecnológica necessária
para atender aos níveis de serviços acordados.
Facilitar a execução das rotinas e o controle dos processos por meio de
ferramentas tecnológicas, que proporcionem rapidez e qualidade aos trabalhos
desenvolvidos pela Empresa.

12.

Otimizar o processo para aquisição de bens e serviços
Aperfeiçoar e integrar todas as atividades relacionadas com compra de bens e
contratação de serviços, desde a identificação da necessidade da aquisição,
passando pela requisição, especificação, licitação e atesto de recebimento. Agilizar
a execução de todas essas atividades, proporcionando a uniformidade,
estabilidade, qualidade e a legalidade do processo.

13.

Prospectar e adotar padrões tecnológicos, preferencialmente em tecnologias
não proprietárias.
Buscar a inovação por meio da aplicação das novas tecnologias às soluções
desenvolvidas pela Empresa. telecomunicações.
Promover o uso de tecnologias não proprietárias, sempre que estas proporcionarem
qualidade, segurança e produtividade.

14.

Promover o bem-estar, a motivação e o comprometimento
Implementar e consolidar políticas e práticas de gestão de pessoas que mantenham
os empregados motivados, comprometidos com as metas e resultados da Empresa
e que proporcionem as condições necessárias ao desempenho eficiente e eficaz de
suas atividades profissionais.
Adotar mecanismos que propiciem ambiente de trabalho baseado na busca
constante da melhoria, movendo as pessoas no sentido da participação criativa nos
processos, individualmente e em equipe, de forma que possam evoluir dentro das
expectativas da organização.

15.

Otimizar o ambiente físico da Empresa
Melhorar os ambientes da Empresa de forma a promover condições ergonômicas e
de segurança adequadas ao bom desempenho das atividades laborais e de
relacionamento com clientes e fornecedores.
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Desenvolver cultura orientada a resultados
Estimular comportamentos e atitudes que promovam o alcance de resultados,
reconhecendo a importância dos diversos atores envolvidos e sua devida
contribuição.
Implementar metas, revendo-as sistematicamente de modo a mantê-las sempre
exeqüíveis. Sistematizar os procedimentos de coleta de dados e dar visibilidade aos
resultados alcançados.
Pactuar, entre as áreas funcionais da Empresa, Acordos de Nível Operacional
(parâmetros de custo, qualidade e prazo) para os serviços internos, formalizando as
expectativas da organização quanto às providências a cargo de cada setor.

17.

Contribuir com o desenvolvimento sócio-ambiental
Estimular comportamentos social e ambientalmente responsáveis entre os
empregados e a comunidade em que a Empresa se insere.

18.

Desenvolver e otimizar competências gerenciais e profissionais
Prover meios de acesso ao conhecimento e de desenvolvimento das habilidades
necessárias ao exercício técnico e gerencial, estimulando o desenvolvimento
individual e organizacional. Implementar mecanismos que viabilizem o intercâmbio
de informações e a cooperação com outros agentes da comunidade de TIC,
públicos ou privados, para desenvolvimento, aperfeiçoamento e disseminação das
informações alinhadas com o interesse publico.
Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades disponíveis na Empresa,
identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas competências e efetiva
disponibilidade.
Criar meios de disseminar produtivamente a experiência criada em função do
negócio e fomentar a produção de novos conhecimentos.

19.

Comunicar com informação integrada e de qualidade
Melhorar a qualidade do conteúdo da informação institucional disponível e
promover comportamentos e atitudes voltadas para a gestão integrada da
informação, de forma a maximizar seu uso em benefício da Empresa.
Estabelecer diretrizes, conceitos e padrões para o tratamento e monitoramento das
informações, sintonizados com as necessidades dos diversos grupos de usuários.
Dotar a Empresa de recursos que promovam a qualidade da comunicação interna,
unidirecional e bidirecional, fomentando a transparência na gestão e o
comprometimento das pessoas no alcance dos objetivos institucionais.
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Programas e Ações

Em 2008 a Dataprev procurou implementar, mas efetuando ajustes e reorientações quando
necessários, os Programas e Ações incluídos no seu Planejamento Estratégico e Planejamento
Estratégico de Execução de 2007, 2008 e 2009, conforme detalhados nos itens a seguir
apresentados.

2.3.1.

Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e
Emprego - Sistemas não incluídos no NMG – Novo Modelo de Gestão

Dados Gerais do Programa 2.3.1
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE

Gerente do programa

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Gerente executivo

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Indicadores
utilizados

ou

parâmetros

Público-alvo (beneficiários)

Não se aplica
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

Principais Ações do Programa 2.3.1
Ação

Objetivos

Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego – SPPE

Em 26/07/1995, o TCU, mediante a Decisão nº.
357/1995 - Plenário, determinou à então Secretaria
de Políticas de Emprego e Salário - SPES/MTb,
dentre outras providências, a interrupção de novas
contratações com a Datamec fundamentadas em
inexigibilidade
de
licitação
por
notória
especialização. Foi escolhida a Dataprev para
assumir os sistemas e serviços então prestados pela
Datamec/Unisys, com base em diversos fatores
citados no Relatório TCU TC-028.145/2006-0.
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Ação 1 – Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego
Desenvolvimento, utilizando plataforma aberta, e implantação dos
sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE do MTE
abaixo listados:
Cadastro Geral de Empregados/Desempregados – CAGED;
Seguro Desemprego – SD;

Descrição

Intermediação de Mão-de-Obra - SIGAE-IMO;
Plano Nacional de Qualificação - SIGAE-PNQ;
Código Brasileiro de Ocupação – CBO;
Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER.
(Fonte: Contrato 005/2007 DATAPREV-MTE)

Unidade responsável pelas
DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
decisões estratégicas
Unidades executoras

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Coordenador nacional da
ação

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Responsável pela
execução da ação no nível
local (quando for o caso)

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 1
A Dataprev abriu nove frentes de trabalho em paralelo, com a criação de projetos, cujas
equipes são compostas por recursos contratados no último Concurso Público realizado pela
Dataprev em 2007.
Os prazos de término acordados com os clientes estão mantidos. Em 19/01/09, foram
entregues para homologação os módulos CBO e PROGER, iniciando então a fase de
transição.
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Programa Modernização dos Sistemas do Regime Geral da
Previdência Social - Sistemas de Benefícios do NMG – Novo Modelo de
Gestão

Dados Gerais do Programa 2.3.2
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver os sistemas do Novo Modelo de Gestão do INSS.

Gerente do programa

DRD - Diretoria
Informações

Gerente executivo

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios e DECS –
Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Indicadores
utilizados

ou

parâmetros

Público-alvo (beneficiários)

de

Relacionamento,

Desenvolvimento

e

Não se aplica
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

Principais Ações do Programa 2.3.2
Ação

Objetivos

- Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS
que permita a desativação do UNISYS CV2;
- Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I
que permita a desativação do SABI, PRISMA e
BENEFweb;

O NMG - Novo Modelo de Gestão foi concebido
pelo INSS com a finalidade de rever seus
processos de trabalho, buscando a eficiência,
eficácia e efetividade dos mesmos e a integração
de todas as áreas da organização. Para a
implantação do NMG, há necessidade de
reformulação dos sistemas informatizados que hoje
atendem à Instituição e, portanto, ao Regime Geral
da Previdência Social. Em paralelo, há também a
necessidade de modernização tecnológica dos
atuais sistemas, principalmente para fugir do
“aprisionamento tecnológico” imposto pelas
plataformas proprietárias sobre as quais estão a
maioria das aplicações que hoje atendem ao INSS.

A DATAPREV abriu diversas frentes de trabalho (22 projetos) para desenvolver este trabalho.
As equipes dos projetos são compostas por recursos conhecedores dos sistemas atuais e do
negócio, além de contratados no último Concurso Público realizado em 2007. Os projetos têm
sido acompanhados pela Coordenação Geral de Projetos de Software da DRD e encontram-se,
em sua maioria, sem atrasos.
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Ação 1 – Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS que permita a desativação
do UNISYS CV2

Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender tanto as necessidades do INSS em relação à implementação do
NMG, quanto às decisões dos órgãos de controle para adoção de plataforma
aberta, com a desativação dos mainframes UNISYS.

Descrição

Desenvolvimento e implantação dos sistemas que compõem o CNIS em
plataforma baixa. Estes sistemas compõem o “Projeto de Modernização do
CNIS”, envolvendo dados e processos de vínculos, remunerações e
contribuições do contribuinte individual de forma a atender os processos de
negócio identificados no Novo Modelo de Gestão do INSS.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Áreas responsáveis por
DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for
o caso)

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 1
Os prazos finais dos projetos acordados com os clientes estão mantidos.
Em 19/01/09, foi disponibilizado em ambiente de produção, o primeiro produto do Projeto, a
DRS-CI (Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual), o que permitiu a
desativação do sistema atual, residente no mainframe CV2.
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Ação 2 – Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I que permita a desativação
do SABI, PRISMA e BENEFweb
Dados Gerais da Ação 2
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender aos processos de transação de negócios do NMG e
desativar os sistemas SABI, PRISMA, BENEFWeb.

Descrição

Desenvolvimento e implantação dos sistemas que compõem
o Projeto SIBE I, permitindo a desativação dos sistemas
atuais SABI, PRISMA e BENEFWeb.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Unidades executoras

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios

Áreas responsáveis por gerenciamento
DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios
ou execução
Coordenador nacional da ação

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios

Responsável pela execução da ação no
DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios
nível local (quando for o caso)
Competências institucionais requeridas
Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos
para a execução da ação

Resultados da Ação 2
Os prazos de entrega dos produtos acordados com o cliente estão mantidos. Está sendo
elaborada uma proposta de alteração do prazo de alguns produtos, que deverá ser negociada
com o cliente.
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Programa Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios da
Previdência Social

Dados Gerais do Programa 2.3.3
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver e implantar sistemas para atender aos processos de
negócio da SPS.

Gerente do programa

DRD - Diretoria
Informações

Gerente executivo

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Indicadores
utilizados

ou

parâmetros

Público-alvo (beneficiários)

de

Relacionamento,

Desenvolvimento

e

Não se aplica
MPS – SPS (Secretaria de Previdência Social)

Principais Ações do Programa 2.3.3
Ação

Objetivos

- Construir cadastro de servidores dos regimes
próprios de Previdência.
- Construir sistema que permita a emissão dos
certificados de regularidade previdenciária dos
regimes próprios - CRP.
- Criar mecanismos para captação das informações
dos entes federativos que possuem regime
próprio.

Necessidade de informatização dos processos de
negócio da Secretaria e integração com entes
federativos com regime próprio de Previdência. Os
sistemas atuais da SPS apresentam dificuldades de
integração, manutenção, segurança e acesso, além
da dependência de terceiros para o
desenvolvimento. Há necessidade de expansão da
informatização dos processos da SPS. Neste
sentido, é necessário desenvolver novos sistemas
sob a ótica da modernização e da integração de
informações.
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Ação 1 – Construir cadastro de servidores dos regimes próprios de Previdência
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Disponibilizar cadastro que servirá de base para acompanhamento,
orientação e supervisão dos regimes próprios de previdência, estudos
técnicos, fiscalização e demais atividades da SPS - Secretaria de Políticas de
Previdência Social.

Descrição

Desenvolvimento e implantação de um cadastro de informações
previdenciárias referentes aos servidores públicos e militares da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela
execução da ação no
DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software
nível local (quando for o
caso)
Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 1
O projeto encontra-se em fase de homologação junto a SPS.
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Ação 2 – Construir sistema que permita a emissão dos certificados de regularidade
previdenciária dos regimes próprios – CRP
Dados Gerais da Ação 2
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Emitir o CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, com base
no Cadastro de Regime Próprios de Previdência Social, composto por
informações relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS) da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios (entes
federados), para cumprir a determinação legal do Decreto nº 3.788, de
11 de abril de 2001 que atribuiu ao Ministério da Previdência Social a
responsabilidade de fornecer aos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta e indireta da União o Certificado de
Regularidade Previdenciária – CRP, que atesta o cumprimento dos
critérios e exigências pelos regimes próprios de previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com base na
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e pela Lei nº 10.887 de 18 de
junho de 2004.

Descrição

Desenvolvimento e implantação de sistema que permita a geração e a
emissão do CRP.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Coordenador nacional da
ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela execução
da ação no nível local
(quando for o caso)

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Competências institucionais
requeridas para a execução
da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 2
O projeto encontra-se em atraso. Foi necessária uma reprogramação do projeto junto ao
cliente. O levantamento de requisitos demonstrou que as necessidades dos clientes eram
maiores e mais complexas do que o identificado inicialmente.
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Ação 3 – Criar mecanismos para captação das informações dos entes federativos que
possuem regime próprio
Dados Gerais da Ação 3
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Modernizar o atual SIPREV (que disponibiliza ao gestor de regimes próprios
um banco de dados com informações sobre os servidores ativos, inativos e
pensionistas e demais dependentes, de todos os poderes do ente federado),
tornando mais fácil a manutenção e navegação, atendendo aos padrões de
acessibilidade e agregando todas as funcionalidades de concessão de
benefícios e operações atuariais. Estas informações possibilitam a
implementação da Reforma da Previdência (EC nº. 41) no que diz respeito à
verificação do cumprimento do teto dos benefícios previdenciários, ao cálculo
do benefício médio, à verificação do tempo de serviço público e dos vínculos
funcionais. Além de permitir a efetivação da compensação financeira entre os
Regimes Próprios de Previdência (RPPS), bem como a realização de
cálculos, simulações e projeções que busquem garantir o equilíbrio financeiro
e atuarial dos RPPS.

Descrição

Desenvolvimento e implantação de dois sistemas, um denominado SIPREV
Gestão – Benefícios, com funcionalidades que permitam a Concessão de
Benefícios e Cálculos Atuariais, e outro denominado SIPREV Gestão –
Cadastro, que atenda à geração e transmissão das informações para o
CNIS-RPPS, bem como implementação das melhorias apontadas na planilha
atualizações_SIPREV, elaborada pela SPS/DATAPREV, ambos de acordo
com as diretrizes de TI da Previdência Social, utilizando arquitetura,
ambiente e plataforma que viabilizem a independência de fornecedor,
proporcionem mais opções técnicas e facilidades de evolução e produção
nos ambientes da Dataprev.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela
execução da ação no
DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais
nível local (quando for o
caso)
Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 71

Resultados da Ação 3
O projeto encontra-se em atraso. Foi necessária uma reprogramação do projeto junto ao
cliente. O levantamento de requisitos demonstrou que as necessidades dos clientes eram
maiores e mais complexas do que o identificado inicialmente.

2.3.4.

Programa Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar

Dados Gerais do Programa 2.3.4
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver e implantar sistemas de forma a atender aos processos de
negócio da SPC – Secretaria de Previdência Complementar do MPS.

Gerente do programa

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Gerente executivo

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

MPS – SPC (Secretaria de Previdência Complementar)

Principais Ações do Programa 2.3.4
Ação

Objetivos

Desenvolver os sistemas que
compõem o SIPC (Sistema Integrado
de Previdência Complementar).

Necessidade de informatização dos processos de trabalho da
Secretaria de Previdência Complementar do MPS e integração
com as entidades de previdência complementar.
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Ação 1 – Desenvolver os sistemas que compõem o SIPC (Sistema Integrado de
Previdência Complementar)
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Informatizar os processos de trabalho da Secretaria de Previdência
Complementar do MPS e integrar com as entidades de previdência
complementar.

Descrição

Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam aos
processos de trabalho da SPC.

Unidade responsável
decisões estratégicas

pelas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações
DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Unidades executoras

Áreas
responsáveis
por
DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais
gerenciamento ou execução
Coordenador
ação

nacional

da

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela execução
da ação no nível local (quando DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software
for o caso)
Competências institucionais
requeridas para a execução Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos
da ação

Resultados da Ação 001
A Dataprev abriu cinco frentes de trabalho em paralelo, com a criação de projetos, que
permitirão a substituição dos sistemas atuais desenvolvidos por terceiros contratados pela
SPC.
A primeira versão dos sistemas CAND e CAD-SPC já se encontram em produção. Estão sendo
homologados e implantados produtos intermediários dos projetos SICADI, SPC-Custodiantes e
SCAI.
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Programa Atualização dos Sistemas Legados do Regime Geral da
Previdência Social

Dados Gerais do Programa 2.3.5
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver e implantar novas versões dos sistemas atuais de
forma a atender as demandas dos clientes.

Gerente do programa

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Gerente executivo

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios

Indicadores ou parâmetros utilizados

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

INSS

Principais Ações do Programa 2.3.5
Ação

Objetivos

- Versão nova dos sistemas PRISMA, SABI e SUB
- Versão nova do SAE

Manter os sistemas atuais devidamente aderentes
à legislação vigente e às regras de negócio
definidas pelo cliente, até que os mesmos sejam
substituídos pelos novos sistemas do NMG.

Dados Gerais da Ação 1 - Versão nova dos Sistemas PRISMA, SABI e SUB
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Implementar alterações solicitadas pelo INSS

Descrição

Desenvolvimento e implantação de novas versões dos sistemas.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios, com eventuais
auxílios das Unidades de Desenvolvimento da Dataprev

Áreas responsáveis por
DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios
gerenciamento ou execução
Coordenador nacional da
ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela execução
DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios
da ação no nível local
(quando for o caso)
Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 1: Novas versões implantadas.
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Ação 2 – Versão 7 do SAE
Dados Gerais da Ação 2
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Fornecer melhores informações ao cidadão sobre a realização do
atendimento, gerar informações que contribuam para um maior controle
gerencial e aumentar a segurança e robustez do sistema.

Descrição

Atendimento das necessidades de melhoria do sistema SAE, através da
implementação de um grupo de funcionalidades solicitadas pela DIRAT.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios
gerenciamento ou execução
Coordenador nacional da
ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela execução
DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software
da ação no nível local
(quando for o caso)
Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 2
O projeto relativo à versão 7 está sendo desenvolvido. As versões anteriores foram
implantadas no prazo previsto.
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Programa Atualização dos Sistemas Legados da Receita Federal do
Brasil

Dados Gerais do Programa 2.3.6
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver e implantar novas funcionalidades dos sistemas
atuais que atendam a novos processos da Receita Federal do
Brasil.

Gerente do programa

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Gerente executivo

DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e
Contencioso

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

RECEITA FEDERAL DO BRASIL / COTEC

Principais Ações do Programa 2.3.6
Ação

Objetivos

- Integrar Sistemas das Receitas Previdenciária e
Federal, para apoiar os processos de negócio da
RFB.

Com a unificação da Secretaria da Receita
Previdenciária (SRP) com a Secretaria da Receita
Federal (SRF) é necessário preparar os sistemas
atuais da Receita Previdenciária para integração
com os sistemas da Receita Federal.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 76

Gestão das Ações

Ação 1 – Integrar Sistemas das Receitas Previdenciária e Federal, para apoiar os
processos de negócio da RFB
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Preparar os sistemas atuais da Receita Previdenciária para integração com
os sistemas da Receita Federal, com a modernização dos sistemas da
Receita Previdenciária para plataforma aberta.

Descrição

Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas atuais CEI
WEB, DISO Web, SISOBRA, SAFIS, SISCOL e CNAF de forma a viabilizar a
integração de sistemas para a RFB – Receita Federal do Brasil.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Unidades executoras

DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso e DEDS
– Departamento de Desenvolvimento de Software

Áreas responsáveis por
DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for
o caso)

DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso e DEDS
– Departamento de Desenvolvimento de Software

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Conhecimento de tecnologia baseada em padrões abertos

Resultados da Ação 1
As demandas estão sob controle da COTEC/RFB e encaminhadas para Dataprev via DERC.
Os projetos CEI WEB e DISO Web foram concluídos com sucesso. Os projetos SISOBRA e
RFB-COFIS (relativo aos sistemas SAFIS, SISCOL e CNAF) estão em andamento.
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Programa Adequação da Infra-Estrutura Tecnológica

Dados Gerais do Programa:
Tipo de programa

Apoio Administrativo (Serviço ao Estado)

Objetivo geral

Prover arquitetura técnica e infraestrutura de TIC capaz de
atender com qualidade e segurança os níveis de serviço
acordados com os clientes.

Gerente do programa

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Gerente executivo

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

Dataprev e clientes.

Objetivos:
Adotar uma arquitetura técnica e uma infraestrutura de TIC mais segura e melhor gerenciada,
com um nível de maturidade adequado aos requisitos de negócio, que seja capaz de atender
com qualidade e segurança os níveis de serviço acordados com os Clientes. O ambiente de
TIC deve ainda implementar tolerância à falhas, permitir escalabilidade horizontal e vertical e
contingência.
Adequar o ambiente operacional e de telecomunicações às demandas dos clientes, com
qualidade e segurança, tornando-o flexível às variações da demanda e de comportamento
previsível.
Os requisitos devem ser atendidos considerando sempre o uso de padrões abertos que
permitam um processo de aquisição competitivo, visando atingir melhor relação custo/benefício
da solução como um todo.
Estabelecer uma logística de desativação dos equipamentos Unisys.
O novo ambiente tecnológico deve ser projetado com base no nível de maturidade necessário
para atender os desafios de negócio. Sendo assim, as principais fases do programa podem ser
descritas da seguinte maneira:
•

Identificar o nível de maturidade atual da infraestrutura de TIC

•

Estabelecer o nível de maturidade desejado dentro do horizonte de planejamento;

•

Prospectar as alternativas tecnológicas que melhor implementem os níveis de
maturidade pretendidos;

•

Projetar a arquitetura técnica e especificar os componentes da infraestrutura de TIC;

•

Instruir o processo de aquisição;

•

Homologar solução adquirida.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 78

Principais Ações do Programa:
1. Adequação da Solução de Armazenamento de Dados.
2. Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos elementos da infraestrutura de TIC para
os seguintes processos de negócio:
•

GED;

•

Software de Gerenciamento de TIC;

•

Consolidação dos sistemas do MPS;

•

Sistemas do MTE;

•

Consolidação dos sistemas ambiente legado;

•

Sistema de Autorização de Acesso - SAA;

•

Sistema Prisma.

3. Implantação da Solução de gerenciamento de serviços de TIC (Framework da CA):
•

Integração dos serviços oferecidos pelo SART e pelo CACIC à Suite de
Gerenciamento de TIC;

•

Implantação da ferramenta de gerência de rede da Suite de Gerenciamento de TIC;

•

Implantação da Suite de Gerenciamento de TIC em todo o País;

•

Aquisição e implantação da sala de monitoração de TIC.

4. Implantação do controle de acesso à Internet no restante do País.
5. Modernização do Sistema de Telefonia da Dataprev
•

Contratação e instalação dos circuitos de voz;

•

Aquisição, instalação e configuração das centrais telefônicas.

6. Modernização da Rede Multisserviços:
•

Implantação da nova tecnologia de rede (MPLS);

•

Expansão do Serviço de Videoconferência;

•

Aquisição e instalação dos roteadores de contingência do Backbone;

•

Adequação das redes locais dos Centros de Processamento ao Modelo de
Referência do Departamento de Redes de Telecomunicações – DERE;

•

Aquisição e instalação de Switches nível 3.

7. Modernização da Solução de Segurança de Rede:
•

Atualização tecnológica dos dispositivos de firewall e Redimensionamento dos
gateways de VPN (Virtual Private Network).
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Gestão das Ações:
Ação 1 - Adequação da Solução de Armazenamento de Dados
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação não orçamentária.

Finalidade

Adequar os recursos locais de armazenamento massivo de dados,
dos Centros de Processamento da Dataprev.

Descrição

Adequar os recursos locais de armazenamento massivo de dados,
dos Centros de Processamento da Dataprev, adquirindo soluções
baseadas em tecnologias SAN (Storage Area Network). Esta
solução deve ser implementada de forma a possibilitar que cada
storage local possa ter seus dados replicados, assincronamente,
no storage do outro site. Assim, tem-se a garantia que, em caso de
falha nos sistemas do site principal (OLTP ou OLAP/BI), os dados
necessários estarão nos devidos storage do site que deverá
assumir o processamento.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DIT - Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Unidades executoras

Centros de Processamento da Dataprev.

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DEPI – Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura
de TI.

Coordenador nacional da ação

Assessoria da DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Centros de Processamento da Dataprev.

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Conhecimento da tecnologias de armazenamento;
Gestão de compras
Gestão de contratos

Resultados da Ação 1:
Aquisição inicial, homologação e instalação dos dispositivos de armazenamento nos sites do
CPRJ e CPSP, concluída em 2007.
Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para compor o
processo administrativo para atendimento da demanda de adequação da capacidade de
armazenamento do subsistema de discos instalado no site do Rio de Janeiro para hospedar as
bases de dados do sistema do NMG.
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Ação 2 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos elementos da infraestrutura
de TIC para os seguintes processos de negócio:
Dados Gerais da Ação 2:
Tipo

Ação não orçamentária.

Finalidade

Definir a arquitetura técnica e especificar os elementos da
infraestrutura de TIC necessária para atender os processos de
negócio contemplados na Ação.

Descrição

Definir um conjunto de componentes tecnológicos, considerando
as atuais tendências do mercado e os padrões de infraestrutura
usualmente recomendados para ambientes de produção que são
implementados com o uso de componentes que lhe conferem alta
disponibilidade, segurança e escalabilidade. A arquitetura e
componentes tecnológicos deverão ser especificados e
dimensionados de forma a atender os requisitos de níveis de
serviço de cada processo de negócio elencado.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DIT - Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Unidades executoras

Departamentos da DIT.

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DEPI – Departamento de Planejamento e Projetos de
Infraestrutura de TI.

Coordenador nacional da ação

Assessoria da DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o Departamentos da DIT.
caso)
Conhecimento das tecnologias envolvidas nos processos de
negócio contemplados na ação
Competências institucionais
requeridas para a execução da
Gestão de compras
ação
Gestão de contratos

Resultados da Ação 2:
•

Desativação dos mainframes
Componentes da infraestrutura adquiridos pela empresa conforme especificações
elaboradas anteriormente. As aquisições foram realizada por processos de Pregão
Eletrônico.
Visando dar maior agilidade a esta ação, foram instituídos em 09/06/2008 os Projetos
de desativação dos mainframes – DTPRJCV2, DTPRJCV3 e DTPSPMV2,
patrocinados pella DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC com objetivo de coordenar
as ações necessárias, no âmbito da DIT, ao provimento da infraestrutura, visando
atender ao cronograma de implantação dos sistemas de Benefício, do CNIS e da
RFB desenvolvidos e ou convertidos.
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Software de Gerenciamento de TIC
Componentes da infraestrutura adquiridos pela empresa conforme especificações
elaboradas anteriormente. A compra foi efetuada em adesão a Ata de Registro de
Preços. Autorização de Fornecimento/Contrato foi assinada pela Dataprev em 03 de
março de 2008.

Análise financeira – Infra-estrutura para software de gerenciamento de TIC

•

Previsto

Realizado

R$ 719.532,72

R$ 719.532,72

Consolidação dos sistemas do MPS
Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para
compor o processo administrativo de aquisição da infraestrutura de TIC. Esta
infraestrutura contempla:
−

solução de hardware;

−

software de sistema operacional;

−

software de virtualização;

−

software de gerenciamento da virtualização;

−

solução de infraestrutura de armazenamento.
Análise financeira – Infra-estrutura para o MPS

•

Previsto

Realizado

R$ 4.841.936,88

Em fase de aquisição.

Sistemas do MTE
Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para
compor o processo administrativo de aquisição da infraestrutura de TIC. Esta
infraestrutura contempla:
−

solução de hardware;

−

software de sistema operacional;

−

solução de infraestrutura de armazenamento.

Realizado Pregão 89/2008, para aquisição da infraestrutura, por meio de Ata de
Registro de Preços.
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Em 29/12/2008 foi assinada a Autorização de Fornecimento dos equipamentos.
Servidor Tipo 1, que foram entregues em 31/12/2008. Em dezembro de 2008 ainda
não haviam sido assinadas as AF para os demais equipamentos.
A subscrição dos softwares de sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux 5 –
Premium necessária ao atendimento da infraestrutura foi realizada por meio do
Pregão 01.0022.2008.

Análise financeira – Infra-estrutura MTE

•

Previsto

Realizado

R$ 6.057.595,40

R$ 901.196,62

Sistema de Autorização de Acesso – SAA
Foram adquiridos os componentes de hardware e licenças de software para a
infraestrutura do SAA para atendimento da Receita Federal do Brasil, por adesão a
Atas de Registro de Preços.

Análise financeira – Infraestrutura SAA - RFB

•

Previsto

Realizado

R$ 1.518.567,00

R$ 1.311.184,20

Sistema Prisma
Componentes da infraestrutura adquiridos pela empresa conforme especificações elaboradas
no exercício anterior. A compra foi efetuada em adesão a Ata de Registro de Preços.
Autorização de Fornecimento/Contrato foi assinada pela Dataprev em 03 de março de 2008.
Visando dar maior agilidade a esta ação, foi instituído em 02 de maio de 2008 o “Projeto
Consolidação das Bases Prisma em Servidores Virtuais”, patrocinado pelo DEGT –
Departamento de Gestão de Serviços e Ambientes de TI, com objetivo de implementar uma
solução de virtualização baseada em VMWare, possibilitando, assim, a consolidação das
bases de dados do sistema PRISMA.
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Análise financeira – Sistema Prisma
Previsto

Realizado

R$ 419.730,20

R$ 419.730,20

Ação 3 – Implantação da suite de gerenciamento de serviços de TIC (Framework da CA):
Dados Gerais da Ação 3:
Tipo

Ação não orçamentária.

Finalidade

Implantar a suite de gerenciamento de serviços de TIC (Framework
da CA), adquirida por meio do Programa de Apoio à Modernização
do Sistema Previdenciário Brasileiro - PROPREV, na forma do Edital
Internacional n° 40-6787/05 – PNUD/PROPREV.

Descrição

Homologação e implementação da suite de gerenciamento de
serviços de TIC, realizando as customizações necessárias para que
os produtos integrantes da suite atendam as necessidades de
gestão de serviços da Dataprev. Adicionalmente, pretende-se
promover a adequação dos processos de trabalho necessária ao
realinhamento com as melhores práticas do mercado de TIC, bem
como ao gerenciamento e cumprimento dos níveis de serviço
acordados pela Dataprev com seus clientes.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DIT - Diretoria de Infraestrutura de TIC.

Unidades executoras

Departamentos da DIT.

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DEGT – Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI.

Coordenador nacional da ação COPG – Coordenação do Programa de Gestão de Serviços de TI.
Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for Departamentos da DIT.
o caso)
Conhecimento de tecnologias de gerenciamento de serviços
Competências institucionais
Gestão de serviço de TI
requeridas para a execução da Mapeamento de Processos de Trabalho
ação
Gestão de contratos

Resultados da Ação 3:
•

Implantação da Suite de Gerenciamento de TIC em todo o País
Os trabalhos de Homologação da Solução de Gerenciamento de Serviço de TIC se
encerraram no prazo este estipulado pela UCP. Os resultados estão demonstrados
em Relatório Técnico entregue ao PNUD – Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.

•

Aquisição e implantação da sala de monitoração de TIC
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Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para
compor o processo administrativo de aquisição de Solução para Implantação de Sala
de Monitoração de infra-estrutura de TIC na Dataprev, a ser implantada no Centro de
Processamento do Rio de Janeiro.
A solução prevista contempla, além da solução tecnológica para projeção dos mapas
e integração das ferramentas de gerenciamento, toda reforma de ambiente e
mobiliário, necessárias para a modernização do centro de operações atual.
Desta forma, o escopo abrange os projetos de reforma, obra civil, mobiliário e
equipamentos – painel de visualização, hardware e software necessários.

Imagem ilustrativa da área após intervenção
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Ação 4 – Implantação do controle de acesso à Internet no restante do País
Dados Gerais da Ação 4:
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Ação não orçamentária.
Ampliar a abrangência da ferramenta para controle de acesso à
Internet.
Divulgar a política de segurança vigente e classificar os usuários, de
acordo com os perfis estabelecidos pelos respectivos gestores.
DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações

DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e Unidades
Regionais
DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações e SUAT Áreas responsáveis por
Superintendência de Atendimento
gerenciamento ou execução
Coordenador nacional da ação DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações
Responsável pela execução da
Unidades Regionais
ação no nível local
Competências institucionais
requeridas para a execução da Gestão de relacionamento com clientes
ação
Unidades executoras

Resultados da Ação 4:
•

Visando dar maior agilidade a esta ação, foi oficializado em 11/08/08 o “Projeto de
Controle de Acesso à Internet”, patrocinado pelo DERE – Departamento de Redes
de Telecomunicações, com objetivo de concluir a implantação do controle no
restante das unidades da Dataprev, INSS e MPS.

•

Em 2007, a ferramenta para controle de acesso à Internet estava em operação na
Dataprev, nas Unidades Regionais Rio de Janeiro e Distrito Federal, assim como nas
Unidades de Desenvolvimento de software Paraíba e Santa Catarina.

•

Em 2008, foi .implementado o controle de acesso à Internet nas seguintes Unidades
Regionais da Dataprev: URBA, URPR, URAM, URAL, URCE, URSP, URTO, URMA,
URMT, URRS, URMG e CPSP.

•

Foram apresentados ao cliente os processos para divulgação da política de acesso,
captação das demandas de acesso para classificação dos usuários, preenchimento
dos termos de responsabilidade, configurações das estações de trabalho, análise do
fluxo para relacionamento com os clientes. A Dataprev aguarda as deliberações
internas dos clientes para incorporação destes usuários aos novos mecanismos de
controle, já tendo sido implementado o controle de acesso à Internet no INSS AM e
iniciada a negociação para implementação no INSS PR.
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Ação 5 – Modernização do Sistema de Telefonia da Dataprev
Dados Gerais da Ação 5:
Tipo

Finalidade

Descrição

Ação não orçamentária.

Minimizar os custos de telefonia da Dataprev em todas as Unidades que
possuem central PABX própria com relação ao Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC, que refere-se ao fornecimento do serviço de ligações
locais para terminais fixos e móveis (celular – VC1), fornecimento do serviço
de ligações de Longa Distância Nacional – LDN para terminais fixos e
móveis (celular – VC2 e VC3), fornecimento do serviço de ligações de Longa
Distância Internacional, fornecimento de linhas diretas analógicas ou digitais,
fornecimento de infra-estrutura digital, e linhas troncos analógicas ou linhas
troncos digitais, para acesso dos equipamentos PABX ao Serviço Telefônico
Fixo Comutado e fornecimento do serviço de Discagem Direta ao Ramal
(DDR) para escoamento dos diversos serviços telefônicos da Dataprev.
Modernizar as centrais telefônicas das Unidades da Dataprev, permitindo
também a integração das mesmas com uso de VoIP.

Fornecimento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, incluindo o
fornecimento do serviço de ligações locais para terminais fixos e móveis
(celular – VC1), fornecimento do serviço de ligações de Longa Distância
Nacional – LDN para terminais fixos e móveis (celular – VC2 e Vc3) e
fornecimento do serviço de ligações de Longa Distância Internacional, com
fornecimento de infra-estrutura digital, linhas diretas analógicas ou digitais e
linhas troncos analógicas ou linhas troncos digitais, para acesso dos
equipamentos PABX ao Serviço Telefônico Fixo Comutado e fornecimento
de serviço de Discagem Direta ao Ramal (DDR) para escoamento dos
diversos serviços telefônicos da Dataprev.
Aquisição e instalação de novas centrais telefônicas para os prédios da
Dataprev.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidades executoras

Unidades Regionais

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações, DITG - Divisão de
Tecnologia e Gestão de Redes e STGR - Serviço Técnico Contabilização e
Gestão dos Recursos de Rede

Coordenador nacional da ação

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações, DITG - Divisão de
Tecnologia e Gestão de Redes e STGR - Serviço Técnico Contabilização e
Gestão dos Recursos de Rede

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Unidades Regionais

Gestão de contratos de redes
Gestão técnica da rede
Competências institucionais
Gestão de infra-estrutura predial e logística dos prédios da Dataprev
requeridas para a execução da ação
Gestão de contratos
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Resultados da Ação 5:
•

Contratação e Instalação dos circuitos de voz
Foi dada sequência ao processo de migração do entroncamento existente nas
Unidades Regionais da DATAPREV para os novos serviços contratados referentes
ao serviço STFC – Serviço de Telefonia Fixa Comutado da Dataprev, cujos
vencedores do certame foram as empresas EMBRATEL, TELEFÔNICA e BRASIL
TELECOM.
Esta ação foi concluída em 31/05/2008, totalizando a migração de 19 localidades. O
processo de migração foi realizado em conjunto com as Unidades Regionais,
visando garantir economia em relação às despesas de telefonia fixa, em torno de
30%.
Este processo foi realizado com bastante cautela, tendo em vista que as Centrais
PABX em uso na Dataprev, já se encontram bastante obsoletas e em alguns casos
sem contrato de manutenção, o que dificultou as configurações necessárias aos
equipamentos.

•

Aquisição, instalação e configuração das centrais telefônicas.
Assinatura da AF da aquisição das centrais foi realizada em 02/09/2008, com 60 dias
de prazo de entrega dos equipamentos. Entretanto, até 31/12/2009, a empresa
vencedora da licitação havia realizado apenas uma entrega parcial do PABX
destinado ao prédio do Cosme velho no Rio de Janeiro. Os atrasos estão sendo
contabilizados para posterior cobrança de multa por ocasião do faturamento dos
equipamentos. O custo de aquisição das 24 centrais telefônicas é de
R$1.339.000,00 (valor da AF/contrato).
Visando dar maior agilidade e controle a esta ação que possui âmbito nacional, foi
oficializado o “Projeto de Implantação de Centrais Telefônicas”, patrocinado pelo
DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações, apresentando os seguintes
resultados:
−

Levantamento da infra-estrutura do ambiente físico, elétrico, telefônico e de
climatização das 24 localidades onde serão instalados os equipamentos.

−

Adequação aos requisitos solicitados pelo fabricante do ambiente da sala de
telefonia das UR para possibilitar a instalação das centrais

−

Medição, avaliação e adequação ao valor limite requisitado pelo fabricante, do
aterramento das localidades onde os equipamentos serão instalados.

−

Elaborada Minuta de Norma para definição das atribuições relacionadas à
operação das Centrais Telefônicas.

−

Entrega da central telefônica do Cosme Velho em 09/12/2008 para instalação e
configuração, em andamento, com ativação prevista para o início de janeiro de
2009.

−

Realizadas 2 das três turmas de capacitação nas novas centrais, previstas em
contrato.
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Análise financeira
Previsto
R$2.000.000,00

Realizado
R$1.339.000,00
(valor da AF/contrato).

Considerações: O valor realizado é o valor total da AF. Os valores ainda não foram
faturados devido ao atraso na entrega dos equipamentos.

Ação 6 - Modernização da Rede Multisserviços
Dados Gerais da Ação 6
Tipo

Ação não orçamentária.

Finalidade

Modernizar a Rede Multisserviços da Dataprev, adequando a
mesma às necessidades do cliente.

Descrição

Dotar a Rede Multisserviços da Dataprev de tecnologia,
canalização, de forma a atender às novas demandas dos serviços
e sistemas da Previdência Social, assim como atender a novos
clientes.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Unidades executoras

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações e
Unidades Regionais

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Coordenador nacional da ação

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Gestão de contratos de redes
Gestão técnica da rede
Atendimento técnico de rede das Unidades Regionais
Gestão de compras
Gestão de contratos
Gestão de infra-estrutura predial e logística dos prédios da
Dataprev
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Resultados da Ação 6:
•

Implantação da nova tecnologia de rede (MPLS)
Esta sub-ação foi concluída outubro/2008, com a instalação dos últimos circuitos
pendentes da Região II, atendida pela Brasil Telecom. Com isto, foi efetivada a
migração dos 1253 circuitos previstos na planta inicial.
As principais dificuldades encontradas em 2008 foram referentes à infra-estrutura das
operadoras, que não conseguiram atender a instalação dos circuitos no prazo
especificado, sobretudo em localidades remotas, com acesso por meio de satélite.
Em função destes atrasos, foram aplicadas aos fornecedores as multas previstas nos
respectivos contratos.

•

Expansão do Serviço de Videoconferência
Após o excelente resultado obtido com a implantação das 10 salas de
videoconferência na Dataprev em 2007, foi demandada ao DERE, a contratação de
mais 22 salas de vídeo para a Dataprev.
Visando atender esta demanda, o processo foi iniciado, tendo o pregão dos
equipamentos de vídeo ocorrido em outubro/2008 e dos televisores em
novembro/2008.
O custo dessa solução de videoconferência para 22 salas foi o seguinte:
−

Televisores de 42’ - AF 01.0538.2008 – R$ 58.999,82

−

Estações Secundárias e Primárias - AF 01.0522.2008 – R$257.999,00

A entrega e instalação dos equipamentos está prevista para ocorrer até Março de
2009, nos locais descritos abaixo:
Locais de instalação dos equipamentos – Expansão do Serviço de Videoconferência
Foi implementada a integração entre o serviço de videoconferência do MPS e
Dataprev, de forma que é possível realizar conferências com salas das duas
entidades. Para o próximo ano está prevista a integração com a solução de
videoconferência do INSS e a expansão da capacidade de usuários simultâneos nas
conferências do MPS. Tais ações, no entanto, dependem de investimentos do MPS e
INSS em módulos adicionais para suas soluções.
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Local

Endereço

URRJ - Álvaro Rodrigues

Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460 - Botafogo - Rio de Janeiro,
RJ

Dataprev – DERE

Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ

Treinamento - Álvaro
Rodrigues
Treinamento – Cosme
Velho

Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ
Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ

CPDF

SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF

Treinamento

SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF

SUAT

SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF

URSP

Rua Doutor Manuel Vitorino, 343.Brás. - São Paulo, SP

URRS

Trav. Márcio Cinco Paus, 20 - 4° andar - Centro - Porto Alegre,
RS

URPR

Travessa da Lapa, 200 - Centro - Curitiba, PR

URMS

Av. Afonso Pena, 2833 - Centro - Campo Grande, MS

URMT

Av. Getúlio Vargas, 534 - Centro - Cuiabá, MT

URES

Av. Jerônimo Monteiro, 1000 - 6° andar - Centro - Vitória, ES

URPE

Av. Eng. Domingos Ferreira, 467 - Pina Recife, PE

URMG

Av. Prudente de Morais, 1250 - 4°/6° Andar - Coração de
Jesus - Belo Horizonte, MG

URBA

Rua José Gonçalves, s/n° Ed. Otacílio Gualberto - Praça da
Sé, BA

URGO

Rua 18 A. quadra 39, Lote 09. n° 155 - 5° Andar - Goiânia, GO

URAM

Rua Codajás, 26- Cachoeirinhas - Manaus, AM

URPA

Av. Duque de Caxias, 1364 - Marco - Belém, PA

URMA

Rua Edmundo Calheiros, 748 - Landar S. Francisco - S. Luiz,
MA

URPI

Avenida Frei Serafim, 1887 - Centro - Teresina, PI

Análise financeira
Previsto
R$572.990,00

Realizado
R$316.998,82
(valor da AF/contrato).

Considerações: O valor realizado é o valor total da AF. Os valores ainda não foram
faturados devido ao atraso na entrega dos equipamentos.
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Adequação das redes locais dos Centros de Processamento ao Modelo de
Referência do Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE
Foi realizada a troca de todos switches por equipamentos atualizados,
implementando maiores velocidades e funcionalidades como port-security.
A adequação ao Modelo de Referência depende ainda da aquisição de outros
equipamentos, já em trâmite administrativo.

•

Aquisição e instalação de switches nível 3
Processo de aquisição em trâmite com previsão da assinatura da autorização de
fornecimento dos equipamentos para janeiro/2009.

•

Atualização dos switches de conteúdo
Processo em andamento aguardando a elaboração de minuta de contrato pelo
Jurídico para realização do Pregão.

Ação 7- Modernização da Solução de Segurança de Rede
Dados Gerais da Ação 7
Tipo

Ação não orçamentária.

Finalidade

Elevar o nível de segurança do ambiente de rede da Previdência
Social.

Descrição

Estabelecer novos perímetros de segurança e monitorar
segmentos críticos da rede, identificar e impedir tentativas de
burla aos mecanismos de controle de acesso e sistemas
operativos.

Unidade
responsável
decisões estratégicas

pelas DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Unidades executoras

DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e os
Centros de Processamento

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Departamento de Redes de Telecomunicações

Coordenador nacional da ação

Departamento de Redes de Telecomunicações

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e os
Centros de Processamento

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Gestão técnica da rede
Gestão de compras
Gestão de contratos
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Resultados da Ação 7:
•

Atualização tecnológica dos dispositivos de Firewall e Redimensionamento
dos Gateways de VPN (Virtual Private Network)
O Pregão para aquisição dos oito dispositivos de firewall publicado no DOU em
26/05/2008, com abertura de proposta realizada em 05/06/2008. Assinatura da AF
realizada em 08/07/08. Os equipamentos foram entregues em 23/07/2008.
Os novos equipamentos de firewall adquiridos, em um total de 8, são de última
geração, possuem altíssimo throughput e vem substituir equipamentos que
encontravam-se no limite de sua capacidade. Além de ter uma maior capacidade,
estes equipamentos são componentes fundamentais para a adequação das Redes
Locais dos CPs ao novo Modelo de Referência que visa prover maior segurança e
disponibilidade para os serviços hospedados nos Centros de Processamento.. Dos
oito equipamentos adquiridos, dois encontram-se em produção na rede externa do
CPRJ e dois na rede externa do CPDF. A instalação dos demais equipamentos está
prevista para o início de 2009.

Análise financeira
Previsto
R$2.800.000,00

Realizado
R$2.795.000,00
(valor da AF/contrato).

Considerações: O valor realizado é o valor total da AF. Apenas a primeira etapa do
serviço contratado foi faturada.
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Programa Desenvolvimento de Competências

Em 2008 as ações relacionadas ao programa Desenvolvimento de Competências estiveram
relacionadas à consolidação de processos estruturantes dos quais se destacam a aprovação
do processo de revisão do PCS pelo DEST; a realização de Concurso Público para
preenchimento de 347 vagas em 16 estados e intensificação das ações de Capacitação
tecnológica do corpo funcional, além da efetivação do processo de gestão do desempenho
funcional.
Tabela dados gerais do programa
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Desenvolver, implementar e avaliar uma política de gestão de
pessoas capaz de recrutar ou desenvolver os perfis
necessários ao novo padrão tecnológico e de gestão por
resultados, motivá-los e retê-los, para que a organização
tenha condições de cumprir os compromissos pactuados com
seus clientes.

Gerente do programa

Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas

Gerente executivo

Maria Augusta de Souza Batista – Gerente do Departamento
de Desenvolvimento de Pessoas
Quantidade de vagas e perfis funcionais contratados
Quantidade de auditorias de cargo realizadas

Indicadores ou parâmetros utilizados

Quantidade de pessoas capacitadas
Quantidade de cursos publicados
Quantidade de empregados avaliados
Empregados da Dataprev

Público-alvo (beneficiários)

Principais ações do programa
De acordo com a amplitude da matéria, no escopo deste programa inscrevem-se ações
voltadas a atrair, reter e desenvolver talentos que agreguem valor à Empresa. Neste sentido,
foram consideradas como principais ações do Programa:
•

Ação 1 - Retenção e Atração de Talentos

•

Ação 2 - Educação Continuada

•

Ação 3 - Gestão do Desempenho
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Ação 1 - Retenção e Atração de Talentos
Tabela Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Implementar práticas de gestão de pessoas, a partir da revisão do PCS e
de outros mecanismos de valorização funcional, com dispositivos para
atração, retenção, promoção e progressão funcional

Descrição

Revisar a estrutura do PCS criando dispositivos para o encarreiramento
funcional; Realização de concurso público para preenchimento de vagas

Unidade responsável pelas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
decisões estratégicas
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Áreas responsáveis por
Serviço de Remuneração e Captação
gerenciamento ou execução
Coordenador
ação

nacional

da

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução
da ação no nível local Carmen Jussara Januário Silva
(quando for o caso)
Competências institucionais
Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
requeridas para a execução
profissionais da área envolvidos na execução).
da ação

Resultados da Ação 1 - Retenção e Atração de Talentos
•

PCS – Plano de Cargos e Salários
Proposta de revisão do PCS aprovada pelo DEST em setembro/2008. A proposta
contempla elevação da remuneração com política de adicionais, com vistas à
retenção e atração de talentos.
Principais características da proposta aprovada:
−

Criação do encarreiramento funcional por módulo.

−

Aumento do piso salarial do Assistente e do Analista de Tecnologia da
Informação, tornando a política de captação da Empresa mais atrativa perante o
mercado.

−

Internível de 3% referendado pelo MP/DEST.

−

Maior reconhecimento em ganho financeiro no processo de promoção por
mérito.

−

Diminui o tempo de permanência do empregado no cargo/módulo, em
decorrência da redução de níveis salariais na Tabela.

−

Menor número de empregados fora da faixa salarial do cargo.
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Observação: 938 auditorias em postos de trabalho realizadas nas Unidades
Regionais (CE, AL, RN, SE, PI, PE, PB, MA, BA, MG, RS, SC, PR) pela equipe
técnica do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP com a
colaboração da Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Sindicais - CGRT e
Departamento de Administração de Pessoas – DEPE.
•

Concurso
Inicio do processo de seleção com edital publicado em novembro de 2008 para
provimento do seguinte quadro de vagas:
CARGO

VAGAS

ESTADOS

Analista de Tecnologia da Informação
TELEMÁTICA

260

RJ - PB - CE - SC - MG - DF
SP - RS - MS - ES - PE

Analista de Tecnologia da Informação
ORGANIZAÇÃO

64

RJ - DF

23

RJ - DF - SP - AC - AP - RO
TO - RR

Assistente de Tecnologia da Informação
SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

TOTAL GERAL:

347

Observação: 11842 candidatos inscritos. Elevação da atratividade em relação ao
concurso de 2006, tendo como base a comparação dos mesmos perfis captados em
2006 e 2008, conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Cargo: Analista de TI/ Desenvolvimento de Sistemas
Concurso 2006
Estado

Vaga

Concurso 2008

Inscritos Relação cand/vg

Vaga

Inscritos

Relação cand/vg*

SC

45

493

11

41

783

19

CE

35

530

15

65

1154

18

PB

55

844

15

22

979

44,5

RJ

91

1413

15

21

775

37

* Relação candidato vaga: crescimento médio em torno de 112 % em relação a 2006
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Tabela Metas e resultados da Ação 1
Previstas

Realizadas

Física

Financeira

PCS: 1248 auditorias previstas

-

Concurso: 6000 incrições

R$ 560.000,00

Física
1189 (95 %) auditorias
realizadas
11.842 incrições realizadas

Financeira
0,00*

Observação: Em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas entre a Dataprev e a UFF,
o custo do Concurso foi descontado do montante arrecadado com as inscrições.

Ação 2 - Educação Continuada
Tabela Dados Gerais da Ação 2
Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Promover a constante evolução e aperfeiçoamento profissional
dos empregados da Dataprev

Descrição

Implementar atividades de capacitação orientadas para o conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas às diretrizes
estratégicas da organização;

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Serviço de Desempenho e Competências

Coordenador nacional da ação

Carlinda Caldas Pessanha Moreira

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Carlinda Caldas Pessanha Moreira

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução).

Serviço de Biblioteca Central

Ana Lucia Cerdeira
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Resultados da Ação 2 - Educação Continuada
•

Treinamento e Desenvolvimento
No escopo desta ação incluem-se as atividades de desenvolvimento profissional e
gerencial realizadas por meio de atividades de capacitação externa. Embora o
resultado das ações de desenvolvimento gerencial tenham se revelado pouco
expressivas, no exercício de 2008 destacam-se as seguintes atividades:

•

−

Realização de Seminário Gerencial para os executivos do nível estratégico da
organização;

−

Realização de Seminários internos de Relações de Trabalho;

−

Realização de Seminário de Alinhamento Estratégico entre as Diretorias de
Infraestrutura e de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações;

−

Atendimento às demandas de capacitação técnica;

−

Atendimento às demandas de atualização do corpo funcional através da
participação em Congressos e Seminários externos;

−

Otimização dos processos de contratação de treinamentos através de trabalho
conjunto efetuado pela Força Tarefa de Agilização dos Processos de Aquisição
e Contratação no Âmbito da Dataprev que resultou no seguinte demonstrativo:

Diretoria

Quantidade de Processos de
Contratação de Treinamento

Valores de Investimento
Comprometido

DIT

30

R$ 2.046.082,68

DRD

12

R$ 1.304.271,26

Retenção e Disseminação do Conhecimento
No escopo desta ação insere-se o Programa de Instrutoria Interna, que visa
incentivar a disseminação e o compartilhamento de idéias, experiências e
conhecimento bem como as atividades e investimentos realizados na disseminação
da informação através da aquisição de livros e publicações periódicas (jornais,
revistas) nas áreas da TI e Gestão.
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Tabela Metas e Resultados da Ação 2 – Educação Continuada
Previstas

Realizadas

Física

Financeira

Física

Financeira

100% do quadro
funcional capacitado

R$ 6.132.823,00* 7

83,30% do quadro
funcional capacitado

R$ 1.802.994,00

100% do corpo
gerencial capacitado

R$ 1.019.748,00*

16% do corpo gerencial
capacitado* 9

R$ 49.615,00

Investimentos em
assinaturas de
periódicos e aquisição
de livros de TI e Gestão

R$ 74.029,00

Atualização do acervo
bibliográfico

8

-

Ação 3 - Gestão do Desempenho
Tabela Dados Gerais da Ação 3
Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Aplicar e acompanhar o processo de avaliação do desempenho funcional

Descrição

Disponibilizar para aplicação Monitorar sistematicamente os resultados
do Sistema de Acompanhamento Funcional (SAF) e implementar ações
corretivas do processo de gestão de desempenho através do
acompanhamento dos resultados e da devolução destes aos avaliadores.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Serviço de Desempenho e Competências

Coordenador nacional da ação

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da ação
no nível local (quando for o caso)

Carlinda Caldas Pessanha Moreira

Competências institucionais
requeridas para a execução da ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução).

7

8
9

valor total do orçamento em jan/2008, incluindo gerencial

valor incluído no orçamento total
em relação ao total do quadro (565) de função gratificada/confiança de jan/2009
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Resultados da Ação 3 - Gestão de Desempenho
•

Os resultados desta ação estiveram relacionados, no ano de 2008, à consolidação
do processo de gestão do desempenho, com a aplicação do sexto processo
consecutivo de avaliação de desempenho funcional. No escopo da ação destacamse os seguintes resultados:
−

Aplicação do 6º processo de avaliação através do Sistema de
Acompanhamento Funcional (SAF) ocorrido no período de 16 de junho a 29 de
agosto de 2008;

−

Elaboração do conteúdo do Programa de Sensibilização com maior enfoque
na análise dos resultados apresentados no SAF5;

−

Realização do Programa para os gestores, corpo funcional e novos
avaliadores;

−

Continuidade das implementações evolutivas na aplicação;

−

Capacitação das facilitadoras (devolutiva) e atualização das multiplicadoras
com as implementações do aplicativo

Tabela Metas e Resultados da Ação 3 - Gestão de Desempenho

Previstas

Realizadas

Física

Financeira

Física

Financeira

100% do quadro
funcional avaliado

-

96,3 % do quadro
funcional avaliado

-

100% dos avaliadores
sensibilizados através
da divulgação dos
resultados setoriais

-

66% de avaliadores
sensibilizados

-
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Programa Qualidade de Vida

Em 2008 o Programa de Qualidade de Vida priorizou a consecução de ações de sustentação
ao programa tais como: levantamento de informações estatísticas da área, a revisão e
atualização e o estabelecimento de normas, procedimentos e fluxos de trabalho, a revisão do
Modelo de Atendimento da Medicina do Trabalho, da Psicologia do Trabalho e do Serviço
Social, além de realização de Ações de Prevenção à doença e de Promoção a Saúde.

Tabela dados gerais do programa

Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Estimular o empregado a buscar hábitos e estilos mais
saudáveis de vida, a fim de reduzir o absenteísmo, de
aumentar a produtividade, melhorar a motivação e de atrair e
reter talentos.

Gerente do programa

Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas

Gerente executivo

Maria Augusta de Souza Batista – Gerente do Departamento
de Desenvolvimento de Pessoas
•

Quantidade de participantes nos eventos e nas
campanhas de promoção a saúde

•

Diminuição na procura dos atendimentos ambulatoriais do
Serviço de Medicina do Trabalho, da psicologia do
trabalho e do Serviço Social

•

Diminuição do absenteísmo

•

Quantidade de normas atualizadas

Indicadores ou parâmetros utilizados

Empregados da Dataprev

Público-alvo (beneficiários)

Principais Ações do Programa:
•

Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção a Saúde

•

Revisão de Normas

•

Programa de Ginástica Laboral

•

Novo Modelo de Atuação do Serviço de Medicina do Trabalho, Psicologia do
Trabalho e Serviço Social

•

Programa de Assistência ao Empregado

•

Serviço de UTI Móvel
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Ação 1 - Campanhas Educativas de Prevenção e de Promoção a Saúde
Tabela Dados Gerais da Ação 1

Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Estimular hábitos saudáveis através da disseminação
informações e sensibilização para a responsabilidade social.

Descrição

Planejar e executar palestras e atividades em comemoração de
datas definidas pelo calendário da Associação Brasileira de
Qualidade de Vida

Unidade
responsável
decisões estratégicas

pelas

de

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Unidades executoras
Áreas
responsáveis
gerenciamento ou execução

por

Coordenador nacional da ação

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida
Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o Neusa Leo Koberstein
caso)
Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)

Resultados da Ação 1 - Campanhas Educativas de Prevenção e de Promoção a Saúde
•

Foram realizados 39 eventos em comemoração a 16 datas, com a participação de
1683 empregados.

•

Implantada a Semana de Saúde e Qualidade de Vida na Empresa, como forma de
informar e estimular hábitos saudáveis. No Rio de Janeiro, houve a participação de
600 empregados nas diversas palestras e atividades desenvolvidas na Semana.

•

Implantado o Dia da Gentileza na Dataprev, como forma de sensibilizar para a
melhoria das relações interpessoais com mobilização dos empregados lotados nos
prédios do Rio de Janeiro.

•

Foram vacinados com vacina anti-gripal 1655 empregados, equivalente a 56% do
total de empregados, 16 jovens aprendizes e 55 estagiários.
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Tabela Metas e Resultados da Ação 1 - Campanhas Educativas de Prevenção e de
Promoção a Saúde

Previstas

Realizadas

Física

Financeira

Física

Financeira

22 campanhas
relativas à saúde e
qualidade de vida

-

Disseminadas 16
campanhas

-

Obs.: Não há meta financeira, pois as campanhas foram realizadas através de parcerias estabelecidas com
entidades públicas e privadas não acarretando custo para a Dataprev.

Ação 2 - Revisão de Normas
Tabela Dados Gerais da Ação 2

Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Atualizar as normas relativas ao Programa de Saúde e Qualidade
de Vida, com vistas a dar sustentação aos objetivos estabelecidos.

Descrição

Revisão e atualização das normas

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Coordenador nacional da ação

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Neusa Leo Koberstein

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)

Resultados da ação 2 - Revisão de Normas
•

Revisão das normas: Psicologia do Trabalho, Serviço Social, Licença Prêmio;
Justificativa de Ausência por Motivo de Doença, Programa de Controle de Medicina
e Saúde Ocupacional.

•

Formuladas e implantadas 2 normas: Abono de Acompanhamento e Saúde
Ocupacional.
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Tabela Metas e Resultados da Ação 2 - Revisão de Normas

Previstas
Física

Realizadas
Financeira

Física

Financeira

Atualização de 6 (seis)
Atualizadas 5 normas
normas
(99%)
Obs. Além da atualização das 5 normas citadas, como prioridade para dar suporte as ações da
área, foram implantadas 2 novas normas.

Ação 3 - Programa de Ginástica Laboral
Tabela Dados Gerais da Ação 3
Apoio Administrativo

Tipo

Atuar na prevenção de doenças ocupacionais e crônicas;
Agir no controle do estresse e no combate ao sedentarismo,
contribuindo, portanto para diminuir os riscos de doenças
cardiovasculares;
Prevenir as LER – Lesões por esforço repetitivo e/ou DORT –
distúrbios osteo-musculares relacionadas ao trabalho;
Reduzir os problemas posturais, notadamente os relativos às
doenças músculo-esquelético, uma das maiores causas de
absenteísmos, com afastamentos prolongados no ambiente de
trabalho;

Finalidade

Aumentar a produtividade e a criatividade em função da
integração e motivação do corpo funcional.
Descrição

Aplicação de atividades de ginástica laboral no inicio de cada dia,
5 dias por semana, com duração de aproximadamente 10 minutos.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

DIQV e Unidades Regionais

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Coordenador nacional da ação

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Neusa Leo Koberstein

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)
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Resultados da ação 3 - Programa de Ginástica Laboral
•

Freqüência: apuração realizada diariamente pelos professores;

•

Resultados: preenchimento de questionário pelos empregados quando da
implantação do programa e após seis meses de realização;

•

Satisfação com o programa.

•

Diminuição de indicadores de sensação de dores ocasionais e freqüentes . Para os
primeiros indicadores, houve uma diminuição média de 18% nos fatores avaliados,
enquanto para dores freqüentes, houve uma diminuição de 4%.

•

Este resultado pode indicar que a ginástica laboral tem atuado de forma significativa
na prevenção, no caso de dores ocasionais, já na sensação de dores freqüentes é
muito provável que as mesmas já estão instaladas, necessitando de outro tipo de
intervenção.

Tabela Metas e Resultados da Ação 3 - Programa de Ginástica Laboral

Previstas
Física
Atender a totalidade
das unidades e
empregados da
Dataprev
(aproximadamente
3000 empregados)

Realizadas
Financeira

Física

Financeira

-

Atendimento a 4
unidades (DF/RS/RJAlvaro Rodrigues e
Cosme Velho,
alcançando cerca de
1800 empregados
(67% do quadro)

R$ 85.905,96

Obs.: O Programa foi implantado em julho/07 em caráter experimental nas 4 unidades e
encontra-se em fase de extensão para as demais Unidades.
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Ação 4 - Novo Modelo de Atuação do Serviço de Medicina do Trabalho, Psicologia do
Trabalho e Serviço Social
Tabela Dados Gerais da Ação 4

Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Desenvolver ações integradas de Prevenção e Promoção da
Saúde com foco na coletividade, extinguindo as formas de
atuação com foco assistencial e ambulatorial (caso específico da
Medicina do Trabalho).

Descrição

Conjunto de ações integradas voltadas à mudança de cultura
organizacional (na área da saúde), redirecionando a atuação da
equipe médica para o porcesso de gestão da saúde e da equipe
multidisciplinar (médico, psicólogo e assistente social) para a
elaboração de programas de prevenção e promoção da saúde.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Coordenador nacional da ação

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Neusa Leo Koberstein

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)

Resultados da ação 4 - Novo Modelo de Atuação do Serviço de Medicina do Trabalho,
Psicologia do Trabalho e Serviço Social
•

Queda acentuada nos atendimentos da Psicologia do Trabalho, com redução de
40% na procura de atendimento deste serviço em comparação ao ano anterior:
Ano

Atendimentos

2007
2008

313
186

Tabela Metas e Resultados da Ação 4
Previstas

Realizadas

Física

Financeira

Física

Financeira

Diminuir em 50% os
atendimentos
psicossociais e
ambulatoriais

-

Redução de 40% no
atendimento da
psicologia do trabalho

-
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Ação 5 - Programa de Assistência ao Empregado
Tabela Dados Gerais da Ação 5
Tipo

Apoio Administrativo

Finalidade

Oferecer serviços de encaminhamento e aconselhamento breve
aos empregados e seus familiares na resolução de problemas
pessoais que com freqüência afetam negativamente o seu
desempenho no trabalho, propiciando os seguintes serviços:
- Assistência Psico-social, Planejamento Financeiro e
Orientação Jurídica a todos os empregados da Dataprev
e seus dependentes;
- Identificação precoce de problemas pessoais e de
grupos;
- Aumento da produtividade;
- Diminuição do absenteísmo;
- Auxílio aos gerentes na condução de problemas da
equipe;
- Diminuição/eliminação de pedidos de antecipação de
verbas pelos empregados;
- Busca de solução para casos sociais, através de
encaminhamento para a comunidade;
- Diagnóstico de situações funcionais a partir das
informações encaminhadas nos relatórios do programa;

Descrição

Atendimento aos empregados, através de Central de
Atendimento (0800), por profissionais especializados (serviço
social ou psicologia) e encaminhamento ao profissional
específico.
Atendimento presencial limitado a 6 sessões.
Programa implantado em outubro/2008.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas
Unidades executoras
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução
Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação
no nível local (quando for o caso)
Competências institucionais
requeridas para a execução da ação

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida
Maria Augusta de Souza Batista
Neusa Leo Koberstein
Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)

Resultados da ação 5 - Programa de Assistência ao Empregado
•

Realização de programa de disseminação do Serviço de Apoio ao Empregado para
toda empresa, com realização de 55 apresentações e participação de 136 gerentes e
626 empregados.

•

Atendimentos no período de outubro a dezembro de 2008: 80 atendimentos.
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Tabela Metas e Resultados da Ação 5 - Programa de Assistência ao Empregado

Previstas

Realizadas

Física

Financeira

Física

Financeira

Disponibilizar o
Programa a todos os
empregados

-

100% do quadro
atendido

R$ 34.443,81

Obs.: Em função dos prazos do rito licitatório o programa só foi implantado em outubro/2008.

Ação 6 - Serviço de UTI Móvel
Tabela Dados Gerais da Ação 6
Apoio Administrativo

Tipo

Assegurar um atendimento imediato a situações de emergência e
de urgência, com toda a infra-estrutura necessária para o
cumprimento deste objetivo, diminuindo riscos de falecimento e
dando um apoio imediato a todas as pessoas com problema de
mal súbito dentro das instalações da empresa.
Atendimento com orientação por telefone, atendimento no local e
remoção, quando necessária. Serviço implantado apenas no Rio
de Janeiro, considerando-se:
- A concentração de 50% do corpo funcional;

Finalidade

Descrição

-

A média de idade dos empregados que se encontra na
faixa de 50 anos.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Unidades executoras

Serviço Médico

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Coordenador nacional da ação

Maria Augusta de Souza Batista

Responsável pela execução da
ação no nível local (quando for o
caso)

Neusa Leo Koberstein

Competências institucionais
requeridas para a execução da
ação

Recursos Humanos (conhecimento e competência técnica dos
profissionais da área envolvidos na execução)
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Resultados da ação 6 - Serviço de UTI Móvel
•

Serviço implantado em julho de 2008. Quantidade de chamados no período de julho
a dezembro de 2008:

Tipo de atendimento

Quantidade Total
de Chamados

Remoção

Atendimento
Local

Orientações
p/Fone

9

2

4

3

Tabela Metas e Resultados da Ação 6 - Serviço de UTI Móvel

Previstas
Física
Disponibilizar o
serviço de
atendimento a
situações de
urgência/emergênci
a aos empregados
lotados no Rio de
Janeiro – cerca de
1500 empregados.

2.3.10.

Realizadas
Financeira

Física

Financeira

-

Serviço
disponibilizado a
todos os
empregados lotados
no RJ.

R$ 7.381,31

Programa Adequação dos Ambientes da Empresa

Grande parte das edificações da DATAPREV apresentam instalações que necessitam de
melhorias e de novos equipamentos (elevadores, centrais telefônicas, “no break”, sistemas de
ar condicionado, entre outros) para não comprometer a execução das atividades e segurança
física, o que implica na incorporação, substituição e/ou modernização parcial ou total dos seus
componentes. Em alguns prédios, não existem ou encontram-se obsoletos os dispositivos de
detecção e combate a incêndio, o mobiliário é antigo e não atende às recomendações
ergonômicas ou as necessidades decorrentes da modernização dos processos de trabalho.
Por outro lado, o nível e a frequência dos funcionamentos deficientes de alguns equipamentos
e instalações que operam além da suas vidas úteis é alto, resultando em intervenções
constantes que hoje ultrapassam as questões relacionadas á manutenção preventiva dos
mesmos. Sistemas de ar condicionado, “no break”, sistemas elétricos e elevadores apresentam
índices de intervenções corretivas acima do desejável, o que indica a necessidade de
reforma/modernização, com o objetivo de melhorar também a performance, economia e
conforto dos seus usuários.
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É importante ressaltar que as situações aqui diagnosticadas para os prédios e mobiliários
também ocorrem nos centros de processamento de dados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, com alto risco para o negócio da DATAPREV.
Para resolver estas questões, é imprescindível o desenvolvimento dos respectivos projetos
básicos, constituídos basicamente por desenhos, especificações, planilhas e demais
informações importantes para a contratação da obra ou do serviço de engenharia. Tais projetos
são elaborados por profissionais da DATAPREV ou contratados no mercado em função da
complexidade e do volume de trabalho existente,
A DATAPREV ocupa atualmente 23 imóveis do INSS, cuja relação necessita de análise jurídica
em atendimento ao disposto na Lei federal 9702, os quais , em sua maioria, são objetos das
melhorias ora mencionadas
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Prover instalações eficientes em acordo com as atividades
administrativas, técnicas e operacionais da empresa.

Objetivos específicos

Adequar as instalações através de ações exclusivas e
programadas para solucionar as deficiências existentes nos
ambientes de trabalho e na infra-estrutura predial, visando a
modernização tecnológica e o conforto para os empregados.

Gerente/responsável pelo
programa

DFS - Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Gerente executivo (nível local)

DELG – Departamento de Logística

Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação do
programa

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

Empregados e prestadores de serviços da DATAPREV

Principais Ações do Programa
•

Ação 01 – Reforma do grupo gerador que atende o Centro de Processamento de
Dados do Rio de Janeiro (CPRJ)

•

Ação 02 – Locação de no break para o Centro de Processamento de Brasília

•

Ação 03 – Contratação da obra da Central de Ar Condicionado do prédio principal
em Brasília

•

Ação 04 – Contratação da obra da Central de Ar Condicionado do Centro de
Processamento do Distrito Federal (CPDF) em Brasília

•

Ação 05 – Contratação do Projeto de adequação da nova sede da Unidade Regional
do Mato Grosso (URMT)

•

Ação 06 – Contratação do projeto de adequação da nova sede da Unidade Regional
do Espírito Santo (URES)

•

Ação 07 – Início das obras de reforma da Unidade Regional do Piauí (URPI)

•

Ação 08 – Início das obras de reforma da Unidade Regional do Maranhão (URMA)
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•

Ação 09 – Recuperação do revestimento de mármore da fachada do prédio da
Álvaro Rodrigues no Rio de Janeiro

•

Ação 10 – Conclusão da reforma do novo prédio da Unidade Regional do Rio
Grande do Sul (URRS)

•

Ação 11 – Conclusão do projeto e início da aquisição do mobiliário para a
DATAPREV em todo país

•

Ação 12 – Início da negociação para aquisição dos imóveis do INSS

•

Ação 13 – Início da licitação de “no break” para o Centro de Processamento de
Dados do Rio de Janeiro (CPRJ)

•

Ação 14 – Contratação do Projeto de Reforma da fachada do prédio principal em
Brasília

•

Ação 15 – Conclusão do Projeto de Reforma dos Elevadores do prédio principal em
Brasília

•

Ação 16 – Conclusão do Projeto de Reforma dos Elevadores do prédio da Álvaro
Rodrigues

•

Ação 17 – Conclusão do Projeto de Circuito Fechado de TV para o prédio da Álvaro
Rodrigues no Rio de Janeiro

•

Ação 18 – Conclusão do Projeto de Circuito Fechado de TV para o Centro de
Processamento de Dados em São Paulo (CPSP)

•

Ação 19 – Conclusão do Projeto de Substituição do banco de baterias do Centro de
Processamento de Dados de São Paulo.

•

Ação 20 - Conclusão do Projeto para instalação do ar condicionado na URPR

Todas as ações do Programa referenciadas acima são do tipo “não orçamentária”, conforme
quadro abaixo:
Tipo

Ação não Orçamentária

Finalidade

Melhoria das condições ambientais, agregando
conforto e qualidade de vida

Descrição

Reformas em geral

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Coordenador nacional da ação

DELG – Departamento de Logística

Unidades executoras

DELG – Departamento de Logística

Área(s) responsável(is) por
gerenciamento ou execução

DELG – Departamento de Logística

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

DELG – Departamento de Logística e Unidades
Regionais
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Programa Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software

Dados Gerais do Programa
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software da
Dataprev.

Gerente do programa

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Gerente executivo

Coordenação Geral de Qualidade de Software

Indicadores ou parâmetros utilizados

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações e Clientes.

Objetivos:
Tornar o processo de desenvolvimento de software da Dataprev compatível com os modelos de
maturidade de âmbito nacional (MPS-BR) e internacional (CMMI).
Principais Ações do Programa
•

Institucionalizar o modelo CMMI na Dataprev

•

Coordenar o Processo de Aquisição da Solução para Desenvolvimento de Sistemas
e Gerenciamento de Projetos.

•

Capacitar as Equipes de Qualidade

•

Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2 e 3 e respectivas
equipes de qualidade à CGQS.

•

Estabelecer e manter o PD-DATAPREV - Processo de Desenvolvimento de Software
da Dataprev.
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Ação 1 – Institucionalizar o modelo CMMI na Dataprev
Dados Gerais da Ação:
Tipo

Ação não orçamentária

Finalidade

Implementação do modelo CMMI na Dataprev.

Descrição

A adoção do modelo CMMI não é mais uma questão de importância,
prioridade empresarial ou diferencial competitivo, mas sim um pré-requisito
básico para as empresas de desenvolvimento de software que pretendem
continuar atuando no mercado corporativo, assim como nas áreas de governo.
No caso da Dataprev, a implementação do modelo CMMI também é vital para
que seja possível cumprir a meta de atender o Ministério da Previdência
Social – MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Secretaria de
Previdência Social - SPS, a Secretaria de Previdência Complementar – SPC e
o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com soluções tecnológicas de
qualidade e, desta forma, aumentar o nível de satisfação desses clientes.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Unidades executoras

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Áreas responsáveis
por gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for
o caso)
Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
Conhecimento em gerência de projetos;
Conhecimento da estrutura organizacional;
Conhecimento do Processo de Desenvolvimento da Dataprev.

Resultados da Ação:
•

Realização do pregão 59/2008 com publicação do resultado no Diário Oficial de
12/11/2008 - Contratação da empresa SYNAPSIS para institucionalização dos
Modelo MPS-BR e CMMI níveis 2 e 3.
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Ação 2 – Coordenar o Processo de Aquisição da Solução para Desenvolvimento de
Sistemas e Gerenciamento de Projetos.
Lote 1 Gerência de Portifólio e Projetos
Lote 2 Modelagem de Negócio
Lote 3 Ferramentas Integradas de Desenvolvimento
•

Desenvolvimento com Linguagem de Programação Java (IDE);

•

Análise e Design em Ambiente Java (UML);

•

Gerência de Corporativa de Requisitos;

•

Sistema de Gerência de Configuração e Mudanças;

•

Testes;

Dados Gerais da Ação:
Tipo
Finalidade

Descrição

Ação não orçamentária
Adquirir solução de ferramentas para apoio ao Desenvolvimento de Sistemas e
Gerenciamento de Portfólio e Projetos.
Atualmente não existe na Dataprev ferramentas que atendam todo o processo de
desenvolvimento de software da Dataprev.
A nova estrutura da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações - DRD,
totalmente orientada aos processos de desenvolvimento de software, a criação de
Unidades de Desenvolvimento de Sofware nos Estados de Santa Catarina, Paraíba e
Ceará, a definição do Processo de Desenvolvimento de Software utilizando como
referência o modelo de qualidade CMMI - Capability Maturity Model Integration, níveis 2 e
3, a implantação da metodologia de gerenciamento de projetos baseada nas melhores
práticas preconizadas pelo PMBoK - Project Management Body of Knowledge, a
necessidade de implementar os sistemas do NMG foram os principais fatores que
motivaram a DRD a adquirir e implantar a Solução para Desenvolvimento de Sistemas e
Gerenciamento de Projetos.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Unidades executoras

Dataprev

Áreas responsáveis
por gerenciamento ou
execução
Coordenador
nacional da ação
Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando
for o caso)
Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
Conhecimento da estrutura organizacional da DRD;
Conhecimento do processo de aquisição da Dataprev;
Conhecimento do Processo de Desenvolvimento da Dataprev.
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Resultados da Ação:
•

•

Realização do Pregão 10/2008 - Ferramentas de Desenvolvimento com publicação
do resultado no Diário Oficial de 27/01/2009.
−

Lote 1 - Gerência de Portfólio e Projetos;

−

Lote 2 - Modelagem de Negócio;

−

Lote 3 - Ferramentas Integradas de Desenvolvimento

−

Coordenação e participação da homologação das fases 1-documentação e 2prova de conceito;

Empresas vencedora:
−

Lote 1 – CA PROGRAMA DE COMPUTADOR LTDA

−

Lotes 2 e 3 – BORLAND LATIN AMERICA LTDA

Ação 3 – Capacitar as Equipes de Qualidade
Dados Gerais da Ação:
Tipo

Ação não orçamentária

Finalidade

Capacitar às equipes de qualidade

Descrição

Capacitar às equipes da Qualidade nos seguintes itens: áreas de processo
dos modelos CMMI e MPS-BR, RUP, PMBOK e ITIL.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Unidades executoras

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional da
ação
Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for o
caso)
Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
Conhecimento dos Modelos CMMI, MPS-BR, PMBOK e RUP.
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Resultados da Ação:
•

Capacitação prática das equipes da qualidade nas áreas de processos do Modelo
CMMI- Capability Maturity Model Integration nível 2
O treinamento visa capacitar detalhadamente as equipes para aplicação dos
processos e implementação de melhorias no PD-Dataprev como também
preparação do corpo técnico para serem avaliadores e aprovadores dos
serviços/produtos que serão fornecidos pela empresa consultoria na implementação
do CMMI.
Realizado no Rio de Janeiro entre 17 e 21 de Novembro de 2008, objetivando:
−

Garantia da Qualidade;

−

Gerência de Requisitos;

−

Configuração e Mudança;

−

Planejamento e Monitoramento de Projetos;

−

Acordo com Fornecedores;

−

Medição e Análise.

Participaram representantes da CGQS, CGAS, CGPS.
•

Curso de BPMN (Business Process Modeling Notation)
Realizado no Rio de Janeiro nos dias 15 e 16 de julho o curso de BPMN (Business
Process Modeling Notation), onde participaram representantes da UDRJ, UDCE,
UDPB, UDSC, COIG e CGQS.

•

2º Encontro da Qualidade
Realizado na UDSC entre os dias 06 e 08 de Maio de 2008, onde participaram as
equipes de qualidade da PB, CE, SC e RJ

•

EQPS (Encontros da Qualidade e Produtividade em Software)
A Coordenação Geral de Qualidade de Software - CGQS participou do evento
EQPS como palestrante.

•

Palestra: Estratégia para a Implementação do Modelo CMMI / MPS-BR na Dataprev
- Introdução ao Modelo CMMI
Realizado entre os dias 19 e 21 de Maio de 2008 o treinamento Introdução ao
Modelo CMMI - Capability Maturity Model Integration - versão 1.2. Participaram
deste treinamento os representantes da UDSC e CGQS.
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Implementação do Modelo MPS-BR
Realizado entre os dias 06 e 08 de outubro o treinamento Implementação do
Modelo MPS-BR. Participaram deste treinamento representantes da UDSC e
CGQS.

•

III EBTS - Encontro Brasileiro de Testes de Software
Participaram deste evento as equipes da uqaliade de SC, CE, PB e RJ.

Ação 4 – Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2,
respectivas equipes de qualidade à CGQS.

3 e 4 e

Dados Gerais da Ação:
Tipo

Ação não orçamentária
Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2 e 3 e
respectivas equipes de qualidade à CGQS.
Alocar as equipes de qualidade das Unidades de Desenvolvimento de
Software na CGQS - Coordenação Geral de Qualidade de Software.

Finalidade
Descrição
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Unidades executoras

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional da
ação
Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for o
caso)
Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software

Conhecimento dos Modeloss CMMI, MPS-BR e RUP

Resultados da Ação:
•

Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2, 3 e 4 e respectivas
equipes de qualidade à CGQS, permitindo autonomia funcional das equipes da
qualidade para realização de avaliações de conformidade dos projetos em relação
aos gestores funcionais dos projetos.
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Ação 5 – Estabelecer e manter o pd-dataprev - Processo de Desenvolvimento de
Software da Dataprev.
Dados Gerais da Ação:
Tipo

Ação não orçamentária

Finalidade

Manter o pd-dataprev - Processo de Desenvolvimento de Software da
Dataprev.
O Processo de desenvolvimento de Software da Dataprev (PDDATAPREV) é um conjunto de processos necessários para a execução de
projetos e serviços de software de diferentes naturezas (desenvolvimento,
manutenção e etc). O PD-DATAPREV está descrito em (http://wwwpddataprev), tendo sido elaborado a partir de modelos e padrões
relevantes dentre eles: CMMI[1], MPS-BR[2], PMBoK[3], RUP [4],
ISO/12207[5], W3C Web Standards[8], WCAG[9] e E-MAG[10].
O PD-DATAPREV é composto de diretrizes, processos, procedimentos,
templates, orientações, checklists, exemplos e referências que estão
organizados em três conjuntos: Processos Fundamentais, Processos de
Apoio e Processos Organizacionais.

Descrição

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.

Unidades executoras

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software.

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional da
ação
Responsável pela
execução da ação no
nível local (quando for o
caso)
Competências
institucionais requeridas
para a execução da ação

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software
Conhecimento dos Modelos CMMI/MPS-BR;
Conhecimento do Processo de Desenvolvimento da Dataprev.

Resultados da Ação:
•

Definição, participação, validação e publicação de melhorias nos processos
publicados no pd-dataprev – Processo de Desenvolvimento de Software, com a
elaboração e revisão de diversos Processos procedimentos, templates e
orientações.
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Programa Melhoria do Processo de Sustentação de Soluções

Este Programa esta vinculado ao Objetivo Estratégico (8) Atuar com rapidez na solução dos
problemas operacionais, com o seguinte escopo:
•

Agir preventivamente para evitar ocorrências de problemas, de forma a promover a
qualidade dos produtos em operação e em conformidade com os acordos firmados.

•

Implementar procedimentos para diagnosticar e resolver possíveis falhas
operacionais, inclusive falhas de sistemas, com agilidade e presteza.

•

Estruturar as informações necessárias para fundamentar e viabilizar a resolução
estrutural dos problemas, minimizando a reincidência de falhas.

Tabela Dados Gerais do Programa 2.3.13
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Manter a disponibilidade dos Serviços dentro dos
ANS contratados

Objetivos específicos

Identificação e Registro de todos eventos dos
ambientes de produção

Gerente/responsável pelo programa

Daniel Darlen

Gerente executivo (nível local)

Carlos Heleno Guilhon

Indicadores ou parâmetros utilizados para
avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

Indicador associado ao Objetivo Estratégico 4
C – ANS cumprimento dos acordos de nível de
serviço
População brasileira
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Principais Ações do Programa
Ação 1 - Registro de todas as intervenções nos ambientes de produção
O estabelecimento do formulário RDM - Requisição de Mudanças, disponibilizado
eletronicamente para todas as áreas da empresa, instituído para toda e qualquer mudança nos
ambientes de produção com o pré requisitos para realização e analise de impacto, da
rastreabilidade em toda movimentação além de agilizar a necessidade de intervenção após
qualquer mudança que possa resultar em indisponibilidade.
Tabela Dados Gerais da Ação 1 – Programa 2.3.13
Tipo

Ação Não Orçamentária – Apoio Administrativo

Finalidade

Implementar procedimentos para diagnosticar e
resolver possíveis falhas operacionais,
inclusive falhas de sistemas, com agilidade e presteza
no menor prazo possivel

Descrição

Identificação e Analise de problemas decorrentes de
intervenções, físicas ou lógicas nos ambientes de
produção

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT; DRD; PR

Coordenador nacional da ação

DEGT

Unidades executoras

CPRJ; CPDF; CPSP; DESI; DERE; DRD

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução
Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP; DESI; DERE; DRD
Gestão do Mapa de Mudanças

Ação 2 - Mapeamento de todas as infraestruturas dos serviços críticos
A identificação e o registro de todos os Itens de Configuração dos serviços críticos possibilitam
a intervenção nas infraestruturas para restabelecimento da disponibilidade dos mesmos
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Tabela Dados Gerais da Ação 2 – Programa 2.3.13
Tipo

Ação Não Orçamentária – Apoio Administrativo

Finalidade

Restabelecimento da disponibilidade do serviço no
menor prazo possível

Descrição

Identificação dos Itens de Configuração dos serviços
críticos

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT; PR

Coordenador nacional da ação

DEGT

Unidades executoras

DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Console NG atualizada pelos Gestores

Ação 3 - Registro de todos os incidentes e problemas nos ambientes de produção dos
Centros de Processamento
Fazer o correto registro dos incidentes mantendo o histórico das suas resoluções bem como
das soluções dos problemas, para manter os ANS contratados.
Tabela Dados Gerais da Ação 3 – Programa 2.3.13
Tipo

Ação Não Orçamentária – Apoio Administrativo

Finalidade

Agir preventivamente para evitar ocorrências de
problemas, de forma a promover a qualidade dos
produtos em operação e em conformidade com os
acordos firmados.

Descrição

Analise dos incidentes e problemas decorrentes de
intervenções, físicas ou lógicas nos ambientes de
produção

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT; PR

Coordenador nacional da ação

DEGT

Unidades executoras

DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP; SUAT

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP; SUAT

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Gestão da pagina de incidentes
RDI – Relatório de Incidente
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Programa Modernização Tecnológica (PMT)

Programa foi criado em decorrência da necessidade de revisão, atualização e substituição do
Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social (PMT/PS), de forma a atender aos
princípios e melhores práticas de gestão e propiciar meios adequados para o planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação das ações voltadas para o atendimento dos objetivos
de modernização tecnológica, descritos adiante.

2.3.13.1.

Justificativa do Programa:

Sua criação veio atender à necessidade de estabelecer uma estratégia clara e contextualizada
para modernização dos ambientes centrais de processamento e dos sistemas da Previdência
Social e da Receita Federal do Brasil, com prazos, custos e objetivos bem definidos, adaptada
às reais necessidades dos órgãos envolvidos e às possibilidades da Dataprev.
Ao longo dos anos de 2006 e 2007 o PMT/PS foi melhorado e colocado em execução, sendo
objeto de contribuições internas e apontamentos dos órgãos de controle que contribuíram para
uma notável evolução conceitual, resultando na elaboração e proposição de um modelo de
planejamento integrado, alicerçado nos mesmos critérios e métodos que norteiam o Plano
Plurianual do Governo Federal, integrando as ações do Programa de Modernização
Tecnológica no contexto das demais ações que constam do Plano Estratégico da Dataprev e
tornando mais racionais e factíveis as proposições e o acompanhamento da execução do
plano, além de se valer de uma série de métodos, técnicas e ferramentas criadas para o
suporte do Plano Estratégico.
Com a aprovação pela Diretoria Executiva, em setembro de 2007, da revisão e da metodologia
propostas, foram iniciados os trabalhos visando à revisão e adequação do PMT/PS. No
entanto, diante da perspectiva de alterações na estratégia de modernização, em função de
fatores exógenos, a revisão teve que ser postergada para o ano de 2008, aguardando
definições essenciais à sua estruturação.
Com a elaboração e aprovação do Programa de Modernização Tecnológica, em substituição
ao PMT/PS, se espera alcançar um novo patamar em termos de planejamento e controle da
execução das ações de modernização no âmbito da Dataprev. A sua constituição sob a forma
de programa transversal deriva diretamente da constatação que as ações necessárias ao
cumprimento dos seus objetivos são as mesmas ações que compõem aos programas
finalísticos e de gestão vinculados ao Planejamento Estratégico da Dataprev. O caráter
transversal permite a definição e acompanhamento das prioridades de cada ação sob duas
perspectivas: uma setorial e outra institucional.
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Objetivo do Programa

Promover a modernização tecnológica da Dataprev, visando melhorar a gestão e a operação
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como a qualidade dos serviços
prestados aos seus clientes, respeitando as diretrizes de governo e as melhores práticas de
mercado, consistindo dos seguintes objetivos específicos:
•

Modernização e adequação tecnológica dos ambientes centrais de processamento,
com a desmobilização dos atuais ambientes contratados junto à Unisys do Brasil
Ltda.

•

Desenvolvimento e implantação dos novos sistemas priorizados no âmbito do
NMG/INSS.

2.3.13.3.

Estratégia de Implantação do Programa:

As ações que estão diretamente relacionadas ao objetivo de adequar o ambiente tecnológico,
no âmbito dos programas finalísticos e de gestão, foram selecionadas para priorização,
acompanhamento e avaliação, segundo os critérios definidos pelo programa de modernização
tecnológica. Foi criada uma estrutura matricial de gestão sobre estas ações, que passaram a
ser consideradas e geridas sob essas duas perspectivas.
Com a evolução do PMT/PS para a estrutura representada pelo Programa de Modernização
Tecnológica evoluem os mecanismos de planejamento e controle, ficam mais bem definidas as
competências e responsabilidades e torna-se mais factível o estabelecimento de metas e o
desenvolvimento e acompanhamento de indicadores, que passam a valer-se dos mecanismos
de acompanhamento estabelecidos para o Plano Estratégico.
Seguindo as melhores práticas de gerenciamento de programas/projetos, os fatores externos à
tecnologia, a exemplo da capacitação de pessoas e adequação dos ambientes para o
funcionamento dos novos componentes tecnológicos, dentre outros, serão tratados sob a forma
de aquisições do programa, tendo as áreas internas da Dataprev e o mercado como
fornecedores, sempre com a perspectiva de adequação desses fatores às prioridades e
necessidades definidas no planejamento.
Assim, espera-se que a nova estratégia e estrutura de planejamento tornem mais visíveis e
objetivas as ações planejadas e em curso, facilitando as atividades inerentes à gestão e ao
controle. A figura a seguir ilustra, esquematicamente, a metodologia de sustentação da
estratégia de revisão adotada e contextualiza o Programa de Modernização Tecnológica como
programa transversal, vinculado à gestão dos demais programas institucionais.
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Figura Estrutura de Planejamento

Mensalmente os gestores das ações e programas institucionais apresentam pareceres quanto
aos resultados alcançados, problemas ocorridos e outras ocorrências/observações pertinentes
e relevantes para as áreas de gestão e controle, em todos os níveis. De forma complementar e
vinculada ao teor dos pareceres, é preenchido um campo sobre a situação do programa/ação,
que resulta em um sinalizador visual intuitivo (baseado nas cores do semáforo).
Os gestores, em qualquer nível, podem ter acesso desde uma informação intuitiva sobre o
andamento das atividades sob a sua gestão e até obter informações detalhadas sobre os
motivos que levaram àquela situação. Os relatórios internos e externos passam a ter a mesma
configuração e periodicidade, tornando menos trabalhosos e mais objetivos os atendimentos de
demandas por informações de acompanhamento.
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Dados Gerais das Ações:
Título da Ação:
Consultoria para aquisição de solução que atenda aos processos de área-meio do INSS
Finalidade:
O desenvolvimento dos sistemas de área-meio não está relacionado à desativação dos
mainframes. Foi acordado que o INSS contrate diretamente no mercado, com o apoio técnico
da Dataprev, os aplicativos destinados às Diretorias de Orçamento, Finanças e Logística e de
Recursos Humanos. Esta ação envolve a prestação de serviços de consultoria para o INSS
com a finalidade de apoio técnico para aquisição de solução de tecnologia para a área-meio.
Descrição:
Esta ação compreende a prestação de consultoria técnica especializada, sob gestão da DRD,
mas com a participação das áreas competentes na DIT.
Produto:
Solução tecnológica para as áreas-meios do INSS adquirida.
Título da Ação: Projeto Modernização CNIS
Finalidade:
Desenvolver e implantar funcionalidades que atendam aos processos de vínculos,
remunerações e contribuições, fundamentados em nova modelagem de dados com enfoque
nos fatos geradores de benefícios previdenciários, conforme os processos de negócio
identificados no Novo Modelo de Gestão do INSS, de forma a permitir a desativação do
mainframe UNISYS CV2
Descrição:
Desenvolvimento, pela equipe da Dataprev, do novo sistema de forma a atender aos seguintes
processos:
•

Cadastro de pessoas físicas

•

Cadastro de Vínculos, Remunerações e Contribuições

•

Atualização batch RAIS, CAGED E GFIP e de Vínculos, Remunerações

•

Consultas e atualizações on-line das informações da base de dados de vínculos,
remunerações e recolhimentos do CI

•

Atualização batch das informações de contribuições provenientes da GPS e da
GRACI

•

Solicitação de inscrição, comprovação de atividade e validação das informações do
segurado especial

Produtos:
•

Sistema CNIS implantado

•

Mainframe UNISYS CV2 desativado
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Título da Ação: Projeto Migração dos Sistemas do CV3
Finalidade:
O Projeto envolve a migração dos sistemas que atualmente atendem os processos de negócio
do Seguro Social e demais processos atualmente residentes no mainframe CV3
Descrição:
Esta ação compreende a contratação de serviços técnicos especializados para migração semiautomatizada de sistemas de plataforma UNISYS para plataforma de hardware de tecnologia
aberta RISC e EPIC em linguagem Java ou Cobol. A adoção dessa frente de ação tem o foco
na desativação do atual sistema SUB.
Produto:
•

Sistemas implantados em plataforma baixa

•

Mainframe CV3 desativado

Detalhamento da Implementação:
•

O processo de migração deverá contemplar a migração de dados e a migração de
sistemas (dados e códigos). A migração de dados corresponde ao projeto e
implementação da base de dados relacional; definição do processo de sincronismo
entre a base DMSII e a base relacional; extração e carga de dados; e implementação
do processo de sincronismo entre as bases. Os trabalhos de migração serão
acompanhados e validados por equipes técnicas da Dataprev e do INSS.

Título da Ação: Projeto Migração de Sistemas da RFB
Finalidade:
O Projeto envolve a migração dos sistemas que atualmente atendem os processos de negócio
da RFB residentes no mainframe MV2
Descrição:
Esta ação compreende a contratação de serviços técnicos especializados para migração semiautomatizada de sistemas de plataforma UNISYS para plataforma de hardware de tecnologia
aberta RISC e EPIC em linguagem Java ou Cobol. A adoção dessa frente de ação tem o foco
na desativação dos atuais sistemas que atendem os processos da antiga Receita
Previdenciária.
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Produto:
•

Novos sistemas da RFB implantados em plataforma baixa

•

Mainframe MV2 desativado

Detalhamento da Implementação:
•

O processo de migração deverá contemplar a migração de dados e a migração de
sistemas (dados e códigos). A migração de dados corresponde ao projeto e
implementação da base de dados relacional; definição do processo de sincronismo
entre a base DMSII e a base relacional; extração e carga de dados; e implementação
do processo de sincronismo entre as bases. Os trabalhos de migração serão
acompanhados e validados por equipes técnicas da Dataprev e da Receita Federal
do Brasil.

Título da Ação: PROJETO SIBE I – Sistema Integrado de Benefícios
Finalidade:
O Projeto SIBE I tem o objetivo de desenvolver e implantar funcionalidades que atendam aos
processos de transação de negócios do NMG de forma a permitir a desativação dos sistemas
atuais SABI, PRISMA, BENEFWeb e das funcionalidades de concessão on-line do SUB
Descrição:
•

Desenvolvimento de forma a atender os seguintes processos de negócio:

•

Requerimento de benefícios

•

Reconhecimento inicial e revisão inicial do direito

•

Concessão de benefícios

•

Módulo de Cálculo de Benefícios

•

Módulo de Cálculos Judiciais

•

Agendamento e realização dos serviços prestados pela perícia médica

•

Atualização de benefícios

•

Monitoramento da Qualidade

•

Auditoria

•

Produtos:

•

SIBE I implantado

•

Sistemas SABI, PRISMA e BENEFWeb desativados
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Detalhamento da Implementação:
•

O Sistema Integrado de Benefícios – SIBE - pode ser entendido como um grande
sistema com regras extremamente complexas que substituirá os atuais sistemas de
benefícios atualmente em produção. A estratégia adotada pela Dataprev e pelo INSS
prevê a divisão em dois grandes blocos, denominados SIBE I e SIBE II.

Título da Ação: Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da Infraestrutura de TIC
Finalidade:
Definir a arquitetura técnica e especificar os elementos da infra-estrutura de TIC necessária
para atender os processos de negócio contemplados na Ação
Descrição:
Definir um conjunto de componentes tecnológicos, considerando as atuais tendências do
mercado e os padrões de infra-estrutura usualmente recomendados para ambientes de
produção que são implementados com o uso de componentes que lhe conferem alta
disponibilidade, segurança e escalabilidade.
A arquitetura e componentes tecnológicos deverão ser especificados e dimensionados de
forma a atender os requisitos de níveis de serviço de cada processo de negócio elencado.
•

Infra-estrutura para o ambiente de ECM

•

Infra-estrutura para o Software de Gerenciamento de TIC

•

Consolidação dos Sistemas do Ambiente Legado

•

Infra-estrutura para o Sistema de Autorização de Acesso – SAA

•

Log Corporativo

•

Serviço de Diretório

•

Comunicação entre Plataformas (APL09 e APL10)

Produto: Infra-estrutura adquirida
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Título da Ação: Homologação da Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC
Finalidade:
Homologar a suite de gerenciamento de serviços de TIC, adquirida por meio do Programa de
Apoio à Modernização do Sistema Previdenciário Brasileiro – PROPREV, na forma do Edital
Internacional nº 40-6787/05 – PNUD/PROPREV.
Descrição:
A Gestão de Serviços de TI é uma atividade inerente à consecução dos objetivos da Dataprev
e tem como fator crítico de sucesso a utilização de uma solução de gerenciamento de Serviços
de TIC adequada.
A Solução foi contratada com o patrocínio do Programa de Apoio à Modernização do Sistema
Previdenciário Brasileiro - PROPREV e se encontra hoje em poder da Dataprev que tem como
missão realizar a sua implementação, obtendo o melhor aproveitamento de suas
potencialidades em prol da Previdência.
O escopo da solução é bastante abrangente e pressupõe a integração e customização de uma
série de ferramentas para gerenciamento da infra-estrutura e entrega de Serviços de TI.
A atividade da homologação da solução é um processo que além de envolver todos os
departamentos da DIT é longo e trabalhoso, dada a sua complexidade e abrangência. É uma
etapa fundamental para o corpo funcional em termos de aprendizado e adaptabilidade a uma
nova proposta de trabalho e sucesso da implantação definitiva da solução.
Título da Ação: Modernização da Rede Multisserviços
Finalidade:
Modernizar a Rede Multisserviços da Dataprev, adequando a mesma às necessidades do
Cliente.
Descrição:
Dotar a Rede Multisserviços da Dataprev de tecnologia e nova canalização, de forma a atender
às novas demandas dos serviços e sistemas da Previdência Social, assim como atender aos
novos clientes.
Produto: Circuitos instalados
Detalhamento da Implementação:
•

Instalação dos novos circuitos MPLS em substituição à rede Frame-relay, nas
Unidades da Previdência Social e Dataprev. A conclusão da instalação depende da
ação das Operadoras de Telecomunicações.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 129

Título da Ação: Modernização da Solução de Segurança de Rede
Finalidade:
Elevar o nível de segurança do ambiente de rede da Previdência Social.
Descrição:
Estabelecer novos perímetros de segurança e monitorar segmentos críticos da rede, identificar
e impedir tentativas de burla aos mecanismos de controle de acesso e sistemas operativos.
Produto: Dispositivos de Firewall e Sistema de Prevenção de Intrusos (IPS)

2.3.14.

Programa Software Livre

Em atendimento as diretrizes de governo, que determinam a priorização do uso de soluções de
código aberto nas soluções desenvolvidas para atender ao funcionamento dos órgãos
governamentais, a DATAPREV instituiu o programa de software livre.
Este programa coordenará as ações necessárias para a prospecção, internalização,
customização e desenvolvimento de softwares em código aberto para atendimento das
demandas da Previdência Social e seus demais clientes.
Tabela Dados Gerais do Programa 2.3.16
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Aumentar o uso de programas de código aberto,
que permitirá a redução dos custos das soluções
desenvolvidas pela Dataprev, além de permitir
maior flexibilização e customização dos produtos
utilizados pelos clientes.

Objetivos específicos

Não se aplica

Gerente/responsável pelo programa

DIT – Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Gerente executivo (nível local)

COSL – Coordenação de Software Livre

Indicadores ou parâmetros utilizados para
avaliação do programa

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)

Dataprev e Clientes
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Principais Ações do Programa
Ação 1 - Criação dos Centros de Referência
Tabela Dados Gerais da Ação 1 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária – Apoio Administrativo

Finalidade

Prover células de desenvolvimento totalmente
baseadas em softwares livres

Descrição

Esta ação pretende aumentar a capacidade da
Empresa em adotar ferramentas baseadas em código
aberto, além de utilizar a comunidade auxiliando o
desenvolvimento de soluções necessárias a
Previdência Social

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Delegação de competência

Metas e Resultados da Ação 1 em 2008
•

Os centros foram criados nos estados previstos, com a nomeação de gerentes de
serviço para cada estado.

•

Durante o ano de 2008 os centros deram continuidade aos projetos de prospecção,
desenvolvimento e internalização de ferramentas livres.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

100%

100%

100%

Financeira
Física

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 131

Ação 2 - Definir e Implantar Serviço de Mensageria Corporativa
Tabela Dados Gerais da Ação 2 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Definir e implantar serviço de mensageria corporativa
(servidores de correio) em plataforma livre

Descrição

Esta ação pretende definir e implantar uma solução de
mensageria adaptada as necessidades da Previdência
Social e com baixo custo de manutenção

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

DESI – Departamento de Sustentação da Infra-estrutura
de TI e SSLA - Serviço Sustentação de Produtos Livres
Célula A

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

DESI – Departamento de Sustentação da Infra-estrutura
de TI

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Desenvolvimento de sistemas

Metas e Resultados da Ação 2 em 2008
•

O sistema ExpressoLivre foi consolidado, o número de pessoas participantes do
piloto foi incrementado. Ao final do ano de 2008 aguardávamos a aquisição da infraestrutura necessária para a implantação em toda Dataprev, o que está previsto para
meados de 2009.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

30%

20%

67%

Financeira
Física
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Ação 3 - Planejar e Promover a Instalação do BROffice nas Instalações da Dataprev
Tabela Dados Gerais da Ação 3 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Promover a utilização do brOffice.org pela Dataprev

Descrição

Esta ação pretende reduzir o custo de licenciamento
das ferramentas utilizadas em automação de escritório

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Planejamento e gestão

Metas e Resultados da Ação 3 em 2008
•

Todos as estações de trabalho recebidas pela Dataprev no ano de 2008 vieram com
o brOffice pré-instalado.

•

Iniciada a definição do plano de atualização de versões.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

Financeira
Física

20%

20%

100%
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Ação 4 - Incentivar a Migração das Bases em SQL Server e Oracle, que não sejam de
Missão Crítica, para os Gerenciadores de Banco de Dados Livre Homologados
Tabela Dados Gerais da Ação 4 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Aumentar o poder de negociação durante os processos de
aquisição e renovação de contratos de suporte e
manutenção de gerenciadores de bancos de dados críticos

Descrição

Esta ação visa reduzir o custo de licenciamento de
gerenciadores de bancos de dados, além de permitir maior
independência de fornecedores

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais

Área(s) responsável(is) por
gerenciamento ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
Administração de dados, Planejamento e gestão
para a execução da ação

Metas e Resultados da Ação 4 em 2008
•

5 bases MySQL e 6 PostgreSQL implantadas em 2008.

•

Não estão contabilizadas as bases MySQL utilizadas em aplicações internas e
soluções departamentais.

•

Devido a migração de grandes sistemas para plataforma baixa não foi possível
avançar nas migrações para PostgreSQL conforme o planejado.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

Financeira
Física

20%

10%

50%
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Ação 5 – Integrar a Comunidade CACIC, Propondo a Internalização das Contribuições
que Atendam aos Interesses da Dataprev
Tabela Dados Gerais da Ação 5 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Reverter as melhorias na aplicação CACIC
implementadas pela comunidade de software livre, que
interessem a Dataprev, para o código em uso interno

Descrição

A aplicação CACIC (Configurador Automático e Coletor
de Informações Computacionais) desenvolvido pela
Dataprev, disponibilizado para a comunidade e
contando com a maior comunidade dentre as soluções
livres disponibilizadas pelo portal Portal do Software
Público do Governo, tem recebido diversas
contribuições e melhorias pela comunidade. Estas
melhorias tem de ser filtradas e as relevantes para uso
na Dataprev incorporadas ao produto em uso
internamente

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais e SSLC - Serviço Sustentação de Produtos
Livres Célula C

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Planejamento e gestão

Metas e Resultados da Ação 5 em 2008
•

Devido a necessidade de atendimento as demandas de manutenção da versão atual
e ao planejamento e documentação do projeto da nova versão do CACIC não
conseguimos evoluir adequadamente nesta ação. Com a chegada dos novos
empregados prevista para o início de 2009 e o início do projeto do CACIC 3,
pretendemos analisar as contribuições da comunidade e internalizar as que se
adéquem ao uso interno.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

50%

20%

40%

Financeira
Física
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Ação 6 - Criação de um Plano de Capacitação Alinhado com as Diretrizes do
Planejamento Estratégico da Organização e Orientado pela Coordenação de Software
Livre em conjunto com a Diretoria de Pessoas
Tabela Dados Gerais da Ação 6 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Racionalizar o uso dos recursos e aumentar a produtividade
no uso das soluções em software livre

Descrição

Esta ação visa a construção de um plano de capacitação em
ferramentas de software livre, buscando eficiência no uso e
reduzindo as resitências na adoção de novas soluções

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais

Área(s) responsável(is) por
gerenciamento ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
Planejamento e gestão
para a execução da ação

Metas e Resultados da Ação 6 em 2008
•

Iniciada o plano de capacitação da Coordenação de Software Livre.

•

Iniciada a capacitação dos Centros de Referência em Software Livre.
Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão (%)

50%

20%

40%

Financeira
Física
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Ação 7 - Definir uma estação de Trabalho Baseada em Código Aberto para Adoção pela
Organização
Tabela Dados Gerais da Ação 7 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Prover as estações de trabalho com um sistema
operacional aberto

Descrição

Definir uma distribuição Linux para uso em estações de
trabalho, apoiado em um plano de divulgação e
aculturamento dos usuários da Dataprev

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades
Regionais

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Planejamento e gestão

Metas e Resultados da Ação 7 em 2008
•

Iniciada a fase de identificação dos perfis de uso das estações de trabalho, para
permitir a prospecção e definição das alternativas.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

20%

10%

50%

Financeira
Física
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Ação 8 - Liberar a Aplicação COCAR para a Comunidade de Software Livre
Tabela Dados Gerais da Ação 8 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Criar a comunidade COCAR no Portal do Software
Público do Governo

Descrição

A aplicação COCAR (Controlador Centralizado do
Ambiente de Rede) foi desenvolvido pelo DERE com o
objetivo de disponibilizar, para todos os escritórios, uma
ferramenta para monitoração do tráfego nos circuitos da
rede de acesso e fornecer alarmes informativos de
queda de performance nestes circuitos com o
armazenamento dos dados coletados.
Por ser uma aplicação de interesse da comunidade,
além de interessar à Dataprev recolher contribuições
que evoluam suas funcionalidades, foi definida a sua
disponibilização no formato de código aberto

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e SSLA –
Serviço de Sustentação de Produtos Livres Célula A

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Desenvolvimento de sistemas

Metas e Resultados da Ação 8 em 2008
•

A comunidade COCAR se estabeleceu durante o ano de 2008 sendo atualmente
uma das maiores comunidades do Portal de Software Público.

•

Ministramos palestras e mini-cursos nos eventos internacionais (FISL e
LATINOWARE) visando a consolidação do produto.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

100%

100%

100%

Financeira
Física
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Ação 9 - Liberar a Aplicação COCAR para a Comunidade de Software Livre
Tabela Dados Gerais da Ação 9 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Criar a comunidade SGA no Portal do Software Público
do Governo

Descrição

A aplicação SGA (Sistema de Gerenciamento do
Atendimento), utilizadas em agências do INSS, foi
desenvolvida pelo INSS, sendo posteriormente
absorvido pela Dataprev para evolução e sustentação.
Por ser uma aplicação de interesse da comunidade,
além de interessar à Dataprev recolher contribuições
que evoluam suas funcionalidades, foi definida a sua
disponibilização no formato de código aberto

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e SSLC –
Serviço de Sustentação de produtos Livres Célula C

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Desenvolvimento de sistemas

Metas e Resultados da Ação 9 em 2008
•

Devido a forte integração do código do SGA com outras aplicações específicas do
INSS tivemos de redesenhar a aplicação para um formato genérico que permitisse a
sua disponibilização com código modularizado.

•

Isto nos permitirá aproveitar as contribuições da comunidade na versão internalizada
nas agências do INSS.

•

Nossa previsão de lançamento da versão comunitária está para junho de 2009
durante o evento do FISL 2009.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

100%

0%

0%

Financeira
Física
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Ação 10 - Definir Utilização da Tecnologia de TV Digital na Previdência Social
Tabela Dados Gerais da Ação 10 – Programa 2.3.16
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Prospectar e definir o potencial de uso da TV Digital
para aumentar o alcance e a produtividade dos
instrumentos da Previdência Social na interação com a
população brasileira.

Descrição

A TV Digital disponibilizará um novo canal de
comunicação entre a sociedade e a Previdência Social
devido a sua capilaridade e facilidade de uso. O tempo
definido pelo governo para a consolidação da infraestrutura necessária e adequação dos veículos de TV
nos permite prospectar a plataforma de forma
adequada, no sentido de avaliar o potencial de
utilização deste veículo pela previdência.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica

Coordenador nacional da ação

COSL – Coordenação de Software Livre

Unidades executoras

COSL – Coordenação de Software Livre e SSLB –
Serviço de Sustentação de produtos Livres Célula B

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
ou execução

COSL – Coordenação de Software Livre

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Gestão de projetos

Metas e Resultados da Ação 10 em 2008
•

Foi criado o projeto de TV Digital, contemplando treinamentos básicos na linguagem
Lua, utilizada nesta plataforma. Consolidado o apoio da PUC-RJ no estudo da
plataforma e utilização do GINGA-NCL, aplicação nacional utilizada nos conversores.

Meta

Previsão

Execução

Execução/Previsão
%

10%

10%

100%

Financeira
Física
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Programa Gestão Sócio Ambiental

As ações de responsabilidade sócio-ambiental e cidadania da DATAPREV estão alinhadas às
diretrizes institucionais do Planejamento Estratégico, às recomendações governamentais e às
políticas públicas adotadas pelo Governo Federal. As vinculações estão relatadas no quadro
abaixo:
Dados Gerais do Programa:
Tipo de Programa

Apoio administrativo

Objetivo Geral

Gestão da Responsabilidade Social

Objetivos específicos

Possibilitar o acesso das camadas sociais mais
carentes ao conhecimento básico da Educação
Ambiental, da informática com a Inclusão Digital, por
meio dos serviços públicos na Internet, dando
prioridade aos Serviços Previdenciários e promovendo
a disseminação do PEP – Programa de Educação
Previdenciária.

Gerente do Programa

DPE – Diretoria de Pessoas

Gerente Executivo

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Indicadores ou parâmetros utilizados

Indicadores sociais e de normalização

Público-alvo (beneficiários)

Interno (empregados) e externo (sociedade)

Ação 1 – Implementação do Projeto de Inclusão Digital com parcerias
Dados Gerais da Ação 1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Possibilitar o acesso das camadas sociais mais carentes aos
serviços públicos, por meio da internet, priorizando os
serviços previdenciários e promovendo a disseminação do
PEP - Programa de Educação Previdenciária e o
conhecimento básico de informática

Descrição

Instalação e manutenção, em parceria, de telecentros de
Inclusão Digital

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social

Coordenador nacional da ação

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social

Unidades executoras

Dataprev, em parcerias com Instituto Nacional de Seguro
Social – INSS e a Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação - SLTI

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou
CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social
execução
Competências institucionais requeridas para a Conhecimento técnico, habilidade para negociação,
execução da ação
conhecimentos das atividades de impacto sócio-ambiental.
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Resultado da Ação 1:
No ano de 2008 a Dataprev, por meio da CGRS, participou de vários eventos relacionados ao
Projeto CI ( Projeto Computadores para Inclusão).
Tendo, no ano, como o evento mais significativo a realização da 7ª Oficina que pela primeira
vez chegou à Região Norte do País, em Belém, de 4 a 7 de novembro, no Centro de
Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar), e tendo como tema principal “Os desafios da
inclusão digital na Região Amazônica”.
A Dataprev participou como patrocinadora e a CGRS patrocinou a ida de cinco representantes
sendo quatro lotados na própria CGRS e um da COCS – Coordenação de Comunicação
Social. A URPA enviou representantes e foi a responsável pela logística do stand da Dataprev
no evento.
Organizada pela Secretaria de Logística e tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, a
7ª Oficina
teve como proposta além de aproximar capacitadores,
implementadores e técnicos envolvidos em ações de Inclusão Digital, trocar experiências entre
governo e sociedade no processo de construção de políticas públicas na área de inclusão
digital.
Um dos painéis tratados na oficina, foi o Encontro da América-Latina e Caribe sobre
recondicionamento que reuniu representantes dos quatro Centros de Recondicionamento de
Computadores (CRC) do Projeto Computadores para Inclusão e representantes de outros
países.
A iniciativa dos CRCs começou em 2006 e possui atualmente 4 centros, instalados em Porto
Alegre, Guarulhos, Belo Horizonte e Gama (DF), que juntos já doaram 6.354 computadores a
502 projetos de inclusão digital entre escolas, bibliotecas e telecentros.
Cerca de 387 jovens estão em formação nesses locais, além de 684 já formados. E está em
processo de implantação um novo CRC em Recife.
A Educação Previdenciária na Oficina de Inclusão Digital, também esteve na pauta da 7ª
Oficina, e a DATAPREV em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Ministério da Previdência Social (MPS) ofereceu aos participantes a oportunidade de
conhecerem a Previdência Social e a importância do Registro Civil de Nascimento, na "Oficina
Prática de Educação Previdenciária e Campanha pelo Registro Civil de Nascimento". Os
assuntos tratados preencheram os 60 lugares disponíveis na Oficina.
Representação Institucional no Exercício:
Inclusão Digital - Apresentação dos telecentros TIN do MDIC;
Participar de reunião no INSS sobre Inclusão Digital;
Inclusão Digital - Reunião para implantação de telecentro;
Participação no congresso internacional Sociedade e Governo Eletrônico – CONSEGI;
Participar de reunião projeto CI - Comitê Técnico de Inclusão;
Reunião com o SERPRO - preparatória para a 7ª Oficina;
Reunião do INSS em Caeté;
Reunião com INSS para tratar das salas de Inclusão Digital;
Reunião com a gerência da URRS e em BSB reunião projeto CI e c/ INSS - 7ª oficina;
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Reunião com o INSS sobre Telecentro de Taguatinga;
Mobiliários e Equipamentos (Doação de Inservíveis) – Inclusão Digital
Nos períodos de 1996 a 2008, 13 (treze) anos, foram doados (total) 27.416 (vinte e sete mil
quatrocentos e dezesseis) bens alienados, que atendeu a 334 (trezentos e trinta e quatro)
associações de moradores de centros comunitários e outras instituições assistenciais em todo
o território nacional.
Nessa linha, a Coordenação Geral de Responsabilidade Social selecionou a Semear para
doação dos bens que compõem o Processo de Alienação nº 147, visando a implantação dos
projetos sociais da organização não governamental, que tem como filosofia o crescimento do
maior bem da terra, o ser humano.
O Centro Ativo de Programas Sociais - Semear, fundado em 1999, iniciou com o projeto de
alfabetização de jovens e adultos e já foram atendidas 1.050 pessoas distribuídas em 5 turmas
do primeiro segmento do ensino fundamental e 30 turmas de alfabetização. E no exercício de
2008, implementou o Projeto «Semeando Tecnologia Digital», que consiste em uma pesquisa
dos impactos sociais de programas de inclusão digital a partir de um estudo de caso de
montagem e desenvolvimento de três telecentros nas comunidades de Jardim Catarina, em
São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Tabela Metas e Resultados Ação 1
Execução
Meta

Previsão

Execução

Previsão
%

Financeira

314.759

331.298

Física

Implantação da Inclusão Digital por meio dos 115.954
Telecentros;

105
35

Representação da empresa no Projeto CI –
66.260
Comitê Técnico de Inclusão Digital;

20

Assessoramento aos órgãos públicos e
privados visando a implantação de Tele- 33.130
centros e sala de Inclusão Digital;

10

Coordenação da participação institucional de
eventos estratégicos como a 7ª Oficina de 82.824
Inclusão Digital;
Assessoramento
gerencial
para 16.565
implementação das ações, projetos e
programas de inclusão digital;
Realização de palestras sobre Inclusão 16.565

25
5
5

Digital.

Ação 2 – Disseminação da Ética no ambiente corporativo
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Dados Gerais da Ação 2
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Disseminar o conhecimento da ética no ambiente
corporativo, implantar seus princípios deontológicos,
por meio de Código de Ética Profissional próprio e
formar multiplicadores

Descrição

Explanar, por meio de palestras e debates, as teorias e
os princípios éticos ao corpo funcional e zelar pela
observância do código de Ética Profissional, com
apuração de suas possíveis transgressões

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões

Comissão Setorial de Ética Pública, vinculada ao
Sistema de Gestão de Ética do Poder executivo
Federal, de acordo com Decreto nº6.029, de 2007

Coordenador nacional da ação

Comissão Setorial de Ética Pública

Unidades executoras

Comissão Setorial de Ética Pública

Área(s) responsável(is) por gerenciamento Comissão Setorial de Ética Pública
ou execução
Competências institucionais
para a execução da ação

Conhecimento dos princípios filosóficos e aplicações
requeridas práticas da ética; habilidade para negociação;
conhecimento das atividades de impacto sócioambiental

Resultado da Ação 2 :
Disseminação dos princípios éticos e divulgação do Código de Ética, por meio de palestras e
formação de multiplicadores nas unidades da DATAPREV;
Instauração de procedimentos de apuração de transgressões éticas;
Representação perante a Comissão de Ética Pública do Governo Federal.
A Comissão foi representada por seu Coordenador e membros:
No Fórum de Gestores da Administração Federal no Estado do Amazonas, para palestra;
No Estado do Pará, para palestra interna de disseminação da ética;
Em seminário e em curso em Brasília.
Quatro eventos contaram com a participação de titular da comissão, um deles em Belém, PA,
em atendimento à demanda da Unidade Regional daquela localidade, com custo reduzido para
a Empresa porque o trecho principal (Rio-Manaus-Rio) foi custeado pela Suframa,
organizadora do Forum de Gestores da Administração Federal no Amazonas.
O Curso de Rito Processual e o Seminário Ética na Gestão ocorreram em Brasilia. As ações
de disseminação da Ética nas demais Unidades Regionais estão previstas para implementação
em 2009.
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Tabela Metas e Resultados Ação 2
Execução
Meta

Previsão

Execução

Previsão
%

Financeira

303.831

293.413

97

Física

Disseminar os princípios éticos na empresa

205.389

70

Orientar a aplicação do Código de Ética e
apurar suas transgressões .

88.024

30

Ação 3 - Implementação do Programa de Educação Sócio-ambiental corporativo
Dados Gerais da Ação 3
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Redução do passivo ambiental institucional por meio da
educação sócio-ambiental ao corpo funcional e
parceiros

Descrição

Trazer evolução da consciência cidadã do público da
Dataprev quanto à preservação dos recursos naturais,
sociais e econômicos

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Coordenador nacional da ação

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Unidades executoras

Administração Central e Unidades Regionais, por meio
das Comissões de Responsabilidade Social

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Área(s) responsável(is) por gerenciamento
Social e Unidades Regionais, por meio das Comissões
ou execução
de Responsabilidade Social
Competências institucionais
para a execução da ação

Conhecimento técnico, habilidade para negociação
requeridas (sensibilização do corpo funcional e demais públicosalvo); conhecimento das atividades de impato sócioambiental

Resultado da Ação 3:
Implantação do Projeto de Coleta Seletiva Solidária na Dataprev, em âmbito nacional, e
prestação de consultoria e orientação na matéria a outros órgãos públicos.
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Tabela Metas e Resultados Ação 3
Execução
Meta

Previsão

Execução

Previsão
%

Financeira

348.815

Física

Inclusão social dos catadores de resíduos
recicláveis e suas famílias;

335.482

96

184.515

55

Proteção e Defesa Ambiental;
Mudança de procedimentos da Empresa
67.096
com vistas à economia de recursos;

20

Criação de parcerias para disseminação
do Decreto 5940/06 .
50.322

15

33.549

10

Ação 3.1 – Projeto da Coleta Seletiva Solidária
Dados Gerais da Ação 3.1
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Inclusão social para os catadores de resíduos
recicláveis e suas famílias, proteção e defesa ambiental
e economia de recursos públicos

Descrição

Disseminação de conhecimento sobre a coleta seletiva
e cumprimento do Decreto nº5940, de 2006, com
separação de resíduos gerados na origem e destinação
às
cooperativas
de
reciclagem
previamente
selecionadas. Atuação em parceria com o INSS no
esclarecimento das d´vidas mais freqüentes em relação
à Previdência Social e na disseminação da Educação
Previdenciária

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Coordenador nacional da ação

Comissão Nacional da Coleta Seletiva Solidária

Unidades executoras

Administração Central e Unidades Regionais

Área(s) responsável(is) por gerenciamento
Comissões Regionais da Coleta Solidária
ou execução
Competências institucionais
para a execução da ação

Conhecimento técnico; habilidade para negociação
requeridas (sensibilização do corpo funcional e demais públicosalvo); conhecimento das atividades de impacto sócioambiental
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Resultado da Ação 3.1
Disseminação do Decreto 5.940/2006 e legislação complementar, motivação do corpo funcional
e implantação da Coleta Seletiva, por meio de palestras e formação de multiplicadores, em
todas as unidades da DATAPREV;
Treinamento de todas as comissões regionais;
Representação perante a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial do MDS, gestor da
materia;
Representações das Comissões Nacional e Regional RJ da Dataprev perante todos os órgãos
de classe (MNCR e representações), administração direta e indireta e associações/
cooperativas de catadores;
Intensa participação das comissões regionais em eventos externos;
-Pioneirismo da Dataprev: a primeira empresa do governo a concluir a implantação da coleta
em todo o território nacional. Segundo comunicação do MDS, a Dataprev é o primeiro órgão de
grande capilaridade, com unidades em todo o Brasil, a concluir a implantação da Coleta
Seletiva no Brasil, sendo modelo para as demais instituições e atuando como consultora em
todos os fóruns que o Comitê organiza ou apóia.
Participação de coordenadores das comissões em todos os fóruns e encontros nacionais e
regionais, quando autorizado pela Empresa ;
Participação de todas as Unidades da Dataprev ;
Aulas de informática para os filhos e familiares de catadores. Tal iniciativa começou a ser
desenvolvida na URPA e, posteriormente, foi disseminada em inúmeras outras unidades. No
Rio de Janeiro, foi realizada palestra de Educação Previdenciária-PEP aos catadores de
residuos recicláveis, projeto-piloto, que atendeu demanda do público-alvo com o objetivo de
esclarecer as dúvidas mas frequentes em relação à Previdência Social ;
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Alcance das palestras e fóruns
6000
UERJ
BNDES

5000
4000

CBTU
FURNAS

3000
LIXO E
CIDADANIA
MDS

2000
1000

MEC
CASA
BRASIL
CENTCOOP
FESTIVAL
BH
REDE
AÇÃO E
CIDADANIA

INSS
0

Órgãos Externos

-Cursos de iniciação para qualificação dos trabalhadores de organizações (cooperativas e
associações) de catadores de materiais recicláveis. Uma das demandas foi um curso de
qualificação profissional a ser realizado pela UERJ. O objetivo do curso é aumentar a qualidade
técnica dos processos operacionais das organizações de catadores e a qualificação
profissional dos Catadores de Materiais recicláveis. As parcerias : Secretaria de Meio
Ambiente ; UERJ ; SEBRAE e DATAPREV.
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Resultado do Alcance das Ações de Disseminação do Conteudo do Decreto 5940/06, em
Orgãos Internos e Externos no Exercício
Internos

Externos

Local

Evento

URPE

Treinamento

URPA

URSP

Alcance nº
pessoas

Evento

Alcance nº
pessoas

150

UERJ - Fórum

1200

5000

BNDES - Treinamento

150

50

CBTU - Treinamento

7ªOficina

Treinamento
123

URDF

Treinamento

25

FURNAS- Treinamento

112

URMA

I Seminário Coleta Seletiva

300

Forum Lixo e Cidadania

450

C. Velho

Tetrapak

50

MDS

300

Alvaro
Rodrigues

Encontro

140

INSS -GEXRJ-Norte

100

INSS DF

70

Alvaro
Rodrigues

Gestores de Pessoas

Teatro: A Revolta do Lixão

80

MEC

72

C. Velho

Teatro: A Revolta do Lixão

80

Casa Brasil

15

URRN

Treinamento

40

Furnas

149

URPB

Treinamento

47

CENTCOOP

46

Dataprev/1NSS

09

Festival Lixo e Cidadania BH 1500

Dataprev/IBGE

07

Rede de Catadores/Ação e 2000/dia
Cidadania
(6 dias)

Treinamento
URPA/INSS/MDS

26

Rede de Catadores/UERJ

80

Total

6. 004

Total

16.367

Total Geral

22.371

Alvaro
Rodrigues
Alvaro
Rodrigues
URPA
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Ação 3.2 – Projeto
de

Ação 3.2

Preservação Recursos Hídricos e Energia Elétrica

Dados Gerais da Ação 3.2
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Reduzir o passivo ambiental por meio da prevenção dos
recursos hídricos e energia elétrica

Descrição

Levar a Educação Ambiental ao ambiente corporativo,
visando a preservação dos recursos naturais, a
sustentabilidade do planeta e da espécie humana,
garantindo a geração futura

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

Coordenador nacional da ação

decisões CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social
CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Unidades executoras
CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social em parceria com a DELG/DISG – Divisão de
Área(s) responsável(is) por gerenciamento
Serviços Gerais do Departamento de Logística e das
ou execução
Unidades Regionais, por meio das Comissões de
Responsabilidade Social
Competências institucionais
para a execução da ação

Conhecimento técnico; habilidade para negociação
requeridas (sensibilização do corpo funcional e demais públicosalvo); conhecimento das atividades de impacto sócioambiental

Resultado da Ação 3.2:
Análise e acompanhamento, por diretoria, das despesas corporativas ligadas aos recursos
naturais (água, energia e outros) objetivando a redução econômica e os impactos ambientais,
implementando ações, projetos e programas em parceria com a área de infraestrutura e
logística da DATAPREV e as Unidades Regionais.
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ÁGUA E ESGOTO - Participação PR e Diretorias no Total Despesas Dataprev 2008
40,00
35,00
30,00
PR

25,00

UR
DIT

20,00

DRD
DPE
DFS

15,00
10,00
5,00
0,00

Ação 4 – Apoio à Inclusão Social e as Políticas de Governo na Redução das
Desigualdades Sociais
Dados Gerais da Ação 4
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Combater e reduzir as desigualdades sociais

Descrição

Fortalecer o voluntariado por meio das campanhas sociais
(coleta de gêneros alimentícios, peças de vestuário, livros,
brinquedos e medicamentos), cuja destinação visa o
atendimento das camadas sociais que estão na linha de
baixa renda, da pobreza e da miséria e situações de
catástrofe

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social

Coordenador nacional da ação

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social

Unidades executoras

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social e
Unidades Regionais, por meio das Comissões de
Responsabilidade Social

Área(s) responsável(is) por
gerenciamento ou execução

Administração Central e Coordenação Geral de
Responsabilidade Social e Unidades Regionais, por meio
das Comissões de Responsabilidade Social

Competências institucionais requeridas
para a execução da ação

Conhecimento técnico; habilidade para negociação
(sensibilização do corpo funcional e demais públicos-alvo);
conhecimento das atividades de impacto sócio-ambiental
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Resultado da Ação 4:
1) Parceria COEP
Os representantes e participantes do COEP na DATAPREV atuaram, em seus respectivos
estados, de diversas atividades no primeiro trimestre de 2008 :
-As equipes que compõe a Jornada pela Cidadania do Pará empreenderam atividades e ações
como visitas as comunidades, escolas e reuniões com as empresas parceiras.
-Ao lado da Secretaria Executiva estadual os integrantes do COEP da DATAPREV
empreenderam ações de reforma aos centros comunitários, atividades para as mulheres,
palestras educativas e oficinas de reciclagem.
-Realizou-se arrecadação de aproximadamente 800 livros para a criação de biblioteca
comunitária na Comunidade de Santa Terezinha – RS, ação empreendida pela equipe Jornada
pela Cidadania.
-As equipes pela Jornada em todo o País iniciaram as atividades, referentes a realização do IV
Festival de Música nas Escolas.
-Em Brasília, A equipe pela Jornada, viabilizou juntamente com as empresas parceiras,
instalação de elétrica para o centro Comunitário da Associação VIVER na Comunidade Vila
Estrutural.
-No Rio de Janeiro ocorreu reunião do representante Nacional do Comitê Gestor – DATAPREV
com os representantes do COEP Nacional para avaliação das equipes pela Jornada pela
Cidadania em todo o País e e na comemoração dos 15 anos da Rede de Mobilização Social,
cuja história dessa rede se mistura com a luta pela construção de um Brasil mais justo e
solidário, eixo condutor da sociedade e da democracia. Destacando que desde a criação do
COEP, 1993, foram obtidos no país, grandes e importantes conquistas sociais
2) Assinatura do Termo de Convênio entre a Dataprev e a Associação Previver
No dia 20 de março de 2008, foi assinado pela diretoria da empresa o Termo de Convênio da
Dataprev com a Associação Previver, entidade que congrega empregados aposentados e
incentiva atividades voltadas para a terceira idade. O convênio foi firmado por um período de
vinte e quatro meses. O Termo do Acordo e o Projeto Básico foram elaborados pela CGRS e
aprovado pela área jurídica da empresa.
3) Campanha SOS Desabrigados
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A Coordenação Geral de Responsabilidade Social organizou Campanha Nacional de ajuda aos
desabrigados nos Estados de Santa Catarina, Espirito Santo e municípios do Rio de Janeiro.
As doações foram entregues aos responsáveis pela responsabilidade social nas unidades
regionais, obedecendo à logística e à infra-estrutura de cada estado, e remetidos aos
destinatários por meio da Defesa Civil local.
No Rio de Janeiro, as doações dos Edifícios da Álvaro Rodrigues e do Cosme Velho foram
destinadas à Defesa Civil e ao Município de Itaperuna, o mais atingindo na época. Os
donativos (alimentos não perecíveis, água, fraldas, roupas de cama, vestuários etc.,formando
mais de 130 sacos com cerca de 10 quilos cada), foram depositados nas caixas coletoras em
cada saguão de entrada dos edifícios, em mais uma notável demonstração de cidadania.
Por iniciativa do Ministério da Previdência e do INSS, foi aberta conta-corrente (Banco do
Brasil, SOS Santa Catarina-MPS/INSS, Conta Corrente: 150.000-7Agência 1607-1),
exclusivamente para os desabrigados de Santa Catarina, cujos resultados, segundo o
informativo PreviNotíciais, alcançaram cerca de R$ 24 mil.
4) Doação de Cartucho:
A DATAPREV destinou nesse exercício 564 unidades de cartuchos usados a ONG Abrigo
Cristo Redentor, sem fins lucrativos, cuja utilidade pública é reconhecida pelos governos
federal, estadual e municipal. O Abrigo Cristo Redentor é uma entidade filantrópica idealizada
há 69 anos, e mantém parceria com a DATAPREV há mais de 10 anos, essa ação reflete a
integração social e os cuidados ambientais.
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5) Resultado das Ações, Programas e Projetos Sociais nas Unidades Regionais:
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS UNIDADE REGIONAIS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
(AM-CE- ES -PA-PI -PR-PE-RJ -RN-SC-SP-RS)
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS
OBJETIVO:

INCLUSÃO SOCIAL
QUANTIDADE QUANTIDADE PESSOAS

FAMÍLIAS

COMUNIDADES

CUSTOS/

ITENS

QUILOS

UNIDADES

BENEFICIADAS BENEFICIADAS BENEFICIADAS

VALORES

ALIMENTOS

1.195

1.069

652

326

13

640,00

VESTUÁRIO

624

1.538

222

261

09

Doação dos
empregados

CALÇADOS

103

415

22

-X-

01

Doação dos
empregados

MAT. DIDÁTICO

-X-

730

128

04

01

500,00

MEDICAMENTOS -X-

102

71

01

01

Doação dos
empregados

EDUCAÇÃO *

-X-

504

82

529

04

LAZER

-X-

416

492

150

03

100,00

CAMPANHA
NATAL

-X-

39

-X-

-X-

01

Doação dos
empregados

-X-

352

395

191

03

50,00

(cobertores)

(brinquedos
usados)
OUTROS **
(Exame
Mamografia)

de

*Trata-se de capacitação na educação previdenciária, parceria INSS e DATAPREV no estado de SP. **
Também foi realizado no estado de SP em parceria com o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer,
mamografia para empregadas de serviço terceirizados na DATAPREV.
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OBJETIVO:

MEIO AMBIENTE
REDUÇÃO
DE
COLETA
CONSUMO
QUILOS
QUILOS ou
LITROS

ITENS

ÁGUA

PESSOAS

FAMÍLIAS

COMUNIDADES CUSTOS/

BENEFICIADAS BENEFICIADAS BENEFICIADAS VALORES

2056

-X-

-X-

-X-

-X-

23.326,40

8.940

78. 276

1.319

305

13

4.862,84

11.051

1.339

305

12

974,52

6293
OUTROS
(mat.elétrico/
Pilhas,
Baterias
e
metais)

1.383

195

75

01

14.563,62

PALESTRAS -X-

-X-

(mineral
afins)

e

PAPEL
(jornais,
revistas,
papelão,
papel usado)

RECICLÁVEIS -X-

(cartuchos,
copos
plásticos,etc)

(empregados de
serviços
terceirizados e
associação de
catadores)
304

-X-

Corpo funcional -Xda DATAPREV,
CATADORES

Programa de parceria no estado de SP no descarte das pilhas e baterias.
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OBJETIVO:

INCLUSÃO DIGITAL
QUANTIDADE QUANTIDADE PESSOAS
UNIDADES
HORAS
BENEFICIADAS

COMUNIDADES

FAMÍLIAS

CUSTOS/

BENEFICIADAS

BENEFICIADAS

VALORES

EQUIPAME
NTOS *

913

20

218

03

-X-

50,00

MAT.
DIDÁTICO

1835

06

-X-

05

-X-

-X-

INSTRUTOR 01
IA

20

05

-X-

-X-

-X-

AULAS

80

08

01

-X-

360,00

-X-

200,00

ITENS

01

(Programa Jovem
Aprendiz)

OUTROS

-X-

-X-

-X-

-X-

*Dados referentes a alienação de equipamentos de informática e mobiliário do estado de SP
6) Valorização do Voluntariado
Com o apoio Coordenação Geral de Responsabilidade Social, os voluntários dos Edifícios da
Álvaro Rodrigues e do Cosme Velho promoveram arrecadação de mais de R$ 9 mil em 11 dias
úteis, cujo resultado foi a entrega de cestas básicas, distribuição de brindes, produtos natalinos
(panetones, aves temperadas), e festa de confraternização, trazendo alegria e beneficiando
mais de 200 empregados de serviços terceirizados da limpeza, apoio e copa e com renda de
no máximo um salário e meio.
Tabela Metas e resultados Ação 4
Meta

Previsão

Execução

Execução
Previsão (%)

Financeira

501.380

462.217

92

Física

Disseminar a Rede de Mobilização Social 147.910
COEP no âmbito da DATAPREV e
parceiros externos;
36.977
Doação para instituições qualificadas;

32

Mobilizar nacionalmente para fortalecimento
de Voluntários e Campanhas Sociais;
94.292
Realizar Campanhas Educativas destinadas
às camadas sociais situadas na linha da
91.519
pobreza e da miséria;

08
20
20

Realizar programas na melhoria da
educação para empregados terceirizados.
91.519

20
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Ação 5 – Programa de Atendimento à Diversidade – Acessibilidade

Dados Gerais da Ação 5

Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Identificar e propor a eliminação de barreiras físicas ou
virtuais que dificultem a ação de empregados e pessoas
com deficiência no exercício de seu ofício ou de sua
cidadania, no ambiente corporativo, de acordo com o
Decreto nº 5296, de 2004, e gerar oportunidade de
empregabilidade a pessoas com deficiência.

Descrição

Cumprir e fazer cumprir a norma interna e legislação
vigente sobre acessibilidade e participar de fóruns
externos sobre o tema.

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Coordenador nacional da ação

Comissão Permanente de Acessibilidade - CPAc

Unidades executoras

Todas a unidades da Dataprev

Área(s) responsável(is) por gerenciamento CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social
ou execução
Competências institucionais
para a execução da ação

Conhecimento técnico; habilidade para negociação
requeridas (sensibilização do corpo funcional e demais públicosalvo); conhecimento das atividades de impacto sócioambiental

Resultado da Ação 5:
No exercício de 2008, a Comissão Permanente de Acessibilidade-CPAc ratificou ações,
projetos e programas consolidados, bem como o cumprimento de demandas e ações, aqui
destacadas:
1) Plano de Ação e Atividades, com parâmetro nas diretrizes da Norma de Acessibilidade,
para orientações nos ambientes físicos (arquitetônicos) e virtuais (sistemas e web) e nas áreas
de comunicação e logística, para as áreas gestoras da empresa, nas seguintes linhas
centrais:Recursos Operacionais; Intercâmbio; Integração; Acessibilidade Virtual; Informação e
Deveres Legais; Padronização de Soluções; Aquisição de Recursos; Material Acessível;
Sistemas e Produtos; Contrato de Aquisição de Tecnologia e Serviços; Problemas no ambiente
fisico de trabalho.
2) Projeto Acessibilidade nos Ambientes Virtuais:
A acessibilidade deve ser considerada aspecto essencial das políticas corporativas no cenário
competitivo do mundo atual. Esse projeto visa verificar questões de acessibilidade nos
ambientes virtuais onde os empregados e colaboradores trabalham, interagem, colaboram e
navegam, enfocando os ambientes virtuais e abordando a acessibilidade como essencial à
gestão do conhecimento organizacional. Também busca atender a diversidade, considerando
a importância do “design universal” para que estas questões se realizem plenamente.
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Por meio do projeto (uma pesquisa-ação) foi possível constatar que, quando se aborda a
acessibilidade e são corretamente aplicadas recomendações de Acessibilidade e Usabilidade,
há motivação, participação e inclusão.
O projeto permitiu conhecer sobre a aplicação de soluções de Acessibilidade e Usabilidade:
Contribuições deste Projeto da CPAc:
Destacou a DIVERSIDADE como questão essencial na Acessibilidade ;
Promoveu ampla participação de grupos diretamente envolvidos ;
Identificou questões essenciais e promoveu o interesse dos empregados ;
Contribuiu para a realização de curso sobre acessibilidade na WEB;
Sobretudo, ampliou o foco na ACESSIBILIDADE, estimulando ações em diversas áreas da
empresa, gerando benefícios também para a organização, que quer ser reconhecida como
socialmente responsável.
3) Programa Institucional de Atendimento às Diversidades - Pessoa com Deficiência,
consolidado e deliberado pela CPAc, em consonância com as recomendações legais e da
sociedade, alinhadas à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU –
2002), que estabelece princípios e obrigações para os governos, bem como às recomendações
legais (Decreto 5296) e da normalização vigente para acessibilidade (ABNT NBR e ISO).
Com objetivo especifico de gerar oportunidade de Empregabilidade para Pessoas com
Deficiência, e no cumprimento legal à Lei de Cotas de até 5% no quantitativo do quadro
funcional das empresas públicas e privadas.
4) Contribuição da DATAPREV à 7ª Oficina na busca de melhores condições de trabalho nos
Ambientes Físico e Virtual. O mote da 7ª Oficina de Inclusão Digital, em Belém, foi a busca de
projetos de inclusão digital, atendendo à população nos telecentros, pautado no compromisso
dos profissionais que atuam efetivamente na ponta. A DATAPREV, por meio da Comissão
Permanente de Acessibilidade/CPAc, consolidou material de divulgação (CD e Folder)
contendo orientações com parâmetros na normalização (ABNT NBR) e legislação vigente
(Decreto nº 5296).
A DATAPREV e a 7ª Oficina para a Inclusão Social e Digital
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Promover ACESSIBILIDADE = Promover INCLUSÃO SOCIAL e DIGITAL

5 - Gestão da CGRS Contrato de Pessoas com Deficiência
Histórico e Justificativa:
Em 1987, a DATAPREV firmou convênio com o INES -Instituto Nacional de Educação de
Surdos, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era a qualificação profissional de estudantes
portadores de deficiência auditiva, matriculados no INES. O convênio representava a
oportunidade de inserção desse grupo no mercado de trabalho, com vistas à melhoria de seu
desempenho profissional. O desempenho profissional dos treinandos foi de tal forma
satisfatório, que a DATAPREV percebeu a oportunidade de viabilizar outro tipo de convênio,
possibilitando uma integração real entre “empregado - empregador”.
Outrossim, como empresa pública federal atenta aos ditames legais e recomendações de
órgão de controle (CISET - dez 1996), a DATAPREV transformou o convênio em contrato de
prestação de serviços, mantendo os mesmos padrões de apoio à entidades e aos prestadores
de serviços.
No ano (2007), aplicando de forma atual as mesmas recomendações de outrora, a empresa
realizou Licitação, tornando o processo mais participativo, e, sobretudo transparente, adequado
as normas internas de contratação. Ainda em 2008 novo processo de contratação foi iniciado
com o mesmo objetivo sob a Gestão da CGRS.
Portanto, em face dessa reestruturação para atendimento à diversidade na empresa a CGRS
consolidou Programa de Atendimento à Diversidade - PAD, com foco em cada tipo de
deficiência, entendendo de forma sistêmica a questão que engloba a recepção, a logística, o
treinamento, as condições de trabalho, a saúde e outras questões, objetivando a inserção no
mercado de trabalho.
Tabela Metas e resultados Ação 5
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Execução
Meta

Previsão

Execução

Previsão
%

Financeira

139.013

181.852

Física

Orientar a aplicação prática do desenho 127.296
universal nos ambientes físicos e virtuais;
Disseminar os princípios da acessibilidade
plena
e
buscar
seu
permanente
aprimoramento

54.556

131
70
30

Ação 6 - Projeto Implementação da Normalização da Responsabilidade Social

Dados Gerais da Ação 6
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Prover a área de Responsabilidade Social corporativa
de orientações atualizadas e adequadas sobre
normalização sobre o tema

Descrição

Incluir a normalização, da Responsabilidade Social
brasileira (ABNT) e internacional (ISO) na prática e na
estratégia da empresa, sobretudo em sua governança,
e implantar o Manual de Responsabilidade Social
institucional

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade
Social

Coordenador nacional da ação

Diretoria de Pessoas

Unidades executoras

Todas a unidades da Dataprev

Área(s) responsável(is) por gerenciamento Gestores de todas as áreas da empresa
ou execução
Competências institucionais
para a execução da ação

requeridas

Conhecimento das normas técnicas; sensibilização do
corpo funcional e demais públicos-alvo; conhecimento
das atividades de impacto sócio-ambiental

Resultado da Ação 6:
A DATAPREV participa ativamente do CEE/RS (Comitê de Estudo Especial/Responsabilidade
Social) a partir da consolidação da pesquisa pública da NBR 16.001 – Responsabilidade Social
– Sistema de Gestão e NBR 16003 - Sistema de Gestão da Auditoria da Responsabilidade
Social, aproximadamente há quatro anos.
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Agora estabelecido como membro do SG - Stakeholder “Governo” nas reuniões, debates e
eventos organizados pela ABNT em torno do tema Responsabilidade Social, atualmente a
DATAPREV participa da discussão da ISO 26000 – Guidance on Social Responsibility.
A ISO 26000 está sendo construída por cerca de 400 especialistas de mais de 84 países.
1)Nivelamento sobre a Normalização Nacional e Internacional de RS – Apresentação na
URSP
A representante técnica da CGRS perante a ABNT CEE/RS realizou apresentação sobre a
situação da normalização de Responsabilidade Social para os empregados da URSP que
foram selecionados para comparecer ao evento ocorrido em março em SP, da “Nova Fase da
ISO 26000 - A Futura Norma Internacional de Responsabilidade Social”, com o objetivo de
nivelar o conhecimento sobre normalização brasileira e internacional, bem como o estágio da
ISO de Responsabilidade Social.
2)Reunião na ABNT - “A Nova Fase da ISO 26000 - A Futura Norma Internacional de
Responsabilidade Social”
No dia 26 de março, empregados da CGRS e da URSP participaram do evento sobre a Futura
Norma de RS. O evento teve como objetivo fornecer subsídios para que as contribuições do
Brasil no processo incorporem os melhores conhecimentos nas questões-chave apresentadas
para consideração por cada grupo de stakeholders em todo o mundo.
Conclusões gerais.
A DATAPREV, representante do segmento Governo, que possui representação técnica
institucional, compareceu com oito empregados, alguns ligados diretamente à
Responsabilidade Social, como meio ambiente/coleta seletiva, o que significou 46% no
subgrupo “stakeholder Governo”.
Os representantes da DATAPREV no subgrupo governo atuaram de maneira participativa no
evento, falando sobre o regime jurídico da empresa (administração indireta) apontando a
descontinuidade governamental como fator de impacto no processo da governança
organizacional, a condição do auto-estabelecimento de “stakeholder”, os impactos da norma
como instrumento de orientação (“guidance on social responsability”), diretrizes e outras
questões afins.
Releva mencionar que o objetivo especifico da participação da Coordenadora Nacional da
Coleta Seletiva no evento da normalização tem como objetivo atuar em parceria com a
representação técnica da CEE/RS é a coordenação de normalização da DATAPREV, na
formatação do Manual da Responsabilidade Social da Empresa.
3)

Representação Institucional no Exercício :

Reunião Grupo de Trabalho - ABNT/CEET NBR 16003 Sistema de Gestão da Auditoria da
Responsabilidade Social;
ABNT - Nova fase da ISO 26000 - Futura norma internacional de RS - Reunião NBR16003 ;
4ª reunião da ABNT/CEE-RS de Responsabilidade Social7ª reunião/2008 da ABNT/CEE-RS de
Responsabilidade Social ;
Reunião Extraordinária ABNT e visita à URSP para tratar de Acessibilidade, BS e ABNT ;
Workshop Temático da Normalização ABNT em SP
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Tabela Metas e resultados Ação 6
Execução
Meta

Previsão

Execução

Previsão
%

Financeira

193.420

181.700

94

Física

Disseminar da Normalização NBR 16001 109.020
na Empresa, sobretudo na página da
Responsabilidade Social;

60

Aplicar palestras educacionais visando o
18.170
conhecimento
da
Normalização
e
implantação das diretrizes do Fluxograma
da NBR 16001 na busca da Certificação
da Empresa;
18.170
Garantir a participação da DATAPREV na
Delegação Brasileira da Normalização
Internacional;
Implantar o Manual de Responsabilidade
Social
segundo
as
diretrizes
da 18.170
normalização vigente;
Assessorar, segundo as diretrizes da 18.170
normalização, a Responsabilidade Social,
visando
inserir
os
princípios
na
governança da empresa.

10

10

10
10
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Balanço Social Anual
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Programa Desenvolvimento de Cultura Orientada a Resultados

O Programa de Desenvolvimento de Cultura Orientada a Resultados, ou Programa de
Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), é o processo que visa recompensar, de forma
pecuniária, seus participantes, em função do alcance de objetivos organizacionais traçados
para o exercício sob aferição, prática consagrada no mercado privado em empresas nacionais
e multinacionais. As empresas distribuem parte dos seus lucros aos empregados, mediante o
alcance de metas preestabelecidas.
Para o exercício de 2008, a elaboração da proposta para o Programa de Participação nos
Lucros e Resultados ficou dividida em duas etapas, uma de elaboração técnica em que a
Comissão de Acompanhamento se encarregou de construir um anteprojeto e outra etapa de
finalização das discussões no âmbito da Comissão Paritária com membros da Empresa e da
FENADADOS.

Tabela Dados Gerais do Programa
Tipo de programa

Apoio Administrativo

Objetivo geral

Recompensar, de forma pecuniária, os empregados efetivos da
Empresa, em função do alcance de objetivos organizacionais
traçados para o exercício sob aferição.

Objetivos específicos

Estabelecer indicadores de desempenho e suas respectivas metas
como parâmetros para distribuição dos lucros

Diretoria Gestora do programa

Diretoria de Pessoas

Gerente executivo (nível local)

Márcio Souza Paula
TMA – Tempo Médio de Atendimento
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação do
programa

EBTIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização
IAQC - Aquisições Críticas de Itens de Investimento
ICP - Projetos com Cronograma Dentro do Prazo
ICH –A - Investimento em Capital Humano (Amplo)
VBDR - Volume de Dados de Aplicações em SGBD Relacional
Empregados ativos

Público-alvo (beneficiários)

Dirigentes com ou sem vínculo empregatício, se previsto na
remuneração dos dirigentes
Empregados requisitados de outros órgãos públicos, nos termos do
art 6º da RESOLUÇÃO CCE 10, DE 30 DE MAIO DE 1995
Empregados extraquadro, demissíveis ad-nutun
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Principais Ações do Programa
Ação 1 – Elaboração da proposta de PPLR para o exercício.
É nesta etapa em que se definem as bases para a distribuição do lucro – indicadores,
participantes e condições de participação. A proposta é então encaminhada para ser apreciada
e aprovada pela Diretoria e servir como documento base para o trabalho da Comissão Paritária
para Avaliação e Discussão da Proposta do Programa de PLR.
Ação 2 – Divulgação do Programa.
Etapa destinada a dar conhecimento a todo o corpo funcional, tendo como foco as condições
para participação do programa e as formas de engajamento. A divulgação é feita pela intranet,
palestras, vídeos institucionais e avisos emitidos pela área responsável pela Comunicação
Social.
Ação 3 – Aferição do alcance das metas.
Cada gestor, previamente definido, atua como interlocutor entre sua área de competência e a
área de planejamento, reportando periodicamente os resultados obtidos e agindo de forma a
direcionar os esforços para o alcance das metas estabelecidas. Findo o exercício, a Diretoria
Gestora e a Comissão de Acompanhamento atuam como suporte aos órgãos que distribuirão o
lucro porventura obtido.
Tabela Dados Gerais da Ação 1 - Elaboração da proposta de PPLR para o exercício.
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Definir as bases para a distribuição do lucro

Descrição

Elaboração do documento onde constam os termos a serem discutidos
com os atores internos (Diretoria, Comissão Paritária, Conselho de
Administração) e externos (MPS e DEST)

Unidade responsável pelas
Diretoria de Pessoas
decisões estratégicas
Coordenador
ação

nacional

Unidades executoras

da

Márcio Souza Paula
Comissão de Acompanhamento e Elaboração da Proposta de PPLR

Competências institucionais Monitoramento do processo de elaboração, integrando a Comissão de
requeridas para a execução Acompanhamento e Elaboração, a área de Planejamento e
Organização e a Diretoria Colegiada
da ação
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Tabela Dados Gerais da Ação 2 – Divulgação do Programa
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Mobilizar gerentes e empregados em torno do direcionamento
estratégico para implementação do Programa e do alcance dos
objetivos organizacionais

Descrição

Utilização dos recursos disponíveis na Empresa para se chegar ao
público-alvo

Unidade responsável pelas Diretoria Gestora do Programa, Comissão Paritária e Área de
Comunicação Social
decisões estratégicas
Coordenador
ação

nacional

da

Unidades executoras

Área de Comunicação Social
Órgãos regionais de Recursos Humanos

Área(s) responsável(is) por
Área de Comunicação Social
gerenciamento ou execução
Competências institucionais
requeridas para a execução Alcance do maior número possível de pessoas
da ação

Tabela Dados Gerais da Ação 3 – Aferição do alcance das metas
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Verificar se a organização está estrategicamente alinhada aos objetivos
previamente estabelecidos

Descrição

Obtenção periódica de gráficos, tabelas e reportes analíticos com a
descrição dos resultados obtidos e do direcionamento observado

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Coordenação Geral de Planejamento e Organização e Diretoria Gestora
do Programa

Coordenador nacional da
ação

Coordenação Geral de Planejamento e Organização

Unidades executoras

Gestores previamente estabelecidos na definição dos indicadores

Área(s) responsável(is) por
gerenciamento ou execução

Coordenação Geral de Planejamento e Organização

Competências institucionais
requeridas para a execução
da ação

Monitoramento geral e sensibilidade para estabelecer medidas de
correção de rumo porventura necessárias
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Tabela Metas e Resultados em 2008 - TMA – Tempo Médio de Atendimento
Meta

Execução/Previsão

Previsão

Execução

2,03 dias

1,99 dia

100%

15%

39,63%

100%

R$107.288,3

R$76.261

0%

IAQC – Indicador de Aquisições
Críticas de Itens de Investimento

100%

25,33%

25,33%

ICP - Índice de Projetos com
Cronograma Dentro do Prazo

60%

73%

100%

ICH-A - Investimento em Capital
Humano (Amplo)

R$2.663

R$2.963

100%

VBDR - Volume de Dados de
Aplicações em SGBD Relacional

67%

70,56%

100%

TMA – Tempo Médio de
Atendimento
RPL – Rentabilidade Sobre o
Patrimônio Líquido
LAJIDA (EBTIDA) – Lucro Antes
dos Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização

%

O indicador EBTIDA mede a capacidade da empresa na geração de recursos próprios, obtidos
por meio das atividades operacionais. É calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo
operacional, os juros, impostos, depreciações/amortizações, no período em referência. No caso
da DATAPREV, são excluídas ainda as provisões para Litígios Trabalhistas, Litígios Fiscais e
Passivo Atuarial, para medir a sua real capacidade de geração de recursos próprios. Essa
prática também é adotada por várias empresas.
A diminuição do EBTIDA de 2008 em relação a 2007, explica-se pelo aumento das receitas
financeiras e pela reversão de provisões efetuadas em 2008, no montante de R$ 57.319.
Mesmo assim, a empresa apresentou boa capacidade na geração de caixa operacional.
Pelo quadro acima apresentado, o cálculo da Faixa Final de Alcance (FFA) do PPLR 2008 ficou
em 85,78%, o que significa que o percentual do lucro de 2008, a ser distribuído aos
empregados em 2009 sofrerá redução.
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Distribuição nos últimos 3 Exercícios
1 – Evolução da distribuição aos empregados – competências de 2006 a 2008
Em milhares de R$

Evolução dos valores efetivamente pagos aos empregados
Programa

Distribuição

Distribuição (a)

Provisionada

Efetiva

2006

2007

3.155

2.997

2007

2008

1.951

1.756

2008
−
−

2009
4.598
(b)
O campo “distribuição” se refere ao exercício em que a PLR foi efetivamente distribuída.
Até 28/01/2009 ainda não havia ocorrido a distribuição.

2 – Evolução dos dividendos pagos aos acionistas – competências 2006 a 2008
Em milhares de R$

Evolução dos dividendos devidos aos acionistas
Valores contabilizados

Programa

Juros sobre o capital próprio

Dividendos

2006

5.053

7.472

2007

7.026

1.039

2008

8.507

9.853
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3 – Tabela com a taxa percentual fruto da relação entre os valores pagos aos
empregados a título de PLR e o lucro líquido apurado – competências 2006 a 2008
Em milhares de R$

Percentual de Distribuição do Lucro
Empregados

Acionistas

Programa
LL

Provisionado

Pago

Provisionado

Pago

% pago em relação
ao LLA

2006

58.569

2.997

2.997

12.525

13.531 (d)

5,12%

2007

33.959

1.951

1.756

8.065

8.065

5,74%

2008

77.305

4.598

-

18.360

-

-
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2.4.

Desempenho Operacional

2.4.1.

Evolução dos Gastos Gerais
R$

Ano

Descrição

2006

1

2007

2008

1. PASSAGENS

3.861.435,19

3.594.196,21

4.583.819,59

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE
2
DESPESAS EM VIAGENS

5.414.445,70

4.968.927,17

5.174.716,02

0,00

0,00

0,00

7.272.975,18

7.695.564,45

7.776.184,07

0,00

0,00

0,00

4.993.658,07

4.383.332,63

3.864.641,23

0,00

0,00

0,00

3

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
3.1. Publicidade

3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação

4

3.3. Tecnologia da Informação
3.4. Outras Terceirizações

5

3.5. Suprimentos de Fundos

6

4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

7

TOTAIS

-x-

-x-

-x-

21.542.514,14

20.642.020,46

21.399.360,91

1

As despesas informadas referem-se aos gastos com passagens utilizadas em serviço por
empregados da Dataprev.

2

As despesas referem-se aos gastos dos empregados da Empresa com diárias (quotas-fixas),
taxi e hospedagens, embora os desembolsos com hotéis não façam parte das exigências
estabelecidas pela CGU.

3

As despesas informadas referem-se aos gastos efetuados pela Dataprev com a colocação de
mão-de-obra para a execução de serviços, que não são realizados por empregados lotados no
quadro de pessoal da Empresa, considerando-se que:
−

Os gastos com “serviços de consultoria em TI” ou de “assistência técnica em TI” são
despesas relativas à aquisição de insumos que proporcionam condições para os serviços
serem prestados pelos próprios empregados da Dataprev, não tento sido incluídos,
portanto, no montante das despesas com serviços terceirizados.

4

As despesas referem-se aos gastos da Empresa, respectivamente, com os serviços de
vigilância, limpeza e conservação, registrados na contabilidade em contas específicas.

5

As despesas informadas referem-se aos gastos da Empresa com serviços de copeiragem,
apoio administrativo e com pessoal portador de necessidades especiais, registrados na
contabilidade em contas específicas.

6

Não houve ocorrência de suprimento de fundos para serviços terceirizados nos períodos.

7

Este item não se aplica à Dataprev.
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2.4.2.

Indicadores de Carga de Trabalho

2.4.2.1.

Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios

Nome do Indicador
Créditos Emitidos para Pagamento de
Benefícios
Diretriz Estratégica

Não se aplica

Meta para 2008

Não se aplica

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

CEPB

SINTESE

Anual

Créditos
Emitidos
(em milhares)

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

Não se aplica

Fórmula de Cálculo

% CEPB

=[(

Σ CE (A + 1)
Σ CE ( A )

) - 1] x 100

Onde: CE = Créditos Emitidos
A = Ano
A = Ano

Método de Aferição do Indicador
Comparação do índice quantitativo de variação de Créditos Emitidos em cada exercício.
Departamento de Produtos de Benefícios – DEBC.

Área Responsável pelo Cálculo

310.000

5

300.000

4

290.000

3

280.000

2

270.000

1

260.000
Crédito
%

2006

2007

2008

289.952

298.488

307.765

2,7

2,9

3,1

Crédito

PERCENTUAIS

QTD

Resultado do Indicador em 2008

0

%
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Análise:
O ano de 2008 registrou o índice de acréscimo de 3,1% na quantidade de créditos emitidos no
exercício, apresentando quantitativo de progressão, em milhões, pouco maior que os
registrados, nos dois anos anteriores, e que apresentaram acréscimos de 2,7% em 2006 e
2,9% em 2007. Comparativamente, foi mantido num patamar de crescimento de 0,2%, fato
entendido; por não terem ocorrido alterações substancias nas normas de concessão,no
período analisado e principalmente,devido as ações do INSS para a gestão dos benefícios,
destacando as sobre auxílio-doença previdenciário que apresentou notado decréscimos
quantitativo neste ultimo exercício.
Os créditos emitidos para auxílio-doença previdenciário registraram os quantitativos médios
no ano de: 1.343.915 em 2006, 1.375.558 em 2007 e, 1.191.301 em 2008.
A tendência do indicador para o ano de 2009 é de pequeno crescimento quantitativo,
decorrente da agilização na concessão das aposentadorias em tempos cada vez menores, já
atingindo em até 30 minutos e visto que por outro lado, o INSS deverá continuar com as ações
de melhoria dos controles sobre as concessões dos benefícios.

2.4.2.2.

Guias de Arrecadação

Nome do Indicador
Guias de Arrecadação

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
de Medida

GA

Banco de
Arrecadação

Anual

Guias de
Arrecadadação

Diretriz Estratégica Não se aplica
Meta para 2008

Não se aplica

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

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
Σ de guias processadas por ano
Método de Aferição do Indicador

Sumarização automatizada da quantidade de guias armazenadas no banco de arrecadação por ano (2006,
2007 e 2008 respectivamente)
Departamento de Produtos Receita e Fiscalização - DERC
Área Responsável pelo Cálculo
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Resultado do Indicador em 2008
669.963

680.000
660.000
640.000
612.127

620.000
600.000
580.000
560.000

559.085

540.000
520.000
GUIAS

2006

2007

2008

559.085

612.127

669.963

Análise:
O aumento percentual se manteve estável em relação ao ano de 2007, refletindo o bom
desempenho da arrecadação no período. Devido ao crescimento econômico do Brasil mais
empresas estão contribuindo para a Previdência Social e isto reflete no número de guias
recebidas e processadas pela Dataprev. A tendência do indicador para 2009 é de queda devido
à crise econômica.
2.4.2.3.

Vínculos Empregatícios

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios

ICVE

CNIS

Anual

Diretriz Estratégica

Não se aplica

Meta para 2008

Não se aplica

Unidade de
Medida
Percentual

Utilidade do Indicador
Aferir quantitativamente a variação da massa de empregados com vínculos empregatícios, projetando a
demanda de trabalho da Empresa.
Tipo de Indicador
Não se aplica
Fórmula de Cálculo
ICVE = ((TVE (ano) / TVE (ano anterior) ) – 1 ) x 100 onde:
ICVE: Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios, expresso em forma percentual
TVE: Total de Vínculos Empregatícios
Método de Aferição do Indicador
O TVE é a contagem direta da quantidade total de vínculos empregatícios armazenados no CNIS,
realizada no final de cada ano. A comparação dos TVE apurados em dois anos consecutivos origina o
ICVE, que aponta a variação do crescimento anual dos vínculos empregatícios armazenados no CNIS.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Produtos de Cadastros Sociais - DECS
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Resultado do Indicador em 2008
540.000
520.000
500.000
480.000
460.000
440.000

2006

2007

2008

TVE

478.876

502.552

525.674

ICVE

5,48

4,94

4,6

TVE

5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4

ICVE

Análise:
O TVE é incrementado pelos novos vínculos empregatícios iniciados no ano, informados pelos
documentos GFIP, CAGED e RAIS, e diretamente pelo INSS. Um vínculo pode ser cadastrado
por um ou vários dos documentos citados. Também sofre influências das retificações de dados
declarados em GFIP, podendo apresentar diferenças em apurações posteriores com referência
a esse mesmo ano. Já as informações provenientes da RAIS só são processadas no ano
seguinte ao ano base.
Observa-se que em 2008 o ICVE apresentou queda (034%) mais suave que a registrada no
período anterior (0,54%). Em termos absolutos, o crescimento do TVE manteve-se estável, o
que significa acréscimo anual de cerca de 23 milhões de vínculos à base do CNIS. Além das
influências acima mencionadas, estes resultados são determinados por fatores ambientais,
inclusive de natureza econômica e da dinâmica do mercado de trabalho, o que demanda
análise específica situada fora do escopo da área responsável pelo cálculo.
Mantendo-se o ICVE atual, é previsto atingir 550 milhões de vínculos empregatícios registrados
no CNIS ao final de 2009.
Legenda:
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
GFIP – Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
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2.4.3.

Indicadores de Rede de Atendimento

2.4.3.1.

Quantidade de chamados com o respectivo tempo médio de atendimento

Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

TMA

SART

Mensal

Dias

Quantidade Total de Chamados e
Respectivo Tempo Médio de Atendimento
Diretriz Estratégica

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Meta para 2008

2,03 dias úteis

Utilidade do Indicador
Medir o tempo médio compreendido entre a data em que foi efetuado o chamado pelo cliente e a
data em que o serviço solicitado foi concluído.
Eficiência

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo

TMA = STDRCC / QCCP, onde:
TMA = Tempo Médio de Atendimento
STDRCC = Somatório dos tempos de duração entre a data do registro do chamado e sua
conclusão.
QCCP Quantidade de chamados concluídos no período
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados
na coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento.
Área Responsável pelo Cálculo

Superintendência de Atendimento - SUAT

Resultado do Indicador em 2008
Quantidade de chamados com o respectivo tempo médio de atendimento
350.000

3

300.000

2,5

250.000

QTD

200.000
1,5
150.000

Dias Úteis

2

1
100.000

0,5

50.000

0

2005

2006

2007

2008

Chamados

292.534

234.993

227.378

239.493

Dias Úteis

2,57

2,51

2,22

1,99

0
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Análise:
A partir de 2006, passaram a ser considerados para efeito de cálculo do Tempo Médio de
Atendimento, apenas os chamados efetuados por clientes, para serviços efetivamente cobertos
por Contrato de Prestação de Serviços.
A queda em 10,36%, em relação a 2007, era esperada em função do início do processo de
implantação da Central de Serviços, que substituiu as 23 Centrais de Atendimento até então
existentes. Embora o processo de concentração só tenha sido concluído em DEZ/2008, a
padronização das atividades e uma coordenação única já apresentaram reflexo nos tempos de
resolução.

2.4.3.2.

Percentual de chamados registrados por clientes

Nome do Indicador
Índice de Chamados Registrados por
Clientes

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade
de Medida

ICRC

SART

Mensal

Percentual

Diretriz Estratégica

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Meta para 2008

Não se Aplica

Utilidade do Indicador
Apurar a intensidade de chamados oriundos dos diversos clientes.
Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
ICRC = QCCC / QCCP * 100
ICRC = Índice de Chamados Registrados por Cliente
QCCC = Quantidade de Chamados Concluídos por Cliente
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Sistema SART, no módulo Gerencial, aba Auditor, no aplicativo Consulta
Chamado selecionando o período desejado e na situação Concluídos no Período. Apagando a
informação que aparece no campo Regional. Arraste a coluna Entidade para o cabeçalho para
agrupar. Na barra inferior aparece a quantidade de chamados concluídos no período e em cada
entidade agrupada aparece o quantitativo dos chamados concluídos por entidade.
Superintendência de Atendimento - SUAT
Área Responsável pelo Cálculo
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Resultado do Indicador em 2008

Índice de chamados registrados por Cliente - Percentual

100,00
90,00
%

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2005

2006

2007

2008

INSS

98,45

98,15

96,64

94,42

MPS

1,07

1,23

0,91

1,19

MTE

0,00

0,00

0,00

0,05

RFB

0,00

0,00

0,00

4,33

Outras Entidades

0,48

0,62

2,45

0,01

A partir de 2008, as entidades RFB e MTE estão desmembradas do item “Outras Entidades”.
Com este desmembramento pode-se perceber mais claramente o que estes clientes
representavam, principalmente a RFB, no item “Outras Entidades”.
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2.4.3.3.

Percentual de chamados registrados por grupo de serviços / produtos

Nome do Indicador
Índice de chamados registrados, por grupo
de serviços/produtos
Diretriz Estratégica

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ICGP

SART

Mensal

Percentual

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Não se Aplica
Meta para 2008
Utilidade do Indicador
Apurar a intensidade de chamados referentes aos serviços e produtos da Empresa.
Eficiência
Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
ICGP = QCCGP / QCCP * 100
ICGR = Índice de Chamados Registrados, por Grupo de Serviços/Produtos
QCCGP = Quantidade de Chamados Concluídos por Grupo Serviços/Produtos
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados
selecionando na coluna agrupamento: Classe de Objeto e informando o período desejado. Na
coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento.
Para a Classe de Objeto:
− Sistema - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Sistemas Interno,
Sistemas Operacionais, Sistemas de Arrecadação, Sistemas de Benefício, Sistemas de
Gestão, Sistemas de Gestão da Informação, Sistemas de Procuradoria, Sistemas do CNIS e
Sistemas do MPS.
− Software - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Software Automação,
Software Bancos de Dados e Software de Comunicação.
− Hardware - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Equipamento
Informática e Equipamento de TP.
− Grande Porte - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Grande Porte.
− Infra-Estrutura - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Infra-Estrutura
e Telefonia.
− Outros - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Outros e Administrativo.
Área Responsável pelo Cálculo

Superintendência de Atendimento - SUAT
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Resultado do Indicador em 2008

Índice de chamados registrados, por grupo de serviços/produtos - Percentual

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
% 25,00
20,00
15,00

2008

10,00

2007
2006

5,00
0,00

2005
Sistemas

Software

Hardware

Grande Porte

Infra-estrutura

Outros

2005

32,40

30,31

26,14

4,50

3,33

3,32

2006

39,37

43,79

1,26

4,00

4,57

7,01

2007

38,59

42,35

4,35

3,63

5,33

5,75

2008

33,39

48,16

4,96

2,24

5,15

6,10

Análise:
Em relação a 2007, mantêm-se a tendência de concentração dos chamados nos itens
“sistemas” e “software”, embora com uma leve queda no item “sistema”.
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2.4.3.4.

Percentual de chamados registrados pelos principais serviços / produtos

Nome do Indicador
Índice de chamados
serviços/produtos
Diretriz Estratégica

pelos

principais

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ICPP

SART

Mensal

Percentual

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Meta para 2008
Utilidade do Indicador
Apurar a intensidade de chamados referentes aos serviços e produtos da Empresa.
Eficiência

Tipo de Indicador

Fórmula de Cálculo
ICPP = QCCPP / QCCP * 100
ICPP = Índice de Chamados pelos Principais Serviços/Produtos
QCCPP = Quantidade de Chamados Concluídos pelos Principais Serviços/Produtos
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados
selecionando na coluna agrupamento: Objeto e informando o período desejado. Na coluna
conteúdo informar o Ano de Fechamento.
Para os Serviços/Produtos:
− Micro - São considerados os objetos: Microcomputador e Monitor de Vídeo.
− Prisma D3 - São considerados os objetos: Prisma D3 e Prisma Web.
− Correio - São considerados os objetos: Correio Eletrônico, Correio/Expresso,
Correio/Mozzilla Thunderbird e Correio/Outlook.
− Plenus - É considerado o objeto: Plenus.
− Impressora - É considerado o objeto: Impressora.
− SIPPS - É considerado o objeto: SIPPS.
Área Responsável pelo Cálculo

Superintendência de Atendimento - SUAT
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Resultado do Indicador em 2008

Percentual de chamados pelos principais serviços/produtos
45,00

40,00

35,00

30,00

%

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Micro

Prisma D3

Correio

Plenus

Impressora

Sipps

2005

15,86

16,84

15,94

8,14

7,86

4,43

2006

0,42

15,92

25,95

11,32

0,27

6,44

2007

3,04

20,82

43,03

16,29

3,13

13,69

2008

5,16

17,29

53,59

11,07

2,30

10,59

Análise:
A tendência de crescimento no quesito “correio” manteve-se neste ano, representando mais da
metade dos chamados. Os motivos continuam os mesmos, principalmente reiniciação de
senhas. O INSS, responsável pela maioria dos chamados, continua com o processo
substituição do seu parque de equipamentos, além da troca do padrão de ferramenta de
correio.
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2.4.3.5.

Percentual de chamados registrados em relação à forma de comunicação

Nome do Indicador
Índice de chamados em relação à forma de
comunicação

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ICFC

SART

Mensal

Percentual

Diretriz Estratégica

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Meta para 2008

Não se Aplica

Utilidade do Indicador
Apurar a intensidade de uso dos canais de comunicação com os clientes usuários.
Eficiência

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo

ICFC = QCCFC / QCCP * 100 onde:
ICFC = Índice de Chamados em Relação à Forma de Comunicação
QCCFC = Quantidade de Chamados Concluídos por Forma de Comunicação
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados
selecionando na coluna agrupamento: Forma de Solicitação e informando o período desejado. Na
coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento.
Para as Formas de Solicitação:
• E-mail - São considerados todos os chamados concluídos que foram registrados pela forma de
solicitação: E-mail.
• SartWeb - São considerados todos os chamados concluídos que foram registrados pela
forma de solicitação: SartWeb.
• Telefone - São considerados todos os chamados concluídos que foram registrados pela
forma de solicitação: Telefone.
Área Responsável pelo Cálculo

Superintendência de Atendimento - SUAT
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Resultado do Indicador em 2008

Percentual de chamados em relação à forma de comunicação
60,00

50,00

40,00

%

30,00

20,00

10,00

0,00

2005

2006

2007

2008

E-Mail

24,73

24,28

27,27

27,15

SartWeb

25,64

35,96

38,80

41,08

Telefone

49,63

39,76

33,94

31,77

Análise:
A Central de Serviços tem instruções para atender as solicitações pela Web / Intranet com a
mesma rapidez que as recebidas por outro meio de comunicação. Com isto os usuários vêm
aumento sua confiança na utilização da ferramenta web.
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2.4.3.6.

Índice de Solução nas Centrais de Atendimento/Central de Serviços

Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ISCA

SART

Mensal

Dias

Índice de Solução nas Centrais de Atendimento

Fortalecimento do Relacionamento com os Clientes

Diretriz Estratégica
Meta para 2008
Utilidade do Indicador

Apurar a produtividade das Centrais de Atendimento na solução de chamados.
Eficiência

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
ISCA = NCSC / NCR

Onde:

ISCA = Índice de Solução nas Centrais de Atendimento
NCSC = Número de chamados solucionados na CAC
NCR = Número de chamados registrados
Método de Aferição do Indicador
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados
selecionando na coluna agrupamento: Qtde de Repasses e informando o período desejado. Na coluna
conteúdo informar o Ano de Fechamento e repasse igual a 0 (zero).
Superintendência de Atendimento - SUAT

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador de 2006 a 2008
ISCA - Índice de Solução nas Centrais de Atendimento - Percentual
2006
2007
2008

16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00

%

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

Mês

Média Brasil = 2006 = 9,30 / 2007 = 9,20 / 2008 = 13,78
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Análise:
Com a implantação ao longo de 2008 da Central de Serviços, regionalizadas e com seus
procedimentos baseados nas melhores práticas de TI, aliado a mudança na forma de
apuração, passando-se a levar em consideração a resolução dos chamados abertos via Web /
Intranet, verifica-se um crescimento considerável nos percentuais de chamados solucionados
nas Centrais de Atendimento / Central de Serviços, no ano de 2008.

2.4.4.

Indicadores da Rede de Telecomunicações

2.4.4.1.

Crescimento do Parque de Equipamentos de Rede

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Crescimento do Parque de
Equipamentos de Rede

CEQR

SART – Sistema de
Administração de
Recursos Técnicos

Anual

Percentual

Diretriz Estratégica

Adequação Tecnológica

Meta para 2008

Concluir a devolução dos 676 roteadores alugados pelo INSS

Utilidade do Indicador
Acompanhar a evolução do parque de equipamentos de rede por tipo de equipamento e proprietário.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
Cálculo percentual do crescimento anual
Método de Aferição do Indicador
Contabilização dos dados cadastrados no SART – Sistema de Administração de Recursos Técnicos,
ferramenta de cadastramento de recursos da Empresa, pelas Unidades Regionais.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Redes de Telecomunicações – DERE
Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede - DITG

Resultado do Indicador em 2008:
HUBS
2007

2008

Dataprev

1016

602

INSS

1772

1114

MPS

0

0

MP/SLTI

0

Aluguel

SWITCHES
% Cresc.

2007

2008

-40,75%

226

222

-37,13%

2580

0,00%

0

68

Outras
entidades
Empréstimo

ROTEADORES
% Cresc.

2007

2008

% Cresc.

-1,77%

180

74

-58,89%

2612

1,24%

630

465

-26,19%

7

7

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

1

0

0

0,00%

47

-30,88%

21

3

-85,71%

554

0

-100,00%

39

27

-30,77%

12

14

16,67%

6

0

-100,00%

8

2

-75,00%

1

1

0,00%

3

0

-100,00%
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Análise:
A redução na quantidade de hubs retrata a modernização sofrida na rede, decorrente da
grande aquisição de switches realizada em 2007, tanto pela Dataprev quanto pelo INSS.
A redução na quantidade de equipamentos roteadores alugados indica a devolução dos
roteadores alugados pelo INSS e que foram substituídos por equipamentos roteadores
fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, junto com o circuito de comunicação de
dados, sob contrato da Dataprev. Com a conclusão desta devolução, atinge-se a meta
proposta para 2008. Observa-se que não constam nesta planilha os equipamentos roteadores
atualmente instalados na rede de acesso pelas operadoras, uma vez que a manutenção dos
mesmos é responsabilidade de tais empresas. Com isto, tem-se uma redução no quantitativo
geral de roteadores no ano de 2008.
Como não há mais metas definidas para este indicador, e considerando que o mesmo retrata
dados mais operacionais que estratégicos, sugerimos a exclusão do mesmo para o Relatório
de Gestão do próximo ano.

2.4.4.2.

Disponibilidade da Rede para Acesso às Aplicações da Previdência Social na
Internet

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Unidade de
Periodicidade Medida

Disponibilidade da Rede para Acesso as
Aplicações da Previdência Social Na Internet

DRAI

Registro de
indisponibilidades
dos circuitos

Mensal

Percentual

Diretriz Estratégica

Disponibilização de serviços da Previdência Social para acesso via Internet.

Meta para 2008

99,95% de disponibilidade da rede

Utilidade do Indicador
Mostra a disponibilidade da porção da Rede da Previdência Social, necessária para que os serviços que podem
ser acessados via Internet, estejam disponíveis. Este indicador inclui, também, os circuitos de acesso à Internet e
a rede composta pelos circuitos que interligam os Centros de Processamento do RJ, SP e DF, denominada
Backbone núcleo.
Tipo de Indicador
Eficácia
Fórmula de Cálculo
((1-(TII/QMM)) x (1-(TIBN x QMM))) x 100

Onde:

TII – Tempo de Indisponibilidade Mensal da Internet
TIBN – Tempo de Indisponibilidade Mensal do Backbone Núcleo
QMM – Quantidade de Minutos no Mês
Método de Aferição do Indicador
Acompanhamento dos registros de indisponibilidade dos circuitos.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Redes de Telecomunicações – DERE
Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede - DITG
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Resultado do Indicador em 2008:

Percentual de Disponibilidade da Rede de Acesso às Aplicações da Previdência
Social na Internet - 2008
100,00%
99,90%
99,80%
99,70%
99,60%
%

99,50%
99,40%
99,30%
99,20%
99,10%
99,00%
jan/ 08

f ev/ 08

mar/08

abr/ 08

mai/08

jun/ 08

jul/08

ago/08

set/ 08

out /08

nov/ 08

dez/ 08

M ês

Análise:
Em 2008, não se conseguiu, em alguns meses, atingir a meta estipulada de disponibilidade
para o acesso às aplicações da Previdência Social acessadas via internet. Tal fato é
decorrência de que, apesar dos contratos realizados com as operadoras exigirem redundância
nos acessos Internet, como estes pertencem à mesma operadora, os dois acessos ficam
indisponíveis se a operadora tiver indisponibilidade no núcleo do seu backbone.
Como forma de resolver esta fragilidade, encontra-se em processo de contratação novo
Serviço de Acesso Internet, o qual, além de prever circuitos com velocidades superiores às
atuais, possibilitará redundância total dos links, pois teremos operadoras distintas para cada
acesso. Com isto, espera-se que o acesso dos cidadãos aos serviços da Previdência Social
disponibilizados na Internet não sofram interrupções no ano de 2009.
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2.4.5.
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Indicadores de Gestão Empresarial

Os indicadores relacionados a seguir foram classificados segundo as áreas de Atuação
definidas no Planejamento MPS/ INSS/ Dataprev e em seguida categorizados de acordo com
as Diretrizes estratégicas definidas no Planep 2004-2007.
A – Desenvolvimento Organizacional
B – Fortalecimento do relacionamento com os Clientes
•

Cumprimento de Prazos em Projetos de Software

C – Desenvolvimento da Tecnologia da Informação
•

Adequação Tecnológica

•

Projetos em plataforma baixa

Buscando situar o perfil de cada um dos indicadores, supracitados, seguem as informações
relativas à definição operacional, à unidade de medida, às fórmulas de cálculos e demais
dados elementares.

2.4.5.1.

Imagem Institucional
Sigla do
indicador

Nome do Indicador

Diretriz Estratégica

Sites e jornais
de notícias

IMI

Imagem Institucional

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Mensal

Percentual

Conquista de novos clientes

Meta para 2008
Utilidade do Indicador
Mede o percentual de noticias positivas e negativas publicadas na imprensa, que citam a Dataprev.
Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
IMI=TNP/TN
Onde:
IMI= Imagem Institucional
TNPI = Total de notícias positivas e informativas
TN= Total de notícias negativas
Método de Aferição do Indicador
Área Responsável pelo Cálculo
Verificação mensal

Eficácia

Coordenação Geral de Comunicação Social - CGCO
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Resultado do Indicador em 2008 (exemplo de gráfico que pode ser apresentado)

No período foram publicadas 102 notícias na mídia que citam a Dataprev. Entre estas, 22 são
de caráter negativo e 80 positivas e informativas, conforme quadro a seguir.

Resultado do Indicador em 2008
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80

22

Positivas e informativas

Negativas

Análise:
Ao desagregarmos as notícias positivas das informativas verifica-se o seguinte resultado:
Resultado do Indicador II
70
60
50
40
30
20
10
0

65

22

Neutras

Negativas

15

Positivas

Série1

Assim como nos anos anteriores, a busca pelo levantamento das notícias foi direcionada aos
veículos especializados em tecnologia e para as publicações na grande imprensa.
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2.4.5.2.

Fortalecimento do Controle Interno - FCI

Nome do Indicador
Fortalecimento do Controle Interno
Diretriz Estratégica

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

FCI

CGAU

Anual

Quantidade

Fortalecimento Institucional

Meta para 2008
Utilidade do Indicador
Mede o fortalecimento do controle interno como resultado da implementação das ações recomendadas
pelos órgãos de controle (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU), no período de referência.
Eficácia
Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER)) * 100 Onde:
TRREG = Total de recomendações regularizadas no exercício
TRPEND = Total de recomendações pendentes no último dia do exercício anterior
TRGER = Total de recomendações geradas no decorrer do exercício
Método de Aferição do Indicador
A fonte das informações que integram este índice é o Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN),
sistema através do qual a Auditoria Interna efetua o acompanhamento das recomendações destinadas
aos Órgãos da Empresa. Para o cálculo do índice foram consideradas todas as recomendações
regularizadas no exercício, todas as recomendações pendentes relativas aos exercícios anteriores e
todas as recomendações geradas durante o exercício.
Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU
Área Responsável pelo Cálculo
Resultado do Indicador em 2008:
Valores do Índice de Fortalecimento do Controle Interno (FCI) (Nova Proposta)
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

40,56%

38,57%

29,28%
17,84%

2005

2006

2007

2008

Análise:
A variação negativa do índice no exercício de 2008 em relação ao exercício de 2007 decorre
de uma redução na quantidade de recomendações regularizadas (312 em 2008 e 348 em
2007), bem como do aumento das recomendações geradas no exercício (361 em 2008 e 307
em 2007), considerando também o quantitativo de recomendações pendentes ao término dos
exercícios anteriores (em 2006 foram 551 recomendações e em 2007 foram 448
recomendações.
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2.4.5.3.

Investimento em Capital Humano (ICH amplo)
Sigla do
indicador

Nome do Indicador

Fonte

Periodicidade

Diretriz Estratégica

DEGC
Anual
DEPE
Valorização do Trabalhador

Meta para 2008

R$ 2.663,00 por empregado

Investimentos em Capital Humano Amplo

ICHA

Unidade de
Medida
R$

Utilidade do Indicador
Medir o valor médio de investimentos dirigidos às atividades de treinamento e qualidade de vida visando
à melhoria da produtividade das pessoas, no período em referência.
Eficiência

Tipo de Indicador
Forma de Cálculo
ICHA = VITQ/QTE
VITQ = Valor investido em treinamento e qualidade de vida
QET = Quantidade de Total de Empregados
Método de Aferição do Indicador

Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Resultado do Indicador em 2008
Gráfico 1 – Evolução dos Investimentos em Capital Humano

Investimento em Capital Humano
3.000

2434 2305
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2916

2.500
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Análise
A análise da evolução do indicador, conforme demonstrada no gráfico acima, aponta que no
exercício de 2008 os investimentos em capital humano foram superiores à meta estabelecida.
A superação da meta estabelecida está relacionada aos investimentos efetuados no
desenvolvimento das pessoas (capacitação) e à implantação de programas e ações voltados à
qualidade de vida dos empregados da empresa.
Na composição do ICHA são computados os valores de investimento das contas contábeis de
treinamento e desenvolvimento e de qualidade de vida 10 e as tabelas e gráficos a seguir visam
demonstrar o desempenho nos segmentos relacionados aos Programas Desenvolvimento de
Competências e Qualidade de Vida.

Desenvolvimento de Competências

Gráfico 2 – Evolução dos Investimentos em T&D

Evolução dos Investimentos em T&D
1.853.849,00

2.000.000,00
1.089.283,00

1.500.000,00
1.000.000,00

504.956,00

568.765,00

Verba Utilizada

500.000,00
0,00
2005

2006

2007

2008

10

4X12-14 - Instrutoria Interna; 4X16-02 - Treinamento Informática; 4X16-03 - Treinamento Adm.
Geral/Controle Interno; 4X16-04 - Treinamento Gerencial; 4X16-05 - Treinamento Atualização; 4X16-06 Treinamento Extensão/Pós-Graduação; 4X16-07 - Programa de Qualidade de Vida; 4x16-08 - Medicina e
Eng. e Segurança do Trab.; 4X15-01 - Assistência Médica; 4X15-04 - Auxílio Tratamento Especializado.
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Tabela 1 – Demonstrativo dos Investimentos de T&D por Conta Contábil

Investimentos em atividades de T&D por categoria
Categorias

Investimento

Pós-graduação

182.643,00

Gastos com a participação de empregados em cursos de especialização, conforme
o disposto na NA/ RH/ 25.2
Informática

491.920,00

Gastos com a participação de empregados em eventos externos relacionados à
capacitação e à formação técnica diretamente vinculadas ao negócio da Dataprev
e às demais despesas decorrentes.
Atualização

665.451,00

Gastos com a participação de empregados em congressos e similares.
Administração Geral

413.366,00

Gastos com a participação de empregados em eventos externos dirigidos à
capacitação e à formação técnica vinculadas à área-meio e às demais despesas
decorrentes.
Gerencial

49.615,00

Gastos com a participação de empregados em eventos
desenvolvimento gerencial, realizado por meio de consultoria.

dirigidos

ao

Instrutoria Interna
Gastos com o pagamento de instrutores por treinamento interno realizado

50.855,00

∑=

1.853.849,00

Tabela 2 – Demonstrativo dos Investimentos por Empregado

Distribuição percentual de empregados capacitados por área funcional
Área Funcional
PR
DFS
DIT
UR´S DRD DPE
129
236
653
1266
645
101
∑ empregados por área

∑
3030*

∑ empregados capacitados por área
% empregados capacitados por área

2524
83,30

71
55,04

150
63,56

400
61,26

1266
100

536
83,10

101
100

Fonte: Banco de Dados de Treinamento (BDTREIN) e GRH* em dez/2008
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Qualidade de Vida

Tabela 1 – Demonstrativo dos Investimentos em Qualidade de Vida

Investimentos em Qualidade de Vida
Programas

Investimento

Programa de Vacinação Anti-Gripal

60.892,50

Gastos com prevenção da gripe. Visa reduzir os casos de afastamento
ocasionados pela doença. O programa é aplicado anualmente, nos meses
entre abril e maio.
Programa de Ginástica Laboral

85.905,96

Gastos com a execução do programa nas unidades de Brasília, Porto Alegre,
Álvaro Rodrigues e Cosme Velho. Visa combater e prevenir as doenças
profissionais como a L.E.R. (lesão por esforços repetitivos) ou o D.O.R.T
(distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho) além de auxiliar na
diminuição da fadiga muscular e auxiliar na correção de vícios posturais.
Tratamento Especializado

377.915

Gastos com tratamento médico especializado e medicamentos específicos,
sob forma de reembolso, concedido ao empregado e extensivo a seus
dependentes, quando portador de necessidades especiais (deficiência
física, auditiva, visual e/ou mental)
Serviço de Área Protegida

7.381,31

Gastos com atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo e Cosme
Velho.
Programa de Assistência ao Empregado

34.443,81

Gastos com o serviço de encaminhamento e aconselhamento breve aos
empregados e seus familiares.
∑=

566.538,58
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2.4.5.4.
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Evolução dos Custos com Circuitos de Transmissão de Dados
Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

ECCTD

Base de Dados
da
Contabilidade

Anual

Percentagem

Nome do Indicador
Evolução dos Custos com Circuitos
de Transmissão de Dados
Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

Meta não disponível

Utilidade do Indicador
Mede a evolução dos custos com Circuitos de Transmissão de Dados do exercício atual em relação ao
exercício anterior.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
ECCTD = { [ CCTDA a / CCTDA a-1] - 1 } * 100

Onde:

CCTDa = Custos com a locação de Circuitos de Transmissão de Dados do exercício atual
CCTDa – 1 = Custos com a locação de Circuitos de Transmissão de Dados exercício anterior
Método de Aferição do Indicador
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados
para uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de
circuitos de transmissão de dados – natureza “Serviços”.
Divisão de Custos - DICT

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008
Circuito de Transm issão de Dados
(R$ m il)
55,40%
50,52%

-16,03%
2006

2007

2008

Análise 2008
Aumento de 55,40%. O aumento no exercício se deve aos novos contratos firmados, onde
foram efetuadas as migrações dos circuitos da Rede de Acesso da Previdência Social da
tecnologia frame relay para MPLS.
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2.4.5.5.

Evolução dos Custos com Locação de Hardware de Grande Porte

Nome do Indicador

Sigla

Evolução dos Custos com Locação
ECHGP
de Hardware de Grande Porte
Diretriz Estratégica
Estabilidade Econômica
Meta para 2009

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Base de Dados da
Contabilidade

Anual

Percentagem

Meta não disponível

Utilidade do Indicador
Mede a evolução dos custos com Locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual em relação
ao exercício anterior.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
ECHGP = { [ CHGP a / CHGP a-1] - 1 } * 100

Onde:

CHGP a = Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual
CHGP a – 1 = Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício anterior
Método de Aferição do Indicador
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação
de imobilizado técnico (Unidade Central) – natureza “Serviços”.
Divisão de Custos - DICT

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008
ECHGP
(R$ m il)

105,04%

-83,03%
2006

2007

55,49%

2008

Análise 2008:
Aumento de 55,49%. O aumento no exercício se deve ao aumento da capacidade instalada
dos equipamentos.
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2.4.5.6.

Evolução dos Custos com Locação de Software

Nome do Indicador
Evolução dos Custos com Locação de
Software
Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2009

Meta não disponível

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
Medida

de

ECS

DICT

Anual

Percentagem

Utilidade do Indicador
Mede a evolução dos custos com a Locação de Software do exercício atual em relação ao exercício
anterior.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
ECS = { [ CS a / CS a - 1] - 1 } * 100

Onde:

CS a = Custos Locação de Software do exercício atual
CS a – 1 = Custos Locação de Software exercício anterior
Método de Aferição do Indicador
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação
de imobilizado técnico (Softwares) – natureza “Serviços”.
Divisão de Custos - DICT

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008
Softw are
(R$ m il)

7,75%
6,95%

1,01%

2006

2007

2008

Análise 2008:
Não houve variação relevante.
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2.4.5.7.

Custos dos Serviços Contratados

Nome do Indicador

Custos dos Serviços Contratados

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
Medida

CS

DICT

Anual

R$ milhões

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

Meta não disponível

de

Utilidade do Indicador
Demonstra a participação dos custos com Serviços Contratados em relação aos Custos Totais.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
CS = (CS / CT) * 100 onde:
CS = Custos com Serviços contratados
CT = Custos Totais
Método de Aferição do Indicador
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos às contas da
natureza “Serviços”. A partir daí, faz-se a análise comparativa do aumento/redução em relação às
mesmas contas do exercício anterior.
Divisão de Custos - DICT

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008
Serviços - em função da Despesa Geral
(R$ mil)
21,20%

20,46%

2006

20,16%

2007

2008

Análise 2008: 21,20% da Despesa Geral. Embora tenha havido aumento nominal na maioria
dos serviços, com destaque para locação de hardware de grande porte e circuitos de
transmissão de dados, proporcionalmente ao total das despesas da Empresa, não houve
variação significativa.
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2.4.5.8.

Execução Orçamentária X Dotação das Despesas Correntes
Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

EDD
Execução Orçamentária X Dotação das
Despesas Correntes
Diretriz Estratégica
Estabilidade Econômica

DIOR

Anual

Percentagem

Nome do Indicador

Meta para 2008

100%

Utilidade do Indicador
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores orçados e
realizados das Despesas Correntes, no período de referência.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
EDD = RDC / DDT * 100
RDC = Realização das Despesas Correntes (PDG)
DDT = Dotação das Despesas Corrente (PDG)
Método de Aferição do Indicador
Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a realização de despesas e na dotação
orçamentária aprovada para a DATAPREV.
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Orçamento - DIOR

Resultado do Indicador em 2008
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Análise
Observa-se, que a Empresa vem conseguindo manter seus gastos dentro dos limites
aprovados. Os dispêndios correntes mantiveram-se no limite orçamentário aprovado. A
significativa queda do índice, em 2007 e 2008, quando comparada com exercícios anteriores, é
resultante, basicamente, do impacto dos tributos previstos caso fosse efetivada a reversão de
parte do provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao termo de
compromisso firmado com a PREVDATA. Em 2007, houve a previsão orçamentária sem
contudo ocorrer a reversão. Já em 2008, ocorreu a reversão em valor inferior ao orçado,
resultando em um índice de 81,6%.

2.4.5.9.

Execução Orçamentária X Dotação da Receita
Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Execução Orçamentária X Dotação da Receita EDR
Total
Diretriz Estratégica
Estabilidade Econômica

DIOR

Anual

Percentagem

Nome do Indicador

Meta para 2008

100%

Utilidade do Indicador
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores orçados e
realizados da Receita Total, no período de referência.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
EDR = RRT / DRT * 100
RRT = Realização da Receita Total (PDG)
DRT = Dotação da Receita Total (PDG)
Método de Aferição do Indicador
Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a realização de receitas e na dotação
orçamentária aprovada para a DATAPREV.
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Orçamento - DIOR
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Resultado do Indicador em 2008

Análise: O significativo avanço no índice, em relação ao exercício anterior, foi resultante,
basicamente, da realização da receita não operacional acima da prevista em função da
reversão de parte do provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao
termo de compromisso firmado com a PREVDATA.
2.4.5.10.

Evolução dos Investimentos em Relação à Receita Operacional Líquida

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução dos Investimentos em Relação à
Receita Operacional Líquida

INV

DIOR

Anual

Percentagem

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

12,26%

Utilidade do Indicador
Mede a relação entre os Investimentos efetuados e a Receita Operacional Líquida no período de
referência.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
INV = RRI / ROL * 100
RRI = Realização Orçamentária de Investimentos
ROL = Receita Operacional Líquida
Método de Aferição do Indicador
Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a realização de receitas e na dotação
orçamentária aprovada para a DATAPREV.
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Orçamento - DIOR
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Resultado do Indicador em 2007

Análise: O indicador apresentou resultado muito acima da média (1,86) dos três últimos exercícios,
principalmente em razão do alto nível de investimentos realizados (melhor resultado desde 2001), uma
vez que a receita operacional líquida se manteve, praticamente, em linha com as previsões. Ainda
assim, o resultado ficou abaixo das previsões em função de o RRI não ter atingido a meta de R$ 60
milhões, conforme dotação aprovada.

2.4.5.11.

Execução Orçamentária X Dotação dos Investimentos

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Execução Orçamentária X Dotação dos
Investimentos

EDI

DIOR

Anual

Percentagem

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2007

100%

Utilidade do Indicador
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev através da comparação entre os valores orçados e
realizados dos Investimentos, no período de referência.
Tipo de Indicador
EFICIÊNCIA
Fórmula de Cálculo
EDI = RRI / DOI * 100
RRI = Realização Orçamentária dos Investimentos
DOI = Dotação Orçamentária para Investimentos
Método de Aferição do Indicador
Indicador calculado com base nas informações contábeis de realização de investimentos e na dotação
orçamentária aprovada para a DATAPREV.
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Orçamento - DIOR
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Resultado do Indicador em 2008

Análise:
O índice de 2008 foi significativamente superior a média (26,3) dos últimos anos,
representando uma retomada significativa do nível de investimentos da Empresa. Importante
ressaltar também o fato de a Empresa, em 2008, ter investido praticamente a soma do valor
investido entre 2005 e 2007.

2.4.5.12.

Evolução do Faturamento Global

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução do Faturamento Global

EFG

DEFI

Anual

R$ Mil

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

R$ 581,8 milhões

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

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
EPG = ((FTA/FTAA)-1)*100

Onde:

FTA = Faturamento Total do Ano
FTAA = Faturamento Total Ano Anterior
Método de Aferição do Indicador
Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário - DIPN

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 204

Resultado do Indicador em 2008

Evolução Faturamento Global

13,3%
10,2%
5,3%

-0,1%
2005

2006

2007

2008

Análise:
O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 581,8 milhões, um crescimento de 5,3% em
relação ao ano de 2007. Dessas receitas de vendas, o INSS contribuiu com o faturamento de R$ 382,8
Milhões, continuando como o grande responsável pelas Receitas de prestação de serviços realizada
pela DATAPREV no exercício de 2008.
Destaca-se também a elevação dos demais clientes em relação à 2007; um aumento de 10,8%. Em
2007 o faturamento com outros clientes foi de R$179,5 milhões, passando para R$198,9 milhões em
2008.
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2.4.5.13.

Indicadores Sociais Internos

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Indicadores Sociais Internos

ISI

Balancete

Anual

R$ Mil

Diretriz Estratégica

Fortalecimento Institucional da Empresa

Meta para 2008

Não se aplica

Utilidade do Indicador
Registrar dispêndios realizados diretamente pela Empresa visando bem estar social dos empregados.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
ISI = ∑ ES

Onde:

ISI = Indicadores Sociais Internos
ES = Encargos Sociais
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008
Indicadores Sociais Internos
(R$ mil)
104.820

115.127

89.139

2006

2007

2008

Análise: O aumento de 9,83% dos encargos sociais em relação a 2007 deu-se
prioritariamente, em função dos reflexos do ACT 2008/2009.
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2.4.5.14.

Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução do Grau de Realização do Contas a
Receber
Diretriz Estratégica
Estabilidade Econômica

ERCR

Balancete

Anual

Percentual

Meta para 2008

Não se aplica

Utilidade do Indicador
Demonstrar o percentual de recebimentos em relação ao faturamento.
Tipo de Indicador
EFICÁCIA
Fórmula de Cálculo
ERCR = [(CRa-1 + ROB – CRa) / ROB] * 100

Onde:

ERCR = Evolução do grau de Realização do Contas a Receber
CRa-1 = Contas a Receber do Ano Anterior
CRa = Contas a Receber do Ano Atual
ROB = Receita Operacional Bruta
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Resultado do Indicador em 2008
Evolução do Grau de Realização do Contas
a Receber

139,18%
86,94%

96,37%

2006

2007

2008

Análise: Comparando a evolução deste indicador 139,18% em relação aos exercícios
anteriores, evidencia-se uma melhor significativa na realização do contas a receber,
conseguindo converter em caixa grande parte dos valores faturados no exercício e uma parcela
significativa das faturas que estavam em atraso, correspondendo a 81,46% do total a receber
no exercício.

2.4.5.15.

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido

RPL

Balanço

Anual

Percentual

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

Não disponível

Utilidade do Indicador
Medir a eficiência gerencial na utilização dos recursos próprios e de terceiros em benefício dos acionistas, ou seja,
medir a taxa de remuneração do Capital Próprio.
EFICÁCIA

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
RPL = LL / PL * 100

Onde:

RPL = Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
LL = Lucro (Prejuízo) Líquido
PL = Patrimônio Líquido
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Resultado do Indicador em 2008
Rentabilidade sobre o Patrim ônio
Líquido
53,14%
39,63%
24,95%

2006

2007

2008

Análise: O retorno líquido dos recursos investidos no exercício, atingiu a taxa de 39,63%. O aumento
verificado em relação ao exercício de 2007, justifica-se pelo fato de que houve um aumento das outras
receitas (despesas) operacionais, estando representado pela reversão de parte da provisão para o
passivo atuarial (R$ 52.253 mil) em virtude da assinatura pela DATAPREV e PREVDATA do novo termo
de compromisso para recomposição patrimonial, pela reversão de parte da provisão para litígios cíveis
(R$ 3.933 mil) em virtude de decisão favorável a DATAPREV, relativo ao processo nº. 96.12234-2 (ISS –
Salvador) e registro dos gastos históricos (R$ 4.566 mil) do projeto DELEPREV a ser ressarcido pelo
INSS, enquanto que a receita operacional bruta aumentou 5,35% e os custos dos serviços prestados
cresceu 9,73% , tendo como principal causa os efeitos do ACT 2008/2009.

2.4.5.16.

Margem Operacional

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Margem Operacional

MO

DRE

Anual

Percentual

Diretriz Estratégica
Estabilidade Econômica

Meta para 2008
Não disponível
Utilidade do Indicador
Medir a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. De âmbito interno, visando
avaliar qual o percentual do lucro operacional.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
MO = LO / ROL * 100 Onde:
MO = Margem Operacional
LO = Lucro Operacional
ROL = Receita Operacional Líquida
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Resultado do Indicador em 2008
Margem Operacional

22,50%
17,96%
9,98%

2006

2007

2008

Análise: O aumento da margem operacional em relação ao exercício de 2007, conforme já
explicado justifica-se pelo aumento verificado na rubrica de outras receitas (despesas)
operacionais em virtude de reversão de provisão e registro de gastos históricos do projeto
DELEPREV a ser ressarcido pelo INSS. A variação negativa apurada em 2006 de 69,47%,
explica-se pelo registro do termo de compromisso entre DATAPREV e PREVDATA em 2005 no
valor de R$ 222.079 mil.

2.4.5.17.

Variação da Despesa Total

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Variação da Despesa Total

VDT

Balancete

Anual

Percentual

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

Não se aplica

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

EFICIÊNCIA

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

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Resultado do Indicador em 2008
Variação da Despesa Total

2006

9,73%

11,93%

2007

2008

-69,47%

Análise: Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verificase que houve aumento de 11,93%. Os custos dos serviços prestados aumentaram em 9,73% e
as despesas administrativas em 4,67% e as demais despesas operacionais cresceram 27,31%.
Estando representado principalmente pelo aumento do imposto de renda e da contribuição
social em função do resultado obtido no exercício (R$ 77.305 mil). A variação negativa apurada
em 2006 de 69,47%, explica-se pelo registro do termo de compromisso entre DATAPREV e
PREVDATA em 2005 no valor de R$ 222.079 mil.

2.4.5.18.

Liquidez Corrente

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Liquidez Corrente

LC

Balanço

Anual

R$

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008

Não se aplica

Utilidade do Indicador
Medir a capacidade da Empresa em saldar suas obrigações de curto prazo. Quando o resultado for maior que 1,
significa que há mais recursos disponíveis no prazo de até um ano do que obrigações de pagamentos de igual
prazo. Quando o resultado for menor que 1, significa exatamente o contrário.
Tipo de Indicador
EFICÁCIA

Fórmula de Cálculo
LC = AC/PC
Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço.

Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Resultado do Indicador em 2008
Liquidez Corrente
3,52
2,46

2006

2,46

2007

2008

Análise: A diminuição da liquidez corrente em 30,11% em relação a 2007, resulta do aumento
da conta fornecedores em virtude da grande concentração de aquisição em dezembro/2008 de
bens para o imobilizado e direitos de uso de software, registrados no intangível e
principalmente pela transferência para o passivo circulante das parcelas a vencer no próximo
exercício, referente ao deficit técnico contratado (PREVDATA) no montante de R$ 48.065 mil.

2.4.5.19.

LAJIDA (EBITDA)

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciações e
Amortização.

LAJIDA

DRE e
balancete

Anual

R$

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2008
Utilidade do Indicador
Medir a capacidade da empresa na geração de recursos próprios, obtidos por meio das atividades operacionais. É
calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo operacional, os juros, impostos, depreciações e amortizações, no
período de referência. O uso da sigla em inglês é comum no mercado. No caso da DATAPREV, são excluídas ainda
as provisões para Litígios Trabalhistas, Litígios Cíveis, Litígios Fiscais e Passivo Atuarial para medir a sua real
capacidade de geração de recursos próprios.

Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Fórmula de Cálculo
EBTIDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações e amortizações, provisões p/
litígios trabalhistas, litígios cíveis, líitígios fiscais e passivo atuarial no período de referência.

Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado do exercício e do balancete.

Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Resultado do Indicador em 2008

EBTIDA
118.438
85.651

2006

2007

76.261

2008

Análise: A diminuição do EBTIDA em 10,96% em relação a 2007, explica-se pelo aumento
das receitas financeiras e conforme já explicado pela reversão de provisões efetuadas em
2008 no montante de R$ 57.319 mil. Mesmo assim, a empresa apresentou boa capacidade
na geração de caixa operacional.

Resultado do Indicador em 2008

Margem do EBTIDA
24,91%
18,04%

2006

2007

15,25%

2008

Análise: O potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida teve um
decréscimo de 2,79%. Apesar da diminuição registrada, o percentual ainda encontra-se em
nível satisfatório.
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2.4.5.20.

Receita Operacional Bruta por Empregado

Nome do Indicador

Sigla

Receita Operacional Bruta Por Empregado

ROBE

Diretriz Estratégica

Gestão Participativa pela Qualidade

Meta para 2008

Não se aplica

Fonte
DRE

Periodicidade

Unidade de
Medida

Anual

R$

Utilidade do Indicador
Medir a produtividade média dos empregados da Empresa, no período de referência. É calculado pela relação entre
a Receita Operacional Bruta e a Quantidade de Empregados.
EFICÁCIA

Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
ROBE = ROB / QE

Onde:

ROBE = Receita Operacional Bruta por Empregado
ROB = Receita Operacional Bruta
QE = Quantidade total de Empregados
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da Demonstração do Resultado do Exercício.
Área Responsável pelo Cálculo
Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Resultado do Indicador em 2008

Receita Operacional Bruta por Empregado (R$
Milhares)
190,32

174,50

175,50

2006

2007

2008

Análise: A receita operacional bruta por empregado aumentou 8,44% em relação a 2007, fato
justificado pelo aumento da receita operacional em 5,35% e pela diminuição do nº. de
empregados. No final de 2008 o número de empregados foi de 3057, enquanto em 2007 foi de
3147.
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2.4.5.21.

Valor Adicionado por Empregado

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Valor Adicionado por Empregado

VAE

DVA

Anual

R$

Diretriz Estratégica

Gestão Participativa pela Qualidade

Meta para 2008

Não se aplica

Utilidade do Indicador
Avaliar a contribuição média dos empregados ao Valor Adicionado pela Empresa, no período de referência.

Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Fórmula de Cálculo
VAE = VA / QE

Onde:

VA = Valor Adicionado por Empregado
VA = Valor Adicionado
QE = Quantidade de Empregados

Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da Demonstração do Valor Adicionado.
Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008

Valor Adicionado por Empregado
(R$ mil)
180,90
138,77

145,96

2006

2007

2008

Análise: O aumento verificado neste indicador, justifica-se conforme já explicado, pelo
aumento da receita operacional bruta em 5,35% e pela diminuição do número de empregados
(90) em relação a 2007.
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2.4.5.22.

Investimento em Capital Humano

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Investimento em Capital Humano

ICH

Balancete

Anual

R$

Diretriz Estratégica

Valorização dos Trabalhadores

Meta para 2008

Não se aplica

Utilidade do Indicador
Mensurar o percentual de investimentos, realizados na Capacitação, Treinamento e a melhoria da Produtividade de
Capital Humano, no período da referência.

Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
ICH = VIT / QTE

Onde:

ICH = Investimento em Capital Humano
VIT = Valor Investido em Treinamento
QTE = Quantidade Total de Empregados

Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Área Responsável pelo Cálculo

Resultado do Indicador em 2008

Investimento em Capital Humano
( em R$)
909,90

343,20
184,83

2006

2007

2008

Análise: O indicador aponta que em 2008 os investimentos em capital humano ficaram em
média R$ 566,70 per capta maior que o praticado em 2007, reflexo da política adotada para
capacitação de seu corpo técnico.
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Volume de Jobs Reexecutados
Sigla Fonte

Nome do Indicador

Volume de Jobs Reexecutados. VJR

Periodicidade

Base de dados da Produção MENSAL
(Lotus Notes)

Diretriz Estratégica

Adequação Tecnológica

Meta para 2007

Não se aplica

Unidade de
Medida
Percentual

Utilidade do Indicador
Medir a taxa de retrabalho no processamento de jobs nos mainframes da Dataprev hospedados nos
Centros de Processamento de Dados do Rio de Janeiro (CPRJ) e São Paulo (CPSP), no período de
referência.
Tipo de Indicador
Eficiência.
Fórmula de Cálculo
VJR = JR / ESQ * 100

Onde:

JR = Quantidade de Jobs reexecutados submetidos à produção.
ESQ = Quantidade total de esquemas (Ordem de Serviços) submetidos à produção.
Método de Aferição do Indicador
O indicador é obtido com base nos registros do relatório “Desempenho por Rotinas – Ano 2008”
elaborado pelo CPSP e CPRJ, tendo como fonte das informações sistema em Lotus Notes.
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Planejamento e Controle da Produção - CPRJ/D1CP
Divisão de Planejamento e Controle da Produção - CPSP/D3CP

Resultado do Indicador em 2008

Volume de jobs re-executados
12,50
Percentual

10,60
8,35

2006

2007

2008

Ano

Análise:

O índice teve uma redução de 2,25 % em relação ao do ano anterior. Esta variação deve-se,
essencialmente, ao trabalho em conjunto da DRD e áreas de produção (DIT), no
aprimoramento dos programas, job´s e planejamento das execuções, minimizando assim as
ocorrências de erros e conseqüentemente os retrabalhos.
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2.4.5.24.
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Projetos em Plataforma Baixa

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Projetos em Plataforma Baixa

IPPB

Site da
DRD

anual

percentual

Diretriz Estratégica

Adequação tecnológica

Meta para 2007

Não disponível

Utilidade do Indicador
Medida da adequação tecnológica. O Plano de Modernização Tecnológica prevê o desenvolvimento de
novos sistemas em plataforma aberta de forma a permitir a independência de fornecedores. O indicador
é uma medida do resultado dos esforços para a migração tecnológica.
Tipo de Indicador
Eficácia
Fórmula de Cálculo
IPPB = QPB / QTP
Onde:
QPB – quantidade de projetos em plataforma baixa
QTP – quantidade total de projetos
Método de Aferição do Indicador
No ano, são contabilizados os projetos em plataforma baixa e os que utilizam mainframe. São
considerados os projetos em planejamento, em andamento e os concluídos, cancelados e suspensos
durante o ano.
Área Responsável pelo Cálculo

Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS

Resultado do Indicador em 2008
O acompanhamento do portfólio de projetos de desenvolvimento de software da Dataprev em
2007, mostra que em 2008, foi apenas um projeto em plataforma alta e 72 utilizaram plataforma
baixa, chegando-se ao valor do IPPB de 98,63%.
Análise:
O resultado demonstra que as ações de desenvolvimento estão substancialmente
concentradas no desenvolvimento de soluções em plataforma baixa, alinhadas com as
diretrizes tecnológicas da Empresa.
A seguir, é apresentado o comportamento do valor do Indicador “Projetos com Cronograma
dentro do Prazo – ICP” no ano de 2008, que é utilizado para aferir os resultados da DRD
visando o PPLR 2008.
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Projetos com Cronograma Dentro do Prazo

Nome do Indicador
Projetos com Cronograma dentro do
Prazo – ICP

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
de Medida

ICP

RAP – Relatório
Mensal de
Acompanhamento
de Projetos

mensal

percentual

Diretriz Estratégica

Fortalecimento do relacionamento com os Clientes

Meta para 2008

60 % dos projetos concluídos no prazo

Utilidade do Indicador
O ICP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos acordados
com os clientes.
Tipo de Indicador

EFICÁCIA

Fórmula de Cálculo
ICPt = (QACPt / QTAt )* FPA + (QICPt / QTIt ) * FPI

Onde:

ICPt - índice de projetos com cronograma dentro do prazo no período t;
QACPt - quantidade de aquisições com cronograma dentro do prazo previsto no período t;
QTAt - quantidade total de aquisições existentes no período t;
QICPt - quantidade de projetos internos com cronograma dentro do prazo previsto no período t; e
QTIt - quantidade total de projetos internos existentes no período t.
FPA e FPI são, respectivamente, os fatores de ponderação das aquisições e dos projetos internos.
O ICP constitui-se, portanto, numa média ponderada entre os projetos externos (aquisições) e internos e
se convencionou que FPA = 0,2 e FPI = 0,8.
Método de Aferição do Indicador
A escolha do ICP leva em consideração que é mais vantajoso monitorar o cumprimento dos prazos
intermediários, do que simplesmente contabilizar se os projetos foram concluídos no prazo ou não. Ou
seja, o índice se fundamenta na assertiva de que um projeto com cronograma dentro do prazo tem maior
probabilidade de ser concluído no prazo.
Cabe observar que, no cálculo do indicador, são computados todos os projetos, ou seja, os que estão em
andamento e os encerrados (concluídos, cancelados ou suspensos). O processo de cálculo é cumulativo
no ano, ou seja, mesmo que um projeto tenha sido encerrado no início do ano, ele é contabilizado até o
final do ano.
Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS
Área Responsável pelo Cálculo
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Resultado do Indicador em 2008
Na figura a seguir, é apresentada a evolução do ICP durante o ano de 2008.
ICP

0,53

Janeiro

0,60
0,51

Fevereiro

Março

2008

0,66

0,66

0,66

0,63

Maio

Junho

Julho

Agosto

0,62

0,66

0,71

0,73

0,46

Abril

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Análise:
De janeiro para fevereiro, o valor do ICP aumentou, devido à abertura de 5 novos projetos. De
fevereiro a abril, o valor diminuiu, devido ao aumento da quantidade de projetos fora do prazo.
No mês de maio, ocorreu uma significativa recuperação no desempenho do ICP, devido
principalmente ao cancelamento dos projetos do SIBE e do CNIS (que apresentavam grandes
atrasos) e da abertura de 21 novos projetos do NMG. Naquele mês, foi superada a meta de
60%, determinada para o ICP.
Em junho e julho, o valor do indicador não se alterou. Nos meses de agosto e setembro,
ocorreu uma pequena redução no índice, provocada pelo atraso de 4 projetos em agosto e em
setembro pela entrada de mais 1 projeto fora do prazo.
Em outubro, o ICP atingiu os níveis observados no período maio a julho, devido à abertura de
14 novos projetos (sendo 6 deles do SIBE), da suspensão de dois projetos que estavam em
atraso e da conclusão de 2 projetos dentro do prazo. De outubro para novembro, os projetos
dentro do prazo aumentaram de 48 para 52 e os fora do prazo diminuíram de 22 para 17. Em
dezembro o indicador atingiu a melhor marca do ano, graças à entrada de 8 novos projetos.
Os resultados a partir de maio superaram a meta estabelecida para o ano de 2008.
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2.4.5.26.

Volume de Dados de Aplicação com SGBD Relacional

Nome do Indicador

Sigla

Volume de Dados de Aplicações com
SGBD Relacional

Fonte
Bancos de dados
dos ambientes
produtivos.

VBDr

Diretriz Estratégica

Adequação Tecnológica

Meta para 2008

Não se aplica

Periodicidade

ANUAL

Unidade de
Medida
Percentual

Utilidade do Indicador
Medir a relação do volume de dados que utilizam aplicações de SGBD Relacionais (Oracle + SQL Server) e o
volume total de dados (incluindo DMS II - SGBD do ambiente mainframe), no período em referência.

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
VBDr = (VDBR / VDBT) * 100

Onde:

VDBR = Volume de dados de aplicações que utilizam SGBD relacionais;
VDBT = Volume de dados de aplicações que utilizam SGBD relacionais e não relacionais.

Método de Aferição do Indicador
O indicador se baseia na relação dos volumes dos dados (em Terabytes) armazenados em bancos de dados nas
respectivas tecnologias de SGBD, cujo levantamento é coletado a partir de ferramentas (SBD, DBATools, SQL
Server) e consultas diretas às bases de dados.

Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Sustentação de Infra-estrutura de Banco de
Dados - DSBD

Resultado do Indicador em 2008

Volume de Dados de Aplicações com SGBD
Relacional
70,56%
62,76%
57,90%

2006

2007

2008

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 1 − Folha 221

Análise:
No primeiro trimestre tivemos um crescimento de SGBD Relacional de 210 Gb em janeiro e 90
Gb em fevereiro, sendo o Sistema de histórico de créditos dos segurados (HISCRE) foi o maior
responsável por este acréscimo, decorrente do povoamento dos créditos na base Oracle a
partir dos cd's gerados a partir das extrações de dados do Mainframe.
No terceiro trimestre (julho/agosto/setembro) o índice teve um acréscimo de 3,17%. Este valor
aumentado pode ser explicado devido a criação de novas bases de dados para os sistemas do
MTE, na plataforma Oracle, como também ao crescimento vegetativo das bases. No ambiente
SQL Server o aumento deve-se ao crescimento do nº de coletas da base de dados no servidor
RJOWTSQL803 e a inclusão de novas bases de dados.
No ambiente DMSII o aumento deve-se a inclusão do banco REQUERENTE do sistema MTE,
como também ao crescimento vegetativo das bases. A variação trimestral crescente deste
índice continuou refletindo uma evolução dos trabalhos de migração das bases de dados para
a plataforma de SGBD Relacional.
No último trimestre (Outubro/Novembro/Dezembro), este índice foi de (2,75%) o que
representou uma sensível redução em relação ao trimestre anterior (3,17%).
Embora tenham sido observados o crescimento vegetativo das bases de dados e a criação de
novas bases de dados para o sistema MTE, houve redução na plataforma Oracle, que pode ser
explicada pela exclusão temporária de índices no banco PCAGED para agilizar a carga de
novos registros, e a desativação das bases CATRJ122 (uxrjo126), POID (uxrjo065 e uxrjo091),
PSAA (uxrjo065 e uxrjo091), ocorridos no mês de Dezembro.
No ambiente SQL Server ocorreu a menor variação positiva, uma vez que, simultaneamente,
ocorreu procedimento de carga na DATAWAREHOUSE no servidor WTRJO006, em
contrapartida ao procedimento de rotina de compactação de todas as bases do servidor
RJOWTSQL803.
No ambiente DMSII o aumento deve-se a recarga do banco REQUERENTE do sistema MTE,
como também ao crescimento vegetativo das bases.
Em síntese o índice teve um acréscimo 7,80% em relação ao do ano anterior. Esta variação
reflete a evolução dos trabalhos de migração das bases de dados para a plataforma de SGBD
Relacional.
Como conseqüência deste acréscimo tem-se uma maior aderência à diretriz de adequação
tecnológica, desonerando a plataforma de grande porte.
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Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos
ou recursos

Não houve ocorrências no período.

4.

Restos a pagar de exercícios anteriores

Não houve ocorrências no período.
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Unidade: 44101 – SVFB (Serviço de
Formação de Processos
Administrativo Célula B)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de março de 2009 procedemos ao encerramento do
Volume 01 do Processo Administrativo n° 44101.000090/2009-12, que se finda com a folha nº
223.
Para constar, eu Márcio dos Santos Oliveira, Analista de Tecnologia da
Informação - Organização, matrícula 244.988, subscrevo e assino.
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REQUERENTE: Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU
ASSUNTO: Prestação de Contas (057)

COMANDO SIPPS Nº 334279901

DOCUMENTO INICIAL / Nº: Roteiro “D” de verificação de peças e conteúdos – exercício 2008 de
prestação de contas de empresa pública.
RESUMO: Apresentação e organização das peças componentes da prestação de contas de empresa
pública do exercício de 2008 em dois volumes.

MOVIMENTAÇÕES
Seq.

Sigla

Total de
folhas

1

SVFB

224 a 455

Código

Sigla

Total de
folhas

Código

Data

Data

Seq.
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As movimentações / tramitações devem ser registradas no SIPPS
DADOS COMPLEMENTARES: Volume

57.236-5

II
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Unidade: 44101 – SVFB (Serviço
de Formação de Processos
Administrativo Célula B)

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de março de 2009 procedemos a abertura do volume
II do Processo Administrativo n° 44101.000090/2009-12, que se inicia com a folha nº 224.

Para constar, eu Márcio dos Santos Oliveira, Analista de Tecnologia da
Informação - Organização, matrícula 244.988, subscrevo e assino.
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Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no
Exercício
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Previdência complementar patrocinada − Prevdata

6.
5B

6.1.

Identificação da Entidade
28B

•

Nome: Prevdata

•

Razão Social: Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev

•

CNPJ: 30.258.057/0001-56

6.2.
6.2.1.

Demonstrativo Anual
29B

Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes
14B

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Valor R$
8.581.742,81
8.497.140,86
8.208.055,26
8.295.648,91
8.316.040,46
8.279.273,88
8.250.191,03
11.025.324,83
8.952.219,71
8.942.882,70
8.923.384,35
9.054.216,59
105.326.121,39
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6.2.2.

Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
15B

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Dezembro 13º
Total

6.2.3.
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Valor R$
668.361,31
661.364,40
646.554,63
655.888,30
644.835,53
653.721,16
651.557,52
1.034.790,68
706.909,19
702.422,45
698.561,69
713.168,44
703.611,03
9.141.746,33

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
16B

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Dezembro 13º
Total

Valor R$
668.361,31
661.364,40
646.554,63
655.888,30
644.835,53
653.721,16
651.557,52
1.034.790,68
706.909,19
702.422,45
698.561,69
713.168,44
703.611,03
9.141.746,33
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6.2.4.

Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
17B

Não houve no exercício.

6.2.5.

Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não
sejam contribuições
18B

Não houve no exercício.

6.2.6.

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
19B

O objetivo principal da PREVDATA é a instituição e administração de planos de benefícios de caráter
previdenciário. Para isto, deve acumular e manter as reservas financeiras com a liquidez necessária para
o cumprimento dos compromissos atuariais, o que é feito de três maneiras: contribuições dos
participantes e assistidos; contribuições das patrocinadoras; e retornos dos investimentos. As alocações
são realizadas segundo o disposto na Resolução 3.456/2007, na Política de Investimentos da Entidade,
e demais dispositivos legais. Distribuição dos ativos em 2008 comparativamente ao exercício de 2007:

Modalidade de Aplicação

2008
Valor R$ (*)

Renda Fixa

Distrib %

Distrib %

167.579.869,70

64%

162.147.321,57

56

59.740.158,18

22%

89.814.002,80

31

1.341.481,91

1%

8.865.337,26

3

34.120.836,84

13%

27.999.891,06

10

1.509,50

0%

-

0

262.783.856,13

100%

288.826.552,69

100

Renda Variável
Mercado Imobiliário
Operações com Participantes
Outros realizáveis
Total

2007
Valor R$ (*)

(*) Ativo Realizável ∏ Valor do programa de investimentos.

Renda Fixa
Ativos em Carteira
Letras Financeiras Tesouro Nacional LFT - B

Principal (*)

2008 R$ (*)

2007 R$ (*)

Vencimento

Precificação
A mercado

5.608.565,23

13.270.835,22

17.239.159,03

Quadro 6.1.1

Letras do Tesouro Nacional - LTN

20.053.038,25

23.271.610,35

26.888.385,30

Quadro 6.1.2

Notas do Tesouro Nacional – NTN - B

77.489.471,50

86.983.817,74

53.288.241,94

Quadro 6.1.3

Notas do Tesouro Nacional – NTN - F

18.101.302,19

18.762.946,97

8.002.161,83

Quadro 6.1.3

A mercado

Fundo Exclusivo HSBC

20.425.209,14

-

20.679.693,73

Resgatado

A mercado

Quotas de FI Multimercado UAM

5.065.503,49

-

5.309.439,24

Resgatado

A mercado

Quotas de FI Multimercado Sul América

5.000.000,00

-

5.183.565,74

Resgatado

A mercado

Quotas de FI Multimercado UBS Pactual

5.000.000,00

-

5.210.899,15

Resgatado

A mercado

Certificados de Depósitos Interbancários

24.817..000,00

25.290.485,66

20.120.594,36

30 dias

A mercado

815.823,76

-

106.171,68

Resgatado

Agente Fiduciário

130,57

173,76

158,15

31/10/2010

Agente Fiduciário

543.853,44

-

70.031,47

Resgatado

Agente Fiduciário

20.000,00

-

48.819,95 Garantia imóvel

Vencimento e Mercado

Debêntures Hércules
Debêntures Vale
Debêntures Zivi
Caderneta de poupança
Total

A mercado

167.579.869,70 162.147.321,57
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(*) Ativo Realizável ∏ Valor do programa de investimentos

Letras Financeiras do Tesouro Nacional – Série B
Vencimento

Quantidade Principal R$

2008 R$

Vencimento

Quantidade

Principal R$

2008 R$

15/01/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/02/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/02/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/03/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/03/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/04/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/04/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/05/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/05/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/06/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/06/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/07/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/07/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/08/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/08/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/09/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/09/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/10/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/10/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/11/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/11/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/12/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/12/2009

211

215.478,38

509.859,11

15/01/2011

211

215.478,38

15/01/2010

211

215.478,38

509.859,11

15/02/2011

217

221.605,73

Total

5.492

509.859,11
524.357,47

5.608.565,23 13.270.835,22

Letras do Tesouro Nacional.
Vencimento

Quantidade

Principal R$

2008 R$

2007 R$

01/07/2008

6.200

5.061.382,30

-

5.877.340,12

01/10/2009

25.100

20.053.038,25

23.271.610,35

21.011.045,18

31.300

25.114.420,55

23.271.610,35

26.888.385,30

Notas do Tesouro Nacional.
Vencimento

Quantidade

Principal R$

2008 R$

2007 R$

15/05/2011

25.425

37.064.404,42

43.863.930,55

32.791.024,31

15/08/2012

12.450

19.909.734,91

21.971.479,57

20.497.217,63

15/05/2013

12.700

20.515.332,18

21.148.407,61

-

01/01/2012

11.000

10.046.718,12

10.727.954,03

-

01/01/2017

9.000

8.054.584,07

8.034.992,94

8.002.161,83

70.575

95.590.773,71

105.746.764,70

61.290.403,77
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Renda Variável
Ativos em Carteira

31/12/2008

31/12/2007

Rentabilidade

Distribuição

Valor R$

Valor R$

Anual %

do segmento %

Observações

FIA Ipanema - Fundo Exclusivo
de ações gerido pelo Schroder
Investment Management Brasil.
(1)

26.737.663,21

51.343.413,15

(42,66)

FIA Data Equity
- Fundo
Exclusivo de ações gerido pelo
Mellon
Global
Investments
Brasil. (1)

26.435.730,24

31.224.588,31

(34,49)

Carteira própria de ações a
vista, iniciada em 25/07/2007.
(1)

6.519.878,00

6.931.021,50

(42,49)

10,91 A carteira esta posicionada em
ativos de maior perspectiva de
valorização, dos pesos destes
ativos em índices de referência,
como por exemplo o IBX e o
Ibovespa.

Ações de baixa liquidez listadas
em bolsa, adquiridos na gestão
que esteve a frente da Prevdata
no período de 01/1995 a
03/1998. (1) (2)

-

314.979,84

(0,86)

- Valor em carteira dos ativos de
baixa liquidez. A rentabilidade
desses ativos não inclui as
provisões.

46.886,73

-

-

9.247.583,68

9.366.953,79

-

(9.247.583,68)

(9.366.953,79)

-

59.740.158,18

89.814.002,80

Direitos a receber

(1)

Ações de Balcão e Baixa de
Liquidez em Bolsa. (2)
Total

44,76 Fundos exclusivos de renda
variável, foram constituídos com o
objetivo de superar a variação do
índice IBX mais 2% de juros fixos
ao ano.
44,25

0,08 Dividendos, bonificações, etc.
- Provisionadas
12/2004.
-

(39,52)

100,00

a

perda

Valor Total e rentabilidade anual.

(1)

Ativos precificados a valores de mercado. Na ausência de cotações, foi utilizado o valor de aquisição ou o valor patrimonial,
dos dois o menor.

(2)

As ações de balcão e baixa liquidez foram adquiridas na gestão que esteve a frente da Prevdata no período de 01/1995 a
03/1998.

Provisões para perda de investimentos.
No exercício de 2008 as provisões montam o valor de R$ 9.247.583,68. Em 31 de dezembro de 2004, ano em que houve a
provisão referente a ações de baixa liquidez e ações adquiridas em mercado de balcão, o montante era de R$13.008.141,57.
Esses ativos foram adquiridos na gestão compreendida entre janeiro de 1995 e março de 1998, e estavam em desacordo à
legislação vigente.
Os seguintes ativos compõem o montante provisionado:
Empresa

Custo

Quantidade

2008 R$

2007 R$

Aço Palma S/A - PNC

2.400.000,00

30.000.000

(2.141.700,00)

(2.141.700,00)

Autel Telecomunicação S/A - PN

1.038.359,90

105.385.660

(843.085,28)

(843.085,28)

Centrais Elétricas do Maranhão S/A - ON

178.953,90

3.540

(24.249,00)

(53.100,00)

Centrais Elétricas do Piauí S/A - PN

765.000,00

17.000.000

(765.000,00)

(765.000,00)

2.719.795,21

488.000

(3.816.160,00)

(3.816.160,00)

SAM Industrias S/A – ON

224.627,35

70.000

-

(42.000,00)

Metanor S/A – PN

488.260,15

1.395.029

(365.553,40)

(414.072,51)

2.800.000,00

1.820.000

(1.291.836,00)

(1.291.836,00)

10.614.996,51

-

(9.247.583,68)

(9.366.953,79)

Empresa Baiana de Saneamento S/A – PN

Minaço S/A - PN
Total

desde
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IMÓVEIS
Classificação por tipo de edificação

Valor Contábil R$

Próxima reavaliação

Situação

644.384,57

jul/09

Uso próprio

Edificações Locadas a Terceiros

1.307.355,37

jul/09

Vago

(-) Provisão para perda em Locados a Terceiros

(648.103,53)

-

Participações em Shopping Centers

2.005.413,15

jul/09

Edificações para Uso Próprio

(-) Provisão para perda em Shopping Centers

(1.967.567,65)

Processo judicial

-

1.341.481,91
Classificação por unidades

Valor Contábil R$

Av. Rio Branco 108/12°

659.251,84

Av. Rio Branco 108/13°

644.384,57

Pirata’s Mall loja 335

37.845,50

Total

1.341.481,91

Baixa pela venda das lojas:
Unidade

Sala

Construção R$

Terreno R$

Contábil R$

Venda R$

Resultado R$

Pirata`s

320

39.744,44

3.200,00

42.944,44

28.559,01

(14.385,43)

Pirata`s

321

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

322

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

323

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

324

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

325

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

326

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

327

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

328

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

329

41.146,88

4.750,00

45.896,88

29.416,13

(16.480,75)

Pirata`s

330

42.013,12

4.850,00

46.863,12

30.035,71

(16.827,41)

Pirata`s

331

27.100,24

3.140,00

30.340,24

19.446,87

(10.893,37)

Pirata`s

332

23.774,07

6.300,00

30.074,07

20.318,32

(9.755,75)

Pirata`s

334

34.209,26

10.800,00

45.009,26

29.100,00

(15.909,26)

Pirata`s

338

30.307,40

7.600,00

37.907,40

24.600,03

(13.307,37)

Pirata`s

339
Total

24.409,26

6.100,00

30.509,26

19.800,00

(10.709,26)

591.879,71

84.740,00

676.719,71

436.605,11

(240.114,60)

5.000,00

(21.675,01)

Iguaçu

109

23.925,01

2.750,00

26.675,01

Iguaçu

112

42.630,00

4.900,00

47.530,00

9.500,00

(38.030,00)

Iguaçu

117

54.810,00

6.300,00

61.110,00

12.700,00

(48.410,00)

Iguaçu

118

42.630,00

4.900,00

47.530,00

9.500,00

(38.030,00)

Iguaçu

119

24.360,00

2.800,00

27.160,00

5.000,00

(22.160,00)

188.355,01

21.650,00

210.005,01

41.700,00

(168.305,01)

Sobre Loja

2.904.888,89

760.000,00

3.664.889,86

3.658.000,00

(6.889,86)

2.904.888,89

760.000,00

3.664.889,86

3.658.000,00

(6.889,86)

Total
Vol. Pátria

Total
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Empréstimos:
Operações com participantes e assistidos
Empréstimos

31/12/2008

31/12/2007

Variação

R$

Quantidade

R$

Quantidade

R$

Quantidade

34.120.836,84

2.640

27.999.891,06

2.064

6.120.945,78

576

As operações de empréstimos aos participantes da PREVDATA têm a seguinte classificação:
• Empréstimo Simples; e
• Empréstimo Complementar.

Empréstimo Simples - Condições
Participantes:
•

Até 8 (oito) remunerações mensais, desde que o valor a ser concedido não ultrapasse
o equivalente a 80% (oitenta por cento) da reserva de poupança constituída pelo
participante e a prestação inicial não exceda a 20% (vinte por cento) da remuneração
mensal do participante; ou

•

Até 1 (uma) remuneração do participante, no caso do valor a ser concedido exceder o
equivalente a 80% da reserva de poupança constituída pelo participante, desde que a
prestação inicial não exceda a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal do
participante.

Assistidos:
•

Até 8 (oito) rendas mensais, sendo que para todos os assistidos a prestação inicial
estará limitada a 50% da suplementação de benefício paga pela PREVDATA.

Empréstimo Complementar - Condições
•

O valor do empréstimo corresponderá a no máximo 1,5 (um e meio) salário mínimo por
participante/assistido mais os dependentes cadastrados na PREVDATA.

•

O valor previsto no item 4.2.1 será limitado de forma a que o valor da prestação inicial
não exceda:
a. Para o participante: 10% (dez por cento) da remuneração mensal;
b. Para o assistido: 10% (dez por cento) da suplementação de benefício paga pela
PREVDATA.

O empréstimo complementar difere do empréstimo simples por ser destinado às despesas
extras de início de ano, como aquelas de aquisição de material escolar, IPVA, IPTU, entre
outras.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

6.2.7.

Volume 2 − Folha 247

Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar
120B

A Prevdata não recebeu manifestação da secretaria sobre o exercício em epígrafe.

6.2.8.

Parecer da auditoria independente
12B
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Casos de descumprimento dos limites fixados em lei para o
repasse de recursos pela patrocinadora, informando quais
providências estão sendo adotadas para a adequação
30B

Não houve ocorrência no período.

6.4.

Listagem dos recursos humanos e patrimoniais cedidos
pela patrocinadora à patrocinada, destacando como foi
formalizada esta cessão
31B

Não há recursos patrimoniais cedidos a Prevdata. Em relação aos recursos humanos, em
31/12/2008 havia um funcionário cedido pela Dataprev.
Abaixo listamos os dados do referido funcionário:
•

Nome: Alberto Lucas Beraldo
Matrícula: 237.418
Função: Diretor de Atendimento e Seguridade
Designado através da Resolução n.º 06/2005
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Dívidas existentes entre a patrocinadora e a patrocinada e a
situação destas operações quanto à regularidade formal e a
adimplência
32B

Desde sua fundação, em 1978, a Prevdata mantém a administração de um plano da
modalidade de benefícios definido, denominado Plano de Renda Vinculada - PRV. Após a
realização de uma auditoria atuarial, ocorrida no final do exercício de 2001, e início de 2002, foi
constatado que havia um déficit técnico atuarial de elevada magnitude. Há época, os
investimentos da Prevdata não eram suficientes para cobrir as reservas pertinentes aos
benefícios já concedidos, bem como deixava totalmente os benefícios a conceder sem
qualquer garantia. Várias foram as causas, desde premissas inadequadas, envelhecimento da
massa de participantes, maturidade do plano, até a qualidade dos ativos do programa de
investimentos.
Durante os últimos seis anos, a Prevdata envidou os maiores esforços para equacionar o déficit
técnico atuarial. Além disso, elaborou um novo plano de benefícios, na modalidade de
contribuição variável, o Plano CV - PREVDATA II. Devido ao empenho da Prevdata, de seus
conselhos, e pelo fato de ter podido contar com o apoio de sua patrocinadora Dataprev, houve
a aprovação do processo pelo DEST – Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e pela SPC - Secretaria de Previdência Complementar, conforme Portarias
2.669 e 2.666, ambas datadas de 22/12/2008.
Em 23/12/2008, as Diretorias da Dataprev e da PREVDATA assinaram um Termo de
Compromisso de Recomposição Patrimonial, para cobertura de reserva a amortizar do Plano
de Renda Vinculada – PRV para fins de seu saldamento, e a adesão da Dataprev como
patrocinadora do novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável. O acordo
prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano Renda Vinculada - PRV e ainda o
pagamento do valor atualizado do chamado "Serviço Passado" pela Dataprev, restando aos
participantes o pagamento de 29,9% do déficit remanescente.
Equacionamento do Déficit do Plano de Renda Vinculada
Demonstramos abaixo as principais condições pactuadas, entre Dataprev e Prevdata, para
pagamento do Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial:
“1) A PATROCINADORA se obriga a efetuar o pagamento à PATROCINADA, do valor de
R$ 161.766.203,48 (cento e sessenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos
e três reais e quarenta e oito centavos), na forma abaixo descrita:”
“1.1) R$ 149.413.843,69 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos
e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), referentes ao “Serviço Passado”, serão
pagos em até 120 parcelas mensais e sucessivas, no valor inicial de R$ 1.646.899,54 (um
milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e
quatro centavos), que serão atualizadas até a data de seu pagamento conforme legislação em
vigor e de acordo com a variação do INPC/IBGE, deduzidas as amortizações realizadas, sendo
que os juros anuais de 6% já estão incorporados ao valor da parcela acima referida;”
“1.2) R$ 12.352.359,79 (doze milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e
nove reais e setenta e nove centavos) que serão pagos em até 240 parcelas mensais e
sucessivas, no valor inicial de
R$ 87.367,26 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete
reais e vinte e seis centavos), que serão atualizadas até a data de seu efetivo pagamento,
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conforme legislação em vigor e de acordo com a variação do INPC/IBGE, deduzidas as
amortizações realizadas, sendo que os juros anuais de 6% já estão incorporados ao valor da
parcela acima referida;”
“2) Os participantes serão responsáveis pelo equacionamento dos R$ 5.268.695,54 (cinco
milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos).”
“3) O custo acima referido para o saldamento será ajustado por avaliação atuarial a ser
realizada no encerramento do processo de saldamento.”
Custo do saldamento
Conforme mencionado no item (3) acima, os valores pactuados foram ajustados na avaliação
atuarial realizada no encerramento do processo de saldamento, ocorrida em 31/12/2008. Os
valores que constam do Termo de Compromisso foram apurados no encerramento do primeiro
semestre do exercício em epígrafe. Abaixo, apresentamos os valores acordados, posicionados
em 31/12/2008, isentos de juros e atualização monetária:
Valor total da Patrocinadora conforme Termo de Compromisso no encerramento do
exercício.
Valor do Termo atualizado em 31/12/2008
Patrocinadora

(R$)

%

Prazo

(R$)

Subtotal item 1.1 do Termo

157.410.900,02

62,00%

120

1.311.757,50

Subtotal item 1.2 do Termo

95.166.773,27

37,48%

240

396.528,22

item 1.2 (a)

56.120.283,49

item 1.2 (b)

39.046.489,78

Total

252.577.673,29

22,10%

240

15,38%

240

100,00

233.834,51
162.693,71

1.708.285,72

(a) Valor correspondente ao serviço passado dos benefícios concedidos, que em junho/08 montava R$ 7.083.664,25.
(b) Valor correspondente a paridade contributiva aos participantes, conforme item 2 do Termo, que em junho/08 montava
R$ 5.268.695,54.

Valor total dos Participantes conforme Termo de Compromisso no encerramento do
exercício.
Valor do Termo atualizado para 31/12/2008
Participantes
Item 2 do Termo

(R$)

%

39.046.489,78 100,00

Prazo

(R$)

240

162.693,71
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Valor total do Termo de Compromisso no encerramento do exercício.
Valor total do Termo de Compromisso e das parcelas em 31/12/2008
Composição
Total Patrocinadora item 1
Total Participantes item 2
Total

(R$)
252.577.673,29
39.046.489,78
291.624.163,07

(R$)
1.708.285,72
162.693,71
1.870.979,43

Os valores acima demonstrados foram compostos da seguintes forma:
•

Integralização de Provisões Matemáticas a Constituir decorrentes de Serviço Passado
de responsabilidade da Patrocinadora.

•

Persistindo o déficit, equacionamento de forma paritária entre as Patrocinadoras e os
Participantes do Plano, na forma prevista na legislação vigente. Artigo 21 § 1º.

•

Esse equacionamento foi formulado considerando-se a vigência de contribuição
paritária de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) incidindo sobre o salário de
contribuição para o exercício de 2009, e para os subsequentes essa taxa será
acrescida de 0,4% (quatro décimos por cento) por ano.

•

Essa contribuição será devida individualmente, até o participante entrar em gozo do
benefício saldado de suplementação, e as Patrocinadoras também só contribuirão
paritariamente enquanto os participantes contribuírem.

•

A sucessão dessas contribuições encontra-se em progressão aritmética, cujo primeiro
termo é 3,2% e a razão, 0,4%.

•

Anualmente, ao final de cada exercício, essas contribuições serão ajustadas
atuarialmente de forma que seja preservado o equilíbrio técnico do Plano.

A evolução dos números apresentados preliminarmente em 30/06/2008, acompanhando a
Proposta de Equacionamento do Plano teve impacto significativo em função das seguintes
variáveis relacionadas abaixo:
•

Reajuste de 6,54% sobre a renda global dos assistidos, após fechamento do acordo
coletivo, conforme art. 53 do Regulamento PRV/2006. As suplementações aumentaram,
em média, 13,12%, impactando os valores das Provisões Matemáticas dos Benefícios
concedidos;

•

A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder aumentou após fechamento do
acordo coletivo, os salários de contribuição dos participantes foram majorados em
6,54%, acrescidos de 2%, referente a 1 nível salarial, recebido a título de promoção por
antigüidade;

•

Envelhecimento da massa;

•

Redução por decurso do prazo, para o recebimento futuro do benefício saldado;

•

Patrimônio Garantidor se reduziu em função do resultado dos investimentos que o
impactaram negativamente em função da crise econômica.
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•

A Patrocinadora DATAPREV, através do Termo de Compromisso assumiu o
compromisso de integralizar o Serviço Passado no montante de R$ 213.531.183,51,
esse total referente ao serviço passado inclui os benefícios concedidos e a conceder.

•

Rateio do Equacionamento do Déficit:
Paridade contributiva
Prevdata
Dataprev
Total

Patrocinadora
1.316.337,16
39.046.489,78
40.362.826,94

Participante
1.316.337,16
39.046.489,78
40.362.826,94

Implantação do Plano de Contribuição Variável
Conforme acordado com sua patrocinadora Dataprev, a Prevdata elaborou um novo plano de
benefícios, na modalidade de contribuição variável, o Plano CV - PREVDATA II. A aprovação
desse novo plano foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22/12/2008. A fim de divulgar a
criação desse plano, direcionado a todos os empregados em atividade na patrocinadora
Dataprev, e aos pertencentes ao quadro de funcionários da Prevdata, serão realizadas
reuniões no Rio de Janeiro que abranjam o maior público possível: sindicatos e entidades de
classe, direção da patrocinadora e gerentes, participantes, não participantes, estando também
previsto um Encontro dos Representantes Regionais da PREVDATA (para treinamento dos
empregados da Dataprev que representam a PREVDATA em todo ao Brasil).

6.6.

Destacar as ações executadas no exercício com vistas à
supervisão sistemática das atividades da entidade fechada,
de conformidade com o disposto no § 2º do art. 41 da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001
3B

Segundo disposto no § 2º “A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os
instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas
respectivas entidades fechadas.”
A Dataprev inclui a Prevdata no cronograma de atividades anuais de sua auditoria interna.
Oportunamente, a Prevdata envia o resultado dessa auditoria aos órgãos de controle.

6.7.

Resultados da fiscalização e do controle da PREVDATA
efetuados pela Dataprev (conforme disposto no art. 25 da Lei
34B

Complementar nº 108/2001)
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa TCU nº 97 de 18/03/2009, anexo II, item “B18” informamos que no exercício de 2008 foi executada uma auditoria de acompanhamento
através da Ordem de Serviço-046/2008 , no período de 13/10/2008 a 21/11/2008, tendo como
objetivo “Certificar, em especial, as ações em andamento/adotadas pela entidade em
decorrência das recomendações efetuadas pela Secretaria de Previdência Complementar SPC, registradas no Relatório de Fiscalização nº 39/2007/ESRJ, e as recomendações da
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Auditoria Interna e dos demais órgãos de controle contidas no módulo de Follow-up do
aplicativo AUDIN.
Obter os elementos de convicção necessários à manifestação da Coordenação Geral de
auditoria Interna - CGAU no RAINT 2008, quanto ao cumprimento pela DATAPREV das suas
obrigações legais em relação à sua Entidade de Previdência Privada, em especial quanto ao
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e o § 2º do art. 41 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.”
Como resultados relevantes foram obtidos:
•

A regularização de 11(onze) recomendações das 25 (vinte e cinco) existentes no
Sistema de Acompanhamento da Auditoria Interna, que representam 44% do total.

•

A aprovação da proposta de saldamento do déficit atuarial.

•

A constatação da regularidade das obrigações legais da Dataprev com a
Prevdata.

Neste trabalho foram consolidadas todas as pendências ainda remanescentes no sentido de
facilitar sua cobrança e acompanhamento, tendo sido encaminhado ao órgão auditado um
relatório detalhado da situação atual, tendo a Prevdata se manifestado em 02/02/2009,
requerendo dilatação de 60 dias no prazo para resposta ao Relatório de Auditoria uma vez que
atualmente encontra-se empenhada na implantação do Saldamento do Plano de Benefício
PRV e implantação do Plano de Contribuição Variável.
Tendo em vista a obrigatoriedade da Dataprev cumprir dispositivos legais em relação à
Entidade de Previdência Privada, PREVDATA, em especial quanto ao disposto no art. 25 da
Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e o § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº
109, de 29 de maio de 2001, informamos que:

6.7.1.

Limites para Repasses
12B

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 e autonomia administrativa e financeira próprios.
Com relação aos repasses de contribuições da Patrocinadora no exercício de 2008,
verificamos que os repasses até o mês de dezembro/08, estão de acordo com o estabelecido
na Emenda Constitucional Nº20 - na paridade de 1/1 - em relação aos valores pagos pelos
participantes.
Com base nos demonstrativos contábeis e no relatório de contribuições da Fundação, a
Prevdata recebeu até o mês de dezembro de 2008 o montante líquido de R$ 15.308,274,00
resultante das contribuições da patrocinadora e participantes.
123B
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Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora

Quanto a observância dos limites fixados em lei para cessão de pessoal e bens pela
patrocinadora, identificamos no que se refere a cessão de empregados, que a Prevdata vem
reembolsando regularmente a cessão do empregado da Dataprev de matricula nº 237.418,
que ocupa o cargo de Diretor de Atendimento e Seguridade da Prevdata, estando registrado
nos Demonstrativos Financeiros e Contábeis da Prevdata do mês de setembro/08 e no Razão
Analítico de Janeiro a Setembro de 2008, conforme pode ser verificado na tabela abaixo. No
Balanço da Dataprev, em 31/12/08 , consta o valor de R$ 9.968,64, referente a cobrança dos
proventos e encargos sociais espontâneos, de competência de dezembro/2008, com
vencimento para o dia 25/01/08.

Com relação a cessão de bens, identificamos o registro do empréstimo de duas máquinas
elétricas de escrever. Conforme o relatório de "Relação de Bens por Localização" da
Patrocinadora Dataprev, o valor patrimonial residual dessas máquinas é zero. Segue abaixo a
descrição patrimonial das duas máquinas:
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Regularidade das Dívidas Existentes entre a Dataprev e a Prevdata

As diretorias da Dataprev e da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev
(Prevdata) assinaram, no dia 23/12/08, o Termo de Compromisso de Recomposição
Patrimonial para saldar o passivo do fundo.
O acordo prevê a cobertura de reserva para integralização do Plano de Benefício Definido Plano de Renda Vinculada (PRV) e ainda o pagamento do valor atualizado do chamado
"Serviço Passado" pela Empresa, que em junho deste ano era R$ 149, 4 milhões. Ao final, em
valores de junho/2008, a Empresa assume o valor total de R$ 167 milhões e o conjunto dos
participantes o valor de R$ 5 milhões.
Diferentemente do Termo de Compromisso assinado pela Dataprev e Prevdata em 2005, o
Termo assinado, bem como o novo plano (Prevdata 2) já foram oficialmente aprovados pelo
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e pela Secretaria de Previdência Complementar
(SPC) do Ministério da Previdência Social (MPS). A aprovação do novo Plano de Previdência
na modalidade Contribuição Variável e as alterações propostas para o Regulamento do Plano
de Renda Vinculada foram publicadas, conforme PT's nº.2.666 e 2.669, de 22/11/2008,
respectivamente, no DOU de 23/12/08,
A Dataprev tem registrado, em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2008, o valor de R$
252.577.673,29, referente ao Termo de Compromisso valor correspondido pela Contabilidade
da Prevdata.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

7.

Volume 2 − Folha 256

Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com
recursos externos

Não houve ocorrências no período

8.

Renúncia Tributária
7B

Não houve ocorrências no período

9.

Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos
de renúncia
8B

Não houve ocorrências no período

10.

Operações de Fundos
9B

Não houve ocorrências no período

11.

Despesas com cartão de crédito
10B

A Dataprev não utiliza o CPGF – Cartão de Pagamento do Governo Federal (destinado aos
órgãos e entidades da “Administração Pública Federal Direta – Autárquica e Fundacional”).
O cartão utilizado para ressuprimento de fundos emergenciais - “caixa pequeno” - da Dataprev
é um cartão empresarial (produto e serviço do Banco do Brasil), não tem selo federal e
nenhuma característica de cartão corporativo, no sentido estrito.
A Empresa não se utiliza de recursos do caixa do Tesouro Nacional, como ocorre com o
CPGF, e sim da conta-corrente da Dataprev (Empresa Pública – Administração Pública Federal
Indireta).

12.
12.1.

Recomendações do órgão ou unidade de controle interno
1B

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.1/001 - Estabelecer metas quantificáveis para o segundo semestre de 2008.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos:
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011;
Elaboração do Plano para realização da estratégia;
Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas;
Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado com a
estratégia.
Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações
que atendam a implantação dos objetivos propostos.
A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques:
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a
elaboração dos indicadores.
Situação: Pendente

12.2.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.1/002 - Apresentar no relatório de gestão do exercício de 2008 resultados quantitativos e
indicadores associados ás ações listadas no relatório de auditoria.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos:
1) Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011;
2) Elaboração do Plano para realização da estratégia;
3) Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas;
4) Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado
com a estratégia.
Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações
que atendam a implantação dos objetivos propostos.
A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques:
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a
elaboração dos indicadores.
Situação: Pendente
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Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.1/003 - Reavaliar a pertinência dos programas e ações criados, tendo em vista a
necessidade de acompanhamento dos resultados e os objetivos estratégicos da empresa para
o próximo ciclo de planejamento.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
No Plano Estratégico 2009/2011 foram identificadas ações, objetivos estratégicos e os
respectivos programas para realização dos mesmos. Os gestores de cada programa foram
definidos pela Diretoria Executiva. Foram estabelecidos os modelos para o planejamento da
execução dos programas. Os gestores nas suas respectivas áreas de atuação estão
elaborando os Planos de Execução de cada Programa conforme modelo definido pela
Empresa.
Situação: Pendente

12.4.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.2/001 - Estabelecer indicadores capazes de aferir o grau de competitividade alcançado
pela UJ em comparação com outras instituições de natureza semelhante.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A sistemática será baseada em pareceres periódicos, em três níveis de detalhamento:
Programa, Iniciativa Estratégica e Projetos/Ações. A ferramenta tecnológica que apoiará a
sistemática será o e-Car. A ferramenta está sendo configurada para atender ao processo de
planejamento a ser aplicado na Dataprev, cujo prazo previsto para a conclusão da tarefa é
27/02/2009.
Situação: Pendente

12.5.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.2/002 - Criar indicadores para os programas e Ações geridos pela Unidade.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos:
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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1) Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011;
2) Elaboração do Plano para realização da estratégia;
3) Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas;
4) Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado
com a estratégia.
Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações
que atendam a implantação dos objetivos propostos.
A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques:
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a
elaboração dos indicadores.
Situação: Pendente

12.6.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.2/003 - Estabelecer indicadores históricos, suficientemente decompostos para permitir
rastreabilidade das causas dos problemas, condição necessária à efetiva realização do ciclo
PDCA, para avaliar o grau de eficiência, eficácia e economicidade alcançado em relação ao
planejado para o final de cada exercício.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos:
1) Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011;
2) Elaboração do Plano para realização da estratégia;
3) Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas;
4) Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado
com a estratégia.
Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações
que atendam a implantação dos objetivos propostos.
A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques:
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a
elaboração dos indicadores.
Situação: Pendente
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Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.2/004 - Estabelecer metas para os indicadores existentes.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos:
1) Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011;
2) Elaboração do Plano para realização da estratégia;
3) Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas;
4) Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado
com a estratégia.
Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações
que atendam a implantação dos objetivos propostos.
A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques:
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a
elaboração dos indicadores.
Situação: Pendente

12.8.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.2.2/005 - Realizar um estudo sobre a real necessidade de cada indicador existente
tomando por base os critérios que servem de guia na elaboração de indicadores tais como:
representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade,
cobertura, economicidade, acessibilidade, estabilidade, e seletividade. Avaliar, também, a
adequação de cada indicador aos programas e ações geridos.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\CGPO
Providências Adotadas
A sistemática será baseada em pareceres periódicos, em três níveis de detalhamento:
Programa, Iniciativa Estratégica e Projetos/Ações. A ferramenta tecnológica que apoiará a
sistemática será o e-Car. Atualmente, a ferramenta está sendo configurada para atender ao
processo de planejamento a ser aplicado na Dataprev, cujo prazo previsto para a conclusão da
tarefa é 27/02/2009.
Situação: Pendente
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Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.4.1/001 - Fazer constar de todas as requisições referentes a Autorizações e Comprovação
de Despesas de Viagens (ACDV) justificativa do setor requisitante para o pagamento de
despesas de viagens nos finais de semana.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFS
Providências Adotadas
Após o recebimento da recomendação emitida pela CGU, tanto as ACDVs relacionadas no
apontamento como todo o processo de emissão de passagens aéreas foram reavaliados pelas
áreas responsáveis, tendo sido constatada a regularidade dos procedimentos perante as
regras definidas pelos normativos internos, tendo sido utilizada à época a Norma de Viagens
N/LG/009/07, revogada em 16/06/2008 pela N/LG/009/08.
Situação: Regularizado

12.10.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.4.1/002 - Fazer constar da prestação de contas referentes a viagens a serviço originais ou
cópias dos cartões de embarque, nos casos de viagens aéreas.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFS
Providências Adotadas
As prestações de contas que motivaram a recomendação do Órgão de Controle Interno foram
originadas por Unidades Regionais, já que possuem autonomia para a liquidação, gestão e
controle sobre estas operações, sempre observando o atendimento á Norma de Viagem em
vigor. A Diretoria Financeira recomendou especial atenção ao atendimento das determinações
constantes na Norma de Viagem e na execução dos procedimentos necessários à garantia da
exatidão e correção do processo de Prestação de Contas.
Situação: Regularizado

12.11.

Relatório SFC nº 208.048/2007

Ação Recomendada
1.1.4.1/003 - Aprimorar os controles internos da Empresa atinentes a diárias, de modo que se
evitem informações inconsistentes como as verificadas na planilha de controle de diárias
relativas a ACDV.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFS
Providências Adotadas
A inconsistência informada nos valores relativos às diárias concedidas aos empregados teve
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sua origem na descentralização da gestão do processo. Um sistema de controle centralizado
fornecerá o nível de controle necessário ao referido processo. Este sistema já está em
avançado estágio de implementação e testes.
Situação: Regularizado

13.
13.1.

Determinações e Recomendações do TCU
12B

Acórdão 0086/2008 - TCU - Plenário

Ação Recomendada
9.4. - Determinar ao INSS, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria Geral
Federal e a Dataprev que passem a incluir, nos CDs com a listagem de devedores da
Previdência Social enviados trimestralmente ao TCU, dados referentes à situação agregada
dos créditos administrativos, bem como informações sobre faixas de tempo na situação, faixas
de tempo nas fases (créditos judiciais) e faixas de valor (créditos administrativos e judiciais).
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\DERC
Providências Adotadas
A Organização já solicitou formalmente às áreas de execução a geração das informações em
atendimento a recomendação e aguarda a conclusão do processo operacional para certificar as
medidas implementadas e informar ao Órgão de Controle Externo.
Situação: Pendente

13.2.

Acórdão 0086/2008

Ação Recomendada
9.5. - Determinar ao INSS, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria Geral
Federal e a Dataprev que adotem providências para criar e incluir nos CDs com a listagem dos
devedores da Previdência Social enviados trimestralmente ao TCU o campo “fase agregada”
(análogo ao campo “situação agregada” do INFORMAR) e o campo “situação agregada”
(existente apenas no INFORMAR), bem
como campos com informações sobre faixas de
tempo na situação (créditos administrativos), faixas de tempo nas fases (créditos judiciais) e
faixas de valor (créditos administrativos e judiciais).
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\DERC
Providências Adotadas
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A Organização já solicitou a inclusão das informações solicitadas e aguarda a conclusão do
processo operacional para certificar as medidas implementadas e informar ao Órgão de
Controle Externo.
Situação: Pendente

13.3.

Acórdão nº 1146/2008

Ação Recomendada
8.2 - Que a Dataprev observe os prazos estabelecidos no contrato nº 05/2007 no que se refere
ao desenvolvimento e implantação dos novos sistemas e à migração dos dados que
atualmente se encontram sob responsabilidade técnica da Datamec, consoante disposto na
cláusula primeira do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público
Federal.
Órgão Responsável
DATAPREV/PR/DRD/DECS
Providências Adotadas
As atividades estão atrasadas em relação ao acordado no contrato 05/2007, onde a previsão
de início de transição prevista 01/12/2008, incluindo os 15% (03 meses) autorizados pelo MTE,
em razão da mudança da camada de apresentação dos sistemas de Struds para JSF.
Entretanto, este atraso não compromete o TAC, que considera o prazo total de 36 meses para
todos os projetos, conforme controle e monitoramento realizado
pela Assessoria da
Presidência.
Situação: Pendente

13.4.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.1. - Determinar a Dataprev em obediência ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e ao
art. 2º da Lei 6125/1974 e em atenção ao item 9.2.10 do acórdão 838/2004-Plenário, abstenhase de prorrogar ou celebrar contratos com pessoas físicas ou jurídicas, em especial empresas
de consultoria ou fábricas de software, para execução de atividades inerentes a seu quadro de
pessoal, salvo, de forma específica e transitória, apenas durante o período necessário à
conclusão da tarefa ou à capacitação na nova tecnologia, aquelas que:
9.5.1.1. não possam ser executadas por empregados da Dataprev;
9.5.1.2. sejam pontuais, urgentes, transitórias e imprescindíveis para manutenção e
desenvolvimento de sistemas de informação e de bases de dados da Previdência Social;
9.5.1.3. não digam respeito aos sistemas e às bases de dados mencionados no item anterior;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR
Providências Adotadas
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A organização já está tratando as Determinações do Tribunal de Contas da União com as
áreas executivas estando as soluções em andamento, conforme correspondências internas
que evidenciam as decisões da Direção.
Situação: Pendente

13.5.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.2. - Determinar á Dataprev que no prazo de sessenta dias a contar da notificação desta
deliberação, encaminhe ao Tribunal estudo conclusivo acerca das necessidades de adequação
de sua força de trabalho, com indicação de quantos e quais cargos de seu quadro de pessoal,
com que níveis de
remuneração, devem ser criados e treinados e com cronogramas - que
observem o prazo definido no item anterior - de realização de processos seletivos necessários
ao provimento dos cargos vagos e a serem criados e de realização dos treinamentos de seu
quadro de pessoal compatíveis com a capacitação em tecnologias necessárias à execução das
atividades-fim da empresa, em consonância com o art. 2º da Lei 6125/1974 (Lei de Criação da
Dataprev);
Órgão Responsável
DATAPREV\PR
Providências Adotadas
A Dataprev, a partir de 2005, adotou uma série de medidas estratégicas dentre as quais
se destacam:
1. A não renovação dos respectivos contratos de terceirização;
2. A reestruturação da Diretoria de Negócios, visando a otimização do processo
produtivo;
3. A implementação de melhorias no processo de desenvolvimento de software,
orientadas por melhores práticas do mercado, com foco e orientação por projetos;
4. A criação de Unidades de Desenvolvimento de Software nos estados do Ceará,
Paraíba e Santa Catarina, após estudo realizado nas principais capitais do país
conjugando a oferta de profissionais qualificados em TI com a capacidade de
retenção da mão-de-obra no local;
5. A realização de Concurso Público em 2006 para preenchimento de 325 vagas das
quais 240 se destinaram ao povoamento das Unidades de Desenvolvimento;
Neste contexto também estão relacionados os processos de reestruturação das
Diretorias de Infra-Estrutura, de Pessoas, de Finanças e Serviços Logísticos e Unidades
Regionais da empresa. Como resultado deste processo, um conjunto de ações tem sido
adotado pela direção da empresa no sentido de promover ajustes que busquem garantir
a elevação da capacidade produtiva de sua força de trabalho. Em 2007 foram definidos
critérios de gestão interna do quadro de lotação da empresa. No mesmo ano
intensificaram-se as negociações com o DEST visando à revisão do Plano de Cargos da
Empresa, cuja aprovação pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais foi efetivada em setembro de 2008. Também em 2008, a Dataprev está
finalizando um processo de concurso público que visa o preenchimento de 347 vagas de
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seu quadro de pessoal. Além disso, as ações de capacitação, voltadas ao
desenvolvimento de competências alinhadas com o atual estágio de evolução tecnológica
da sociedade do conhecimento, também se intensificaram no ano de 2008. Dado que o
planejamento da força de trabalho constitui-se num processo sistemático e contínuo de
avaliação das necessidades futuras de recursos humanos no tocante ao quantitativo,
composição e perfil, e dado que tal planejamento prescinde da definição de estratégias e
ações que viabilizem o alcance dessas necessidades, importa ressaltar que no atual
momento da vida organizacional da Dataprev um conjunto de ações que estão em curso
inviabiliza, num curto espaço de tempo, um adequado e preciso processo de
dimensionamento da sua força de trabalho. Dentre as ações em curso no âmbito interno
da empresa destacam-se:
1. O processo de concurso público iniciado em novembro/2008 com data de conclusão
prevista para fevereiro/2008 onde 347 novos empregados serão incorporados ao
quadro da empresa;
2. O processo de implantação da revisão do PCS, com data de término prevista para
março/2009 onde cerca de 3000 postos de trabalho serão auditados e cujo
levantamento de informações obtidas por meio das auditorias de cargo servirão de
subsídios ao processo de mapeamento das competências existentes na empresa;
3. A automação dos processos de trabalho das Diretorias de Pessoas e de Finanças e
Logística, a partir da aquisição de um sistema de gestão integrado (ERP) onde cerca de
11 processos de trabalho na DFS e 22 processos na DPE serão automatizados e
integrados possibilitando a geração de um conjunto de informações estratégicas sobre
o capital humano existente na organização.
Além dos aspectos apontados, também importa ressaltar que conforme consulta efetuada ao
Gartner sobre o tema planejamento da força de trabalho, a resposta obtida nos dá conta de
que o estabelecimento de métricas para análises de capacidade da força de trabalho funciona
muito bem quando aplicadas aos processos industriais e são difíceis de estabelecer quando
aplicadas a tarefas específicas, onde o pensamento e o desenvolvimento intelectual, ativos
intangíveis, são os fatores determinantes do processo produtivo. Neste sentido, o Gartner
assinala que na área de TI as métricas baseadas em pontos de função são bem aplicadas na
mensuração de tarefas de desenvolvimento do código, mas são pouco precisas quando
aplicadas às tarefas de geração ou projeção. O mesmo se aplica às atividades relacionadas as
áreas-meio da organização. Considerando-se todos os aspectos relacionados neste
documento e considerando as ações em curso na empresa, sobretudo aquelas relacionadas à
Diretoria de Pessoas, o processo de análise das necessidades de adequação da força de
trabalho prescinde da conclusão de tais ações (concurso, revisão do PCS, implantação do
ERP) e de um tempo de maturação, avaliação e ajustes de seus resultados. Entretanto, a
agenda de compromissos firmados e as demandas resultantes do processo de consolidação da
missão da Dataprev aliadas às constantes evoluções tecnológicas podem configurar uma
necessidade futura de avaliação da evolução demográfica da força de trabalho da empresa
conjugada à adequação dos perfis funcionais e quantitativo de pessoal necessário ao pleno
funcionamento de cada segmenta da organização. Neste sentido, considerando-se todas as
variáveis apontadas, a Dataprev pretende realizar, no início de 2010, um processo de
reavaliação da sua força de trabalho.
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Situação: Pendente

13.6.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.3. - Determinar a Dataprev que em conjunto com o Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais - DEST do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
com o Ministério da Previdência Social, no prazo de dois anos a contar da notificação deste
acórdão, adote as medidas necessárias à adequação de seu quadro de pessoal, por meio da
realização dos concursos públicos e treinamentos necessários ao desempenho de suas
finalidades legais;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR
Providências Adotadas
A Dataprev, a partir de 2005, adotou uma série de medidas estratégicas dentre as quais
se destacam:
1. A não renovação dos respectivos contratos de terceirização;
2. A reestruturação da Diretoria de Negócios, visando a otimização do processo
produtivo;
3. A implementação de melhorias no processo de desenvolvimento de software,
orientadas por melhores práticas do mercado, com foco e orientação por projetos;
4. A criação de Unidades de Desenvolvimento de Software nos estados do Ceará,
Paraíba e Santa Catarina, após estudo realizado nas principais capitais do país
conjugando a oferta de profissionais qualificados em TI com a capacidade de
retenção da mão-de-obra no local;
5. A realização de Concurso Público em 2006 para preenchimento de 325 vagas das
quais 240 se destinaram ao povoamento das Unidades de Desenvolvimento;
Neste contexto também estão relacionados os processos de reestruturação das
Diretorias de Infra-Estrutura, de Pessoas, de Finanças e Serviços Logísticos e Unidades
Regionais da empresa. Como resultado deste processo, um conjunto de ações tem sido
adotado pela direção da empresa no sentido de promover ajustes que busquem garantir
a elevação da capacidade produtiva de sua força de trabalho. Em 2007 foram definidos
critérios de gestão interna do quadro de lotação da empresa. No mesmo ano
intensificaram-se as negociações com o DEST visando à revisão do Plano de Cargos da
Empresa, cuja aprovação pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais foi efetivada em setembro de 2008. Também em 2008, a Dataprev está
finalizando um processo de concurso público que visa o preenchimento de 347 vagas de
seu quadro de pessoal. Além disso, as ações de capacitação, voltadas ao
desenvolvimento de competências alinhadas com o atual estágio de evolução tecnológica
da sociedade do conhecimento, também se intensificaram no ano de 2008. Dado que o
planejamento da força de trabalho constitui-se num processo sistemático e contínuo de
avaliação das necessidades futuras de recursos humanos no tocante ao quantitativo,
composição e perfil, e dado que tal planejamento prescinde da definição de estratégias e
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ações que viabilizem o alcance dessas necessidades, importa ressaltar que no atual
momento da vida organizacional da Dataprev um conjunto de ações que estão em curso
inviabiliza, num curto espaço de tempo, um adequado e preciso processo de
dimensionamento da sua força de trabalho. Dentre as ações em curso no âmbito interno
da empresa destacam-se:
1. O processo de concurso público iniciado em novembro/2008 com data de conclusão
prevista para fevereiro/2008 onde 347 novos empregados serão incorporados ao
quadro da empresa;
2. O processo de implantação da revisão do PCS, com data de término prevista para
março/2009 onde cerca de 3000 postos de trabalho serão auditados e cujo
levantamento de informações obtidas por meio das auditorias de cargo servirão de
subsídios ao processo de mapeamento das competências existentes na empresa;
3. A automação dos processos de trabalho das Diretorias de Pessoas e de Finanças e
Logística, a partir da aquisição de um sistema de gestão integrado (ERP) onde cerca de
11 processos de trabalho na DFS e 22 processos na DPE serão automatizados e
integrados possibilitando a geração de um conjunto de informações estratégicas sobre
o capital humano existente na organização.
Além dos aspectos apontados, também importa ressaltar que conforme consulta efetuada ao
Gartner sobre o tema planejamento da força de trabalho, a resposta obtida nos dá conta de
que o estabelecimento de métricas para análises de capacidade da força de trabalho funciona
muito bem quando aplicadas aos processos industriais e são difíceis de estabelecer quando
aplicadas a tarefas específicas, onde o pensamento e o desenvolvimento intelectual, ativos
intangíveis, são os fatores determinantes do processo produtivo. Neste sentido, o Gartner
assinala que na área de TI as métricas baseadas em pontos de função são bem aplicadas na
mensuração de tarefas de desenvolvimento do código, mas são pouco precisas quando
aplicadas às tarefas de geração ou projeção. O mesmo se aplica às atividades relacionadas as
áreas-meio da organização. Considerando-se todos os aspectos relacionados neste
documento e considerando as ações em curso na empresa, sobretudo aquelas relacionadas à
Diretoria de Pessoas, o processo de análise das necessidades de adequação da força de
trabalho prescinde da conclusão de tais ações (concurso, revisão do PCS, implantação do
ERP) e de um tempo de maturação, avaliação e ajustes de seus resultados. Entretanto, a
agenda de compromissos firmados e as demandas resultantes do processo de consolidação da
missão da Dataprev aliadas às constantes evoluções tecnológicas podem configurar uma
necessidade futura de avaliação da evolução demográfica da força de trabalho da empresa
conjugada à adequação dos perfis funcionais e quantitativo de pessoal necessário ao pleno
funcionamento de cada segmenta da organização. Neste sentido, considerando-se todas as
variáveis apontadas, a Dataprev pretende realizar, no início de 2010, um processo de
reavaliação da sua força de trabalho.
Situação: Pendente

13.7.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
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9.5.4. - Determinar a Dataprev que aprimore as minutas-padrão de editais de licitações, com
eliminação de disposições que possibilitem a dilatação do prazo processual pela interposição
de recursos;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DESU
Providências Adotadas
A Dataprev já implementou este requisito na fase de elaboração dos Editais, e atualmente o
percentual de recursos em relação ao número de pregões realizados é mínimo.
Situação: Regularizado

13.8.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.5. - Determinar a Dataprev que estabeleça procedimentos internos de contratação dos
quais constem:
9.5.5.1. - exigência, na requisição de materiais e serviços, de realização de pesquisa de preços
de mercado, de modo a permitir a aferição da adequação das propostas, nos termos do art. 43,
inciso IV, da Lei 8666/1993, tendo em vista o observado no processo 2003.0519.01;
9.5.5.2. - indicação da efetiva urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens quando de contratações emergenciais, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8666/1993,
tendo em vista o observado nos processos 2002.0207.1 e 2004.0357.01;
9.5.5.3. - exigência, como condição necessária à assinatura de contratos e termos aditivos, de
comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento
convocatório, na forma do art. 56 da Lei 8666/1993;
9.5.5.4. - necessidade de atestação, por autoridade ou servidor designado, de que foi
observado o princípio da vinculação do contrato aos termos do edital, na forma do art. 54, § 1º,
da Lei 8666/1993;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DESU
Providências Adotadas
9.5.5.1 - A Dataprev publicou e divulgou a Norma de Estimativa de Preços N/SU/008, que foi
objeto de elogio por diversos órgãos e publicada tal iniciativa em uma das principais revistas do
segmento, a Fórum de Contratação e Gestão Pública, em outubro de 2008, na seção
denominada de "Modelos de Gestão Pública Eficaz", onde são publicados trabalhos e
experiências realizadas pela Administração Pública nas três esferas de governo.
9.5.5.2 – Por se tratar de exigência legal e ética, a DATAPREV tem tido o cuidado permanente
de observar.
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9.5.5.3 – A Dataprev já vem praticando tal exigência, uma vez que nos Contratos referentes a
processos licitatórios que indicam a necessidade de garantia consta uma cláusula exigindo a
prestação da garantia até o pagamento da primeira fatura.
9.5.5.4 – A Dataprev através da sua Coordenação Geral de Consultoria Jurídica chancela o
Edital, assim como elabora e chancela a Minuta de Contrato correspondente, além de
chancelar o Contrato definitivo objetivando atender ao disposto no art. 54, § 1º da Lei
8666/1993.
Situação: Regularizado

13.9.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.6. - Determinar a Dataprev que abstenha-se de efetuar pagamentos de notas fiscais
emitidas por estabelecimento de CNPJ diferente daquele constante do contrato ou autorização
de fornecimento, exceto quando se tratar de subcontratação autorizada pela Administração,
nos termos da minuta do contrato constante da licitação e do art. 72 da Lei 8666/1993, uma
vez que tal prática pode constituir motivo para rescisão unilateral do contrato pela
administração, conforme reza o art. 78, inciso VI, do citado diploma legal;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DEFI
Providências Adotadas
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro encaminhou a Determinação às áreas
executivas, estando tal Determinação sendo cumprida com o rigor que se faz necessário.
Situação: Regularizado

13.10.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.5.7. - Determinar a Dataprev que adote, se ainda não o fez, medidas para faturar junto ao
INSS as despesas incorridas com a emissão e impressão indevida de cartas enviadas aos
segurados da Previdência Social;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DEFI
Providências Adotadas
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro já efetuou o faturamento, conforme
Fatura nº 1897/08.
Situação: Regularizado

13.11.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
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9.6. - Recomendar a Dataprev, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o
art. 250, inciso III, do Regimento Interno, que se valha das estatísticas que o sistema Sartweb
ou outros sistemas podem proporcionar, no que se refere ao histórico das avarias ocorridas em
cada tipo de equipamento de microinformática, para subsidiar os setores competentes na
avaliação do tipo de modalidade de contratação de manutenção mais apropriado para cada
perfil de parque de equipamentos, bem como na elaboração dos orçamentos dos preços
unitários, detalhados por insumos, para essas contratações;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DESU
Providências Adotadas
O sistema SART disponibiliza diversas informações e estatísticas relativas ao comportamento
dos equipamentos de microinformática a todas as Unidades Regionais, que as utilizam como
parâmetro de escolha entre as modalidades de Percall e Seguro, para auxílio na montagem
das planilhas que irão subsidiar a contratação.
Situação: Regularizado

13.12.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.7. - Reiterar a seguinte determinação a Dataprev:
9.7.1. - Reitera o item 9.2.10 do acórdão 838/2004 - Plenário, no sentido de que observe a
regra constitucional do concurso público nas admissões de pessoal e se abstenha de
contratar mão-de-obra terceirizada para desempenho de atividades inerentes a seu quadro de
pessoal, observadas as peculiaridades definidas no item 9.5.1 deste acórdão;
Órgão Responsável
DATAPREV\DPE
Providências Adotadas
A organização já está tratando as Determinações do Tribunal de Contas da União estando as
soluções em andamento, conforme correspondências internas das áreas executivas que
evidenciam as decisões da Direção, tendo sido criado formalmente um Grupo de Trabalho para
apresentar relatório conclusivo sobre a questão, estando em curso à finalização de Concurso
Público para provimento de cargos assim como está concluída a implantação do Plano de
Cargos e Salários da Dataprev.
Situação: Pendente

13.13.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.7. - Reitera a seguinte determinação a Dataprev:
9.7.2. - Reitera atendimento ao item 1.8 do acórdão 892/2005 - Plenário, no sentido de que
observe os arts. 2º, 60 e 62 da Lei 8666/1993 e abstenha-se de aceitar e pagar a prestação de
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serviço sem amparo contratual;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFC\DEFI
Providências Adotadas
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro encaminhou as Determinações às
áreas executivas, mantendo controle efetivo sobre os pagamentos efetuados, após a
centralização dos pagamentos, com estrita observância do que prevê a Lei vigente.
Situação: Regularizado

13.14.

Acórdão nº 1573/2008

Ação Recomendada
9.7. - Reitera a seguinte determinação a Dataprev:
9.7.3. Reitera atendimento ao item 9.2.3 do acórdão 838/2004 - Plenário, no sentido de que,
nos
processos de aquisição de bens e serviços de informática, especifique precisamente os
objetos a serem adquiridos e elabore projeto básico ou documento equivalente para os
serviços a serem prestados, conforme determinam os arts. 15, § 7º, inciso I, e 6º, inciso IX, da
Lei 8666/1993;
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DFS
Providências Adotadas
A Dataprev vem seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 04 da SLTI, tanto pelos
órgãos responsáveis pelas compras como os órgãos gestores dos contratos que são os
responsáveis não só pelas Requisições, assim como pela elaboração do Projeto Básico ou
Termo de Referência, que é fundamental para o recebimento de bens e serviços adequados à
finalidade a que se destinam.
Situação: Regularizado

13.15.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.1.1 - Manter o TCU informado a respeito das consultas públicas, licitações e contratações
referentes à migração e ao desenvolvimento de sistemas com impacto sobre a desativação dos
mainframes Unisys, encaminhando toda a documentação pertinente a esses itens, incluindo
planilhas de acompanhamento, que indiquem a evolução dos trabalhos, a partir de indicadores
que incluam o número de Pontos de Função entregues e aceitos para todos os sistemas
desenvolvidos ou migrados.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
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Providências Adotadas
Todos os processos para aquisição de infra-estrutura e de capacitação para o corpo funcional
que visam atender ao processo de migração e de modernização foram contemplados e tendo
sido encaminhados documentos comprobatórios ao TCU pelo Ofício/PR/nº.359/2008 em
01/12/2008. Além disso, a Dataprev vem apresentando mensalmente ao TCU relatórios e
cronogramas detalhados sobre os processos de migração tecnológica em curso, relatando em
reuniões periódicas os estágios e fases nos quais encontram-se os projetos.
Situação: Regularizado

13.16.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.2.1 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias versão atualizada das estratégias de execução
e propostas de desativação dos mainframes, levando em consideração as observações
contidas neste relatório, de modo a comprovar a viabilidade técnica e econômica das
estimativas a serem apresentadas, atentando para os termos do item 8.9.3 do Acórdão TCU
1.459/2002, que ainda não foram cumpridos.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Organização apresentou ao TCU informações relativas ao estágio atual da migração
tecnológica em curso, contendo os sistemas e projetos que estão sendo migrados, relativos ao
MTE e MPS, apresentando ainda um cronograma detalhado das etapas planejadas. A
Dataprev tem demonstrado empenho no atendimento ao TAC firmado junto ao Ministério
Público Federal em dezembro/2008. Com a extinção do contrato firmado com o Consórcio
INFO-PREV-BR em 29/08/08 foi contratado o Consórcio BRICON para a execução da
migração. Atualmente a estratégia atualizada de execução compreende as seguintes ações:
Migração simples dos mainframes CV3, MV2, e CV2 pelo consórcio Bricon, prevendo-se a
desativação do último mainframe antes do término do atual contrato com a Unisys em abril de
2010;
Desenvolvimento interno do Projeto Modernização CNIS, implementando processos do NMG
com vistas à desativação do CV2, até dezembro de 2009;
Desenvolvimento interno do Projeto SIBE I implementando processos do NMG com finalização
prevista ao longo de 2010.
A análise preliminar de viabilidade técnica e econômica das ações foi apresentada ao TCU em
23/04/2008 no documento “Estratégica de Execução para Atendimento às necessidades do
Plano de Modernização Tecnológica”.
Situação: Regularizado

13.17.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
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9.2.2 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias a descrição acompanhada de análise e
justificativas, dos problemas ocorridos na execução do Contrato PNUD nº 06/47-2619, como
apresentação do primeiro cronograma somente cinco meses após a assinatura do contrato e
atuação das empresas contratadas de forma não integrada, acompanhada dos documentos
comprobatórios das solicitações de serviço, manifestações dos contratados e ações tomadas
pelos responsáveis pela fiscalização do contrato, incluindo gestão junto ao PNUD.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev por intermédio do Ofício/PR/nº.359/2008 em 01/12/2008 encaminhou ao TCU uma
proposta de aplicação de multa que reflete com clareza a visão dos fatos relacionados à
execução do Contrato PNUD nº 06/47-2619 onde sempre atuou de forma a minimizar os
impactos dos problemas. No Ofício supra citado a Dataprev encaminhou também ao TCU a
manifestação do PNUD acerca da questão.
Situação: Regularizado

13.18.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.2.3 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias o detalhamento do processo de interface que
se pretende adotar nos projetos a serem iniciados, para comunicação entre o Ministério da
Previdência Social, INSS, Dataprev e fornecedores contratados, para os serviços de migração
e desenvolvimento de sistemas.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
Com a extinção do contrato com o Consórcio INFO-PREV-BR, o processo de interface adotado
para os projetos de desenvolvimento do SIBE I e de Modernização do CNIS está seguindo os
padrões adotados pela Dataprev para o desenvolvimento dos demais projetos. Quanto aos
projetos de desativação dos mainframes, a estratégia e o cronograma de execução da
migração simples de dados e código estão sendo discutidos e integrará o PPM – Plano de
Projeto de Migração após sua validação pela Dataprev e seus clientes, e somente depois
dessa etapa a Dataprev terá condições de detalhar o processo de interface com a contratada.
Situação: Pendente

13.19.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.2.4 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias manifestação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil sobre a proposta de migração simples dos sistemas de arrecadação existentes no
mainframe MV2, de modo
que sejam evitadas futuras demandas que inviabilizem a
estratégia adotada.
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Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev por intermédio do Ofício CE/DERC nº. 018/2008 encaminhou a questão
apresentada pelo TCU à Receita Federal do Brasil, recebendo como resposta o Ofício
COTEC/RFB 13915/2008 com a manifestação daquele Órgão sobre o processo de migração
do mainframe MV2, tendo sido este documento encaminhado ao TCU em 01/12/2008.
Situação: Regularizado

13.20.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.2.5 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias manifestação do INSS e do Ministério da
Previdência social a respeito da estratégia a ser adotada para o desenvolvimento dos sistemas
SIBE I e SIBE II, inclusive quanto à prorrogação ou não do contrato PNUD nº 06/47-2619, que
hoje atende a esses sistemas.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev através do Departamento de Produtos de Benefícios pela CE/DEBC nº. 069/2008
solicitou parecer da Diretoria de Benefícios do INSS quanto à estratégia para os sistemas SIBE
I e SIBE II, não tendo obtido resposta até a presente da data, tendo a Dataprev encaminhado
ao TCU cópia de tal correspondência pelo Ofício/PR/nº. 359/2008 em 01/12/2008.
Situação: Pendente

13.21.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.2.6 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias relatório com informações disponíveis sobre
projetos atuais ou anteriores a cargo da Dataprev, referentes aos seguintes indicadores
medidos ou estimados, tomando como referência à linguagem JAVA:
9.2.6.1 - número de linhas de código por Ponto de Função;
9.2.6.2 - número de horas trabalhadas por Ponto de Função;
9.2.6.3 - tamanho em Pontos de Função e fator de ajuste;
9.2.6.4 - duração em meses;
9.2.6.5 - preço final;
9.2.6.6 - número de pessoas alocadas à equipe em cada etapa, por função desempenhada no
projeto e região geográfica;
9.2.6.7 - número de linhas de código migrados por unidade de tempo e número de linhas de
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código por Ponto de Função, tratando-se de projeto de migração;
9.2.6.8 - descrição detalhada da plataforma de hardware e software que irá hospedar os novos
sistemas e
bases de dados a serem desenvolvidos ou migrados, mencionando capacidade
de processamento e de
memória, bem como estudos que permitiram dimensioná-los para
acomodar as respectivas aplicações.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
9.2.6.1 – A Dataprev não utiliza a métrica de linhas de código por pontos de função. A métrica
de pontos por função é utilizada para estimativa do tamanho dos projetos de desenvolvimento
de sistemas. Para os projetos de migração simples, é utilizada a métrica linhas de código,
conforme discutido em reunião com o TCU em 13/11/2008.
9.2.6.2 – Conforme discutido em reunião com o TCU em 13/11/2008, a aferição horas
trabalhadas por pontos de função do produto é realizada por ocasião do final do projeto, o que
no caso ainda não aconteceu.
9.2.6.3 – O fator de ajuste adotado para os projetos SIBE I é igual a 1,31, conforme Nota
Técnica NT/CGPS/002/2008 encaminhada ao TCU pelo Ofício/PR/nº. 359/2008 em
01/12/2008. Foi identificado o grau de influência para cada uma das 14 características gerais
do sistema, levando ao fator de ajuste conforme metodologia recomendada pelo IFPUG. Para
os projetos relacionados ao SIBE I a quantidade de pontos por função foi alterada de 9.002
para 9.732, e para a modernização do CNIS houve uma redução de 9.976 para 8.562 pontos
por função.
9.2.6.4 – A duração de cada projeto foi estimada com base no quantitativo da equipe, na
quantidade total de pontos por função, e na produtividade utilizada atualmente no planejamento
de projetos da UDPB igual a 18 horas por ponto de função.
9.2.6.5 – A Dataprev está revendo a política de comercialização com os clientes de forma a
faturar por ponto de função entregue. O valor unitário de ponto de função que está sendo
negociado é R$ 954,19. O preço final será obtido da multiplicação do total de pontos por função
pelo valor unitário do ponto de função. Será deduzido o valor dos pontos por função
executados pelo Consórcio INFO-PREV-BR e homologados pela Dataprev e INSS.
9.2.6.6 - Conforme discutido em reunião com o TCU em 13/11/2008, a aferição horas
trabalhadas por pontos de função do produto é realizada por ocasião do final do projeto, o que
no caso ainda não aconteceu. Em relação aos projetos Modernização CNIS, 3 projetos estão
sendo executados na UDPB e os demais na UDRJ. As equipes são alocadas simultaneamente
nas fases distintas da metodologia de desenvolvimento de sistemas. Enquanto uma parte da
equipe elabora os artefatos da fase de especificação, a equipe de codificadores constrói o
código de iteração cuja elaboração foi concluída. O quantitativo das equipes dos projetos SIBE
I está sendo discutido internamente de forma a atender a prioridade das entregas dos produtos
de cada projeto.
9.2.6.7 – A Dataprev ainda não dispõe dessa informação uma vez que a execução da migração
ainda não foi iniciada. A estratégia e o cronograma da migração serão apresentados pelo
Consórcio BRICON.
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9.2.6.8 – A Dataprev apresentou ao TCU na reunião mensal prevista no Acórdão nº 1510/2007,
ocorrida em setembro de 2008 à descrição detalhada da plataforma de hardware e software
que irá hospedar os novos sistemas, tendo sido encaminhado também ao TCU resumo
executivo da proposta de plataforma de hardware e software para o processo de migração e
modernização pelo Ofício/PR/nº359/2008 em 01/12/2008.
Situação: Pendente

13.22.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.3.1 - Alertar o Ministério da Previdência Social - MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev sobre a
ameaça de novo descumprimento dos prazos para desativação dos mainframes, caso não
sejam adotadas ações de comprometimento conjunto dos entes envolvidos nos processo de
migração e desenvolvimento das aplicações residentes no ambiente proprietário, cujo contrato
de locação expira em abril de 2.010.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev vem reportando mensalmente ao TCU informações relativas ao estágio atual da
migração tecnológica em curso, conforme determinado no Acórdão nº1510/2007, descrevendo
os sistemas e projetos que estão sendo migrados, relativos ao MTE e MPS, apresentando
ainda um cronograma detalhado das etapas planejadas. A Dataprev tem demonstrado
empenho no atendimento ao TAC firmado junto ao Ministério Público Federal em
dezembro/2008. Em reunião ocorrida em 13/11/2008 a Dataprev explanou as ações em curso
para a implementação de três grandes ações: a desativação dos mainframes com a
contratação da migração simples, o desenvolvimento interno do Projeto Modernização CNIS, e
do Projeto SIBE I. Além disso, desenvolve neste momento sistemas para o M.T.E. com vistas à
desativação do mainframe da Datamec, sendo esta tarefa da mesma magnitude das demais.
Encontra-se em curso a capacitação do corpo técnico, a contratação de novos recursos
humanos face concurso público em fase de finalização e a contratação da suíte de
desenvolvimento e da solução de gerenciamento de projetos, além da contratação do
Consórcio BRICON para a migração dos sistemas atualmente residentes nos mainframes
Unisys.
Situação: Pendente

13.23.

Acórdão nº 2229/2008

Ação Recomendada
9.3.2 - Alertar o Ministério da Previdência Social - MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e a Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev sobre a
impossibilidade de se admitirem atrasos adicionais para a desativação dos mainframes Unisys
além da vigência do contrato atual, considerando-se excepcional a aceitação da proposta
apresentada a este Tribunal, de ações redundantes de migração e desenvolvimento do
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conteúdo do ambiente CV3, com maiores custos, que só não configurarão atos antieconômicos
no caso de implementação tempestiva.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev vem reportando mensalmente ao TCU informações relativas ao estágio atual da
migração tecnológica em curso, conforme determinado no Acórdão nº 1510/2007, descrevendo
os sistemas e projetos que estão sendo migrados, relativos ao MTE e MPS, apresentando
ainda um cronograma detalhado das etapas planejadas. A Dataprev tem demonstrado
empenho no atendimento ao TAC firmado junto ao Ministério Público Federal em
dezembro/2008. Em reunião ocorrida em 13/11/2008 a Dataprev explanou as ações em curso
para a implementação de três grandes ações: a desativação dos mainframes com a
contratação da migração simples, o desenvolvimento interno do Projeto Modernização CNIS, e
do Projeto SIBE I. Além disso, desenvolve neste momento sistemas para o MTE com vistas à
desativação do mainframe da Datamec, sendo esta tarefa da mesma magnitude das demais.
Encontra-se em curso a capacitação do corpo técnico, a contratação de novos recursos
humanos face concurso público em fase de finalização e a contratação da suíte de
desenvolvimento e da solução de gerenciamento de projetos, além da contratação do
Consórcio BRICON para a migração dos sistemas atualmente residentes nos mainframes
Unisys.
Situação: Pendente

13.24.

Acórdão nº 748/2008

Ação Recomendada
9.4 - O TCU determina a DATAPREV que altere, no prazo de 90 (noventa) dias, o sistema
utilizado na fiscalização para gerar o relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (Sistema
de Auditoria Fiscal - Safis), de forma a incluir os termos necessários à fundamentação legal nos
relatórios gerados nas fiscalizações, de modo a tornar possível ao sistema, quando necessário,
a inclusão do termo "§ 3º do art. 33 da Lei nº 8.212/91".
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\DERC
Providências Adotadas
A DATAPREV encaminhou a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) às áreas
executivas para avaliação, contudo atualmente o gestor do sistema é a Receita Federal do
Brasil (RFB) que define os prazos através de documentação interna (tabelas), cabendo a
DATAPREV, somente como responsável pela manutenção dos sistemas o reconhecimento e a
execução dos prazos definidos pela RFB. O atendimento à Determinação dependerá da
implementação de medidas que serão tomadas em conjunto entre DATAPREV e Receita
Federal do Brasil, conforme encaminhamento de resposta ao TCU pelo Oficio PR Nº 180/2008
em 23/06/08.
Situação: Pendente
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Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.1 - Apresentar síntese dos fatores que levaram á baixa execução orçamentária no exercício
de 2007, em que somente R$ 20.772.191,00 foram executados, de um total de R$
65.169.245,00 orçados para o referido exercício, conforme fls. 24 do relatório mensal entregue
em dezembro.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
Dentre os fatores que levaram à baixa execução orçamentária no exercício 2007, destaca-se a
insuficiência dos valores recebidos pela DATAPREV durante o primeiro semestre de 2007. A
partir de uma previsão de R$ 55,8 milhões para 2007, a Organização reduziu para R$ 35
milhões. Durante o exercício foram executados investimentos que representaram 23,4% (R$
8,2 milhões) do orçamento de R$ 35 milhões.
Foram apresentadas pelas Diretorias da Organização as justificativas para a redução dos
investimentos em capacitação, infra-estrutura e na implementação do Plano de Modernização
Tecnológica (PMT), sem prejuízo do cronograma deste último, devido aos treinamentos
internos e ao repasse de conhecimento entre funcionários da Organização, além do
acompanhamento mensal do orçamento destinado ao PMT, monitorado pelos coordenadores
de cada Diretoria da DATAPREV. Tais informações estão contidas no Ofício PR nº147/2008
encaminhado ao TCU em 23/04/08.
Situação: Regularizado

13.26.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.2 - Apresentar as medidas adotadas para incluir, nas informações do PMT relativas à
previsão orçamentária e à execução financeira, os recursos oriundos do orçamento do INSS.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev informa que os recursos mencionados como “recursos oriundos do orçamento do
INSS” em versões anteriores do PMT e de alguns documentos que fizeram parte dos relatórios
mensais referem-se, na verdade, aos recursos oriundos do Programa de Modernização da
Previdência Social (PROPREV), contratado com o Banco Interamenricano de Desenvolvimento
(BID), sob a coordenação técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvovlimento
(PNUD) e tendo o INSS como beneficiário, e que não está prevista, a priori, a destinação direta
de recursos outros do orçamento do INSS para custear os projetos que hoje são abrangidos
pelo PMT.
Situação: Regularizado
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Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.3 - Apresentar medidas adotadas para desenvolver indicadores no que se refere à
concretização das
contratações e investimentos previstos e à gestão de recursos humanos,
a exemplo daqueles inicialmente previstos no PGI.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
Conforme descritos no Relatório de Gestão/2007, os indicadores definidos como parâmetros
para avaliação da execução das ações de desenvolvimento de pessoas são a quantidade de
empregados treinados, à quantidade de treinandos por diretoria, à quantidade de treinandos
por tema de capacitação (TI ou Gestão), à quantidade de treinandos por natureza de evento
(cursos, seminários, congressos), o percentual de investimento por diretoria, o percentual de
investimento por tema de capacitação (TI ou Gestão) e o percentual de investimento por
natureza de evento.
Situação: Regularizado

13.28.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.4 - Apresentar síntese das razões da suspensão dos projetos IGEPER e CONTENCIOSO,
do programa SIBE-1ª etapa.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev informou ao TCU que o Projeto IGEPER foi suspenso em 31/08/07 devido à sua
especificação, na fase em que se encontrava, dependia de informações do Projeto AGEPER
que ainda não haviam sido definidas pelo INSS. Foi discutida uma nova estratégia para
condução do projeto e a sua reativação foi realizada em 01/09/07.
Quanto ao Projeto CONTENCIOSO, à época de seu planejamento, foi decidido, em comum
acordo com o INSS, que o projeto não deveria ser iniciado sem que houvesse uma solução
Enterprise Content Management (ECM) para atendimento aos novos processos do NMG, tais
como foram concebidos pelo INSS.
Situação: Regularizado

13.29.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.5 - Apresentar manifestação acerca da suficiência, em termos quantitativos e qualitativos,
dos recursos humanos alocados pelo Consórcio Info-Prev-BR aos projetos do NMG no âmbito
do contrato nº06/47-2619.
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID

Relatório de Prestação de Contas 2008

Volume 2 − Folha 280

Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev apresentou ao TCU “Relatório sobre a execução do Contrato com o Consórcio
INFO-PREV-BR no âmbito do PMT”, que apresentava o balanço da execução do contrato,
incluindo a insuficiência de recursos do Consórcio alocada aos projetos, tanto em número
quanto em relação à qualidade, para o cumprimento dos prazos estabelecidos. No “Relatório
de Avaliação da Execução do Contrato com o Consórcio INFO-PREV-BR, após o acordo de
setembro/07” apresentado ao TCU, a insuficiência de recursos do Consórcio é novamente
destacada.
Situação: Regularizado

13.30.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.6 - Apresentar quadro atualizado da situação das ordens de serviço emitidas para a Fábrica
de Software, nos moldes da tabela às fls. 12 do "Relatório sobre a execução do Contrato com o
Consórcio Info-Prev-BR no âmbito do PMT", elaborado pela DRD em 21/9/2007.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev encaminhou mediante Ofício PR nº 147/2008 de 23/04/08 a documentação
necessária, incorporando também uma tabela identificada como Controle de Entregas dos
Produtos Contratados nas Ordens de Serviço (páginas 09 a 13) do documento, demonstrando
a situação atual das ordens de Serviço.
Situação: Regularizado

13.31.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.7 - Apresentar cópia dos "Relatórios de Execução do Contrato" da Fábrica de Software.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev encaminhou ao TCU dois relatórios de balanço de execução do contrato com o
Consórcio INFO-PREV-BR, entregues ao TCU na ocasião das reuniões mensais, e que se
encontram anexados ao Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 destinado ao TCU.
Situação: Regularizado
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Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.1.8 - Apresentar medidas adotadas para mitigar ou solucionar os problemas que dificultaram
o atingimento das metas planejadas, conforme fls. 7 do "Relatório sobre a execução do
Contrato com o Consórcio Info-Prev-BR no âmbito do PMT", elaborado pela DRD em 21 de
setembro de 2007.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
Foram implementadas medidas habilitando-a a gestão técnica do Contrato. Dentre essas
medidas destacam-se a criação da Coordenação Geral de Projetos de Software, responsável
pelo acompanhamento e controle de projetos de desenvolvimento. Foram identificadas
necessidades de melhorias nos processos de desenvolvimento, em constante evolução. Os
técnicos da DATAPREV foram treinados no novo paradigma de desenvolvimento - Orientação
a Objetos. Está sendo elaborado edital para contratação da consultoria de apoio para evolução
do grau de maturidade dos processos de desenvolvimento - CMMi 2. Está sendo elaborado
edital para aquisição de ferramentas de apoio ao desenvolvimento e gerenciamento de projetos
de software e foram estabelecidos procedimentos para acompanhamento e controle de
projetos.
Situação: Regularizado

13.33.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.2.1 - Alertar a Dataprev quanto aos baixos índices de execução dos programas SIBE-1ª
etapa e SIBE-2ª
etapa, que apresentam, até dezembro de 2007, percentuais de execução
de 8% e 0%, respectivamente.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev está ciente em relação à execução dos projetos relacionados ao PMT. A
Organização vem reportando ao TCU através de relatórios mensais o andamento dos projetos
sob sua responsabilidade de desenvolvimento, em atendimento à determinação contida no
Acórdão 1510/2007. Em função da emissão do TAC pelo MPF do qual a Dataprev é uma das
signatárias, foi estabelecido um novo cronograma.
Situação: Regularizado

13.34.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
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9.2.2 - Alertar a Dataprev quanto ao adiamento do prazo de conclusão dos programas CNIS e
SIBE, que apresentam, até dezembro de 2007, um atraso acumulado de seis e nove meses,
respectivamente, em relação ao cronograma original do Plano de Modernização Tecnológica
da Previdência Social - PMT/PS.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Dataprev está ciente em relação à execução dos projetos relacionados ao PMT. A
Organização vem reportando ao TCU através de relatórios mensais o andamento dos projetos
sob sua responsabilidade de desenvolvimento, em atendimento à determinação contida no
Acórdão 1510/2007. Em função da emissão do TAC pelo MPF do qual a Dataprev é uma das
signatárias, que trata não só da mudança de plataforma tecnológica como também da
migração e desenvolvimento de sistemas, prevê o tratamento de ambos os sistemas (CNIS E
SIBE) para os quais foram definidos novos cronogramas, que se encontram sob
acompanhamento do próprio TCU através do Acórdão 1510/2007, realizado através do
encaminhamento mensal de relatórios informando o andamento dos projetos.
Situação: Regularizado

13.35.

Acórdão nº443/2008

Ação Recomendada
9.2.3 - Alertar a Dataprev quanto ao atraso acumulado no programa CNIS, que fará com que a
Dataprev deixe de economizar, no período de janeiro a julho de 2008, R$ 6.486.648,00,
correspondentes a R$ 926.664,00 para cada um dos sete meses de atraso na devolução do
equipamento CV2.
Órgão Responsável
DATAPREV\PR\DRD\CGPS
Providências Adotadas
A Organização está ciente dos termos do Acórdão Nº 1459/2002 que preconiza a
desmobilização do parque computacional Unisys (grande porte/mainframe) tendo como contrapartida a instalação de plataformas abertas (microcomputadores) que suportem novos
sistemas, assim como do Acórdão 443/2008 onde o TCU alerta a Dataprev que atrasos no
cronograma para desenvolvimento dos novos sistemas e na migração das plataformas,
incorrerá em forte impacto financeiro mensal. Em consequência, foi definida uma nova
estratégia entre a Dataprev e o INSS para a migração de sistemas e de plataforma tecnológica,
a partir da assinatura de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta pelo INSS, Dataprev e
MPS, no qual foram estabelecidos novos compromissos claramente definidos para que as
Entidades signatárias do documento citado cumpram os compromissos acordados junto ao
Ministério Público Federal.
Situação: Regularizado
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14.

Atos de admissão, desligamento, concessão de
aposentadoria e pensão praticados no exercício
13B

ATOS

REGISTRADOS NO SISAC

QUANTIDADE

Quantidade

Admissão

70

54

Desligamento

167

145

Aposentadoria

-

-

Pensão

-

-

Admissão e Desligamento - a variação de valores corresponde às contratações que não são
registradas no SISAC: Extra-Quadro e Jovem Aprendiz

15.

Dispensa de instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU
foi dispensado
14B

Não houve ocorrências no período

16.

Informações sobre a composição de recursos humanos
15B

Descrição
Servidores ativos no
quadro próprio - em
exercício

2006
Qtde

1

2007

Despesa

2

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

N/A

N/A

N/A

N/a

N/A

N/A

Funcionários contratados
– CLT – em exercício

3.178

225.615.337

3.147

266.830.086

3.030

291.573.465

Total de Pessoal Próprio

3.178

225.615.337

3.147

266.830.086

3.030

291.573.465
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Descrição
Ocupantes de funções de
confiança, sem vínculo

Descrição
Contratações temporárias
(Lei 8.745/1993)

Descrição

2006
Qtde

2007

Despesa

29
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Qtde

2.864.057

Despesa

33

2006

2008

3.644.538

Qtde

Despesa

27

2007

2.487.956

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2006
Qtde

2007

Despesa

Qtde

2008

Despesa

Qtde

Despesa

Pessoal Terceirizado
Vigilância/ Limpeza
Pessoal Terceirizado –
Apoio Administrativo
Pessoal Terceirizado –
Outras Atividades
(FENEIS)

83

1.618.268

73

1.394.569

72

Estagiários

122

640.537

116

685.887

158

Total de Pessoal
Terceirizados e
estagiários

205

Descrição

Qtde
18

Pessoal Requisitado
exercício, sem ônus

2

20

Descrição
Pessoal envolvido nas ações (que
são de suporte, apoio)
Total Geral

189

2006

Pessoal Requisitado
exercício, com ônus

Total de Pessoal
Requisitado, em
exercício

2.258.805

2.080.456

Qtde

1.392.806

17

19

2.198.598

2008

Despesa
1.627.318

2

1.392.806

952.464

230

2007

Despesa

1.246.134

Qtde
15

Despesa
1.157.051

0

1.627.318

15

1.157.051

2008
Quantidade

Despesa

585

52.293.886

585

52.293.886
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17.

Outras informações consideradas relevantes
16B

Não se aplica

18.

Conteúdos específicos
17B

Demonstrativo da Remuneração paga aos Membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal

18.1.

18.1.1.

80B

Remuneração dos Membros do Conselho de Administração (em R$)
125B

Nome: Carlos Eduardo Gabas

Nome: Valdir Moysés Simão

210B

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Jan

0,00

0,00

0,00

0,00

Fev

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Fev

0,00

0,00

0,00

0,00

Mar

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

Abr

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Abr

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jun

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jul

0,00

0,00

0,00

0,00

Ago

2.470,12

0,00

164,60

2.305,52

Ago

0,00

0,00

0,00

0,00

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Set

0,00

0,00

0,00

0,00

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

0,00

0,00

0,00

0,00

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Nov

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

2.032,68

0,00

44,86

1.987,82

Dez

2.032,68

223,59

28,09

1.781,00

Total

2.032,68

223,59

28,09

1.781,00

Total 23.691,72

412,08
21B

966,78 22.312,86

213B
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Nome: Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção
Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Nome: Jose Antonio Borba Soares
Mês

Valor

214B

Previd.

IRRF

Total

Jan

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Jan

1.873,08

0,00 515,10

1.357,98

Fev

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Fev

1.873,08

0,00 515,10

1.357,98

Mar

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

Abr

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Abr

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

1.873,08

0,00

167,76

1.705,32

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jun

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jul

0,00

0,00

0,00

0,00

Ago

2.470,12

0,00

164,60

2.305,52

Ago

0,00

0,00

0,00

0,00

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Set

0,00

0,00

0,00

0,00

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

0,00

0,00

0,00

0,00

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Nov

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

2.032,68

0,00

44,86

1.987,82

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.030,20

2.715,96

Total 23.691,72

618,12 1.028,60 22.045,00
215B

Nome: Marco Antônio Oliveira
Mês
217B

Valor

Previd.

Total

3.746,16
216B

Nome: Lino Roque Camargo Kieling

IRRF

Total

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jan

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Fev

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Fev

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Mar

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Mar

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Abr

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Abr

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Mai

1.873,08

0,00

192,73

1.680,35

Mai

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jun

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Jul

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jul

1.873,08

0,00

515,10

1.357,98

Ago

2.470,12

0,00

164,60

2.305,52

Ago

2.470,12

0,00

679,29

1.790,83

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Set

2.022,34

0,00

556,14

1.466,20

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

2.022,34

0,00

556,14

1.466,20

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Nov

2.032,68

0,00

558,99

1.473,69

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

2.032,68

0,00

558,99

1.473,69

0,00 6.515,25

17.176,47

Total 21.659,04

0,00
218B

1.101,41 20.557,63

Total 23.691,72
219B
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Nome: Ana Paula Cerca
Mês
20B

Valor

Previd.

Nome: Francisco José Freire Ribeiro
IRRF

Total

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

0,00

0,00

0,00

0,00

Jan

0,00

0,00

0,00

0,00

Fev

0,00

0,00

0,00

0,00

Fev

0,00

0,00

0,00

0,00

Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

Abr

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Abr

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jun

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Ago

298,52

0,00

0,00

0,00

Ago

2.171,60

0,00

119,82

2.051,78

Set

0,00

0,00

0,00

0,00

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

0,00

0,00

0,00

0,00

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Nov

0,00

0,00

0,00

0,00

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

2.032,68

0,00

44,86

1.987,82

0,00

225,12

5.394,12

206,04

502,66

11.446,02

Jul

Total

5.917,76
21B

Total 12.154,72
2B
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18.1.2.

Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal (em R$)
126B

Nome: Ernesto Carneiro Preciado
Mês

Valor

Previd.

Nome: Guilherme Fernando Scandelai

IRRF

Total

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Jan

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Fev

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Fev

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mar

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mar

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Abr

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Abr

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mai

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mai

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Jun

0,00

0,00

0,00

0,00

Jun

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Jul

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Ago

149,26

0,00

0,00

0,00

Ago

2.470,12

271,71

123,84

2.074,57

Set

0,00

0,00

0,00

0,00

Set

2.022,34

222,46

64,06

1.735,82

Out

0,00

0,00

0,00

0,00

Out

2.022,34

222,46

64,06

1.735,82

Nov

0,00

0,00

0,00

0,00

Nov

2.032,68

223,59

65,44

1.743,65

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

2.032,68

223,59

28,09

1.781,00

9.514,66 1.030,20

220,70

8.114,50

Total 23.691,72 2.606,09

654,47

20.431,16

Total

23B

Nome: Fernando Nascimento Barbosa
Mês

Valor

Previd.

IRRF

24B

Nome: Carlos Augusto S. Gonçalves Júnior
Total

Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

0,00

0,00

0,00

0,00

Jan

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Fev

0,00

0,00

0,00

0,00

Fev

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

Mar

1.873,08

206,04

44,14

1.622,90

Abr

0,00

0,00

0,00

0,00

Abr

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

1.873,08

0,00 167,76

1.705,32

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jun

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jul

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Jul

1.873,08

0,00

75,04

1.798,04

Ago

2.320,86

0,00

142,21

2.178,65

Ago

2.470,12

0,00 164,60

2.305,52

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Set

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Out

2.022,34

0,00

97,43

1.924,91

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Nov

2.032,68

0,00

98,98

1.933,70

Dez

2.032,68

0,00

44,86

1.987,82

Dez

2.032,68

0,00

44,86

1.987,82

Total 14.177,06

0,00
25B

630,99 13.546,07

Total

23.691,72

618,12 1.028,60 22.045,00
26B
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Nome: Antonio Bacelar Ferreira
Mês

Valor

Previd.

IRRF

Total

Jan

0,00

0,00

0,00

0,00

Fev

0,00

0,00

0,00

0,00

1.873,08 206,04

44,14

1.622,90

Mar
Abr

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Jun

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul

0,00

0,00

0,00

0,00

Ago

0,00

0,00

0,00

0,00

Set

0,00

0,00

0,00

0,00

Out

0,00

0,00

0,00

0,00

Nov

0,00

0,00

0,00

0,00

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

1.873,08 206,04

44,14

1.622,90

Total

27B
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Atas dos Conselhos
81B

Conselho de Administração
127B
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de março de 2009, procedemos ao encerramento deste
volume II, do processo nº 44101.000090/2009-12, que se finda com a folha nº 455.

Para constar, eu Márcio dos Santos Oliveira, Analista de Tecnologia da
Informação - Organização, matrícula 244.988, subscrevo e assino.
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