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LISTA DE SIGLAS
AGUIA – Sistema de Ajuste de Guias
AF – Atividade Fim
AM – Atividade Meio
ANO – Acordo de Níveis Operacionais
AT – Atendimento
CESMAR – Centro Social Marista
CNAE – Código Nacional da Atividade Econômica
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
CPSP – Centro de Processamento São Paulo
CS – Cominucação de Serviço
CTIR – Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração Publica
Federal
DAP – Disponibilidade Apurada
DCSx – Divisão Central de Serviços
DCT – Disponibilidade Contratada
DEFI – Departamento Financeiro
DELG – Departamento de Logística
DRB – Declarações de Bens e Renda
EFPC – Entidades Fechadas de Previdência Complementar
GCR Gratificação Complementar por Resultados
GESRIO – é uma rede de dirigentes e gestores de entidades e órgãos públicos federais que têm sede na cidade do Rio
de Janeiro, cujo objetivo é promover um espaço de diálogo entre os profissionais que atuam na área de gestão.
GFIP – Guia do Fundo de Garantia de Informações Previdenciárias
GVR – Gratificação Variável por Resultados
ICR – Índice Consolidado de Resultados
MPS – Ministério da Previdência Social
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
OGPS – Ouvidoria-Geral da Previdência Social
PCS – Plano de Cargos e Salários
PDG – Programa dos Dispêndios Globais
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PROTHEUS – Sistema de Gestão Integrada (ERP) Protheus
RFB – Receita Federal do Brasil
RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
SAL – Sistema para cálculo de Acréscimos Legais de Empresas e Equiparados e de Acréscimos Legais de
Contribuintes Individuais.
SGPe Sistema de Gestão de Pessoas
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIBE – Sistema Integrado de Benefícios
SICADI – Sistema de Captação de Dados de Investimentos
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parcerias
SINTESE – Sistema Estatístico de Série Etratégica da Previdencia
SIRC – Sistema de Informações de Registro Civil
SUAT – Superintendência de Atendimento
UR – Unidade Regional
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO I – Organograma Funcional
Complemento do item 1.3 Organograma funcional

ANEXO II – Relatório Gerencial de Serviço de Informação ao Cidadão - 2014
Complemento do item 3.1 Canais de acesso do cidadão

ANEXO III - Demonstrativo Índice Consolidado de Resultados – ICR
Complemento do item 5.4 Informações sobre indicadores de desempenho
operacional

ANEXO IV – Demonstrativo das Demandas do TCU e da CGU
Complemento do item 11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do
TCU

ANEXO V – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 12.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
exigidas pela Lei nº 6.404/1976
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SEÇÃO I
1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS
CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO
1.1 Identificação da UJ
1.1.1 Relatório de gestão individual
QUADRO 1: A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: MPS

Código SIORG: 1930
Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
Denominação abreviada: Dataprev
Código SIORG: 303

Código LOA: 33202

Código SIAFI: 239001

Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Empresa pública com natureza jurídica de direito privado
Principal Atividade: Tecnologia da Informação
Telefones/Fax
de
(061) 3207-3000
contato:

Código CNAE: 6204-0/00
(061) 3321-4780

Endereço eletrônico: webmaster.dtp@previdencia.gov.br
Página da Internet: http://portal.Dataprev.gov.br/
Endereço Postal: Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F Brasília – DF – CEP 70070-931
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974.
Competências: Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº. 7.151 de 09 de abril de 2010
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Vide item: Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2014 (abaixo)
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Manual de Organização e Manual de Atribuições.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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(Continuação) QUADRO 1: A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE
GESTÃO INDIVIDUAL
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome*

335001
335002
335003
335004
335005
335006
335007
335008
335009
335010
335011
335012
335013
335014
335015
335016
335017
335018
335019
335020
335021
335022
335023

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE ALAGOAS
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA BAHIA
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO CEARA
ESCRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO.SANTO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE GOIAS
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MARANHAO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO.DO SUL
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARA
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA PARAIBA
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PIAUI
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARANA
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE.DO NORTE
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SAO PAULO
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SERGIPE
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE TOCANTINS
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
* Atualmente os Escritórios Estaduais são denominados Unidades de Atendimento. Esta modificação teve, no seu
contexto, outras alterações na estrutura e na forma de funcionamento destas unidades.

Resoluções que estabeleceram a estrutura organizacional em 2014
RS 3354 de 30/12/14 - extingue a Coordenação de Contratos da Fazenda e do Trabalho – COFT;
extingue a Coordenação de Contratos do MPS e PREVIC – COMP; extingue a Coordenação de
Contratos do INSS – COIN.
RS 3353 de 30/12/14 - extingue o Comitê Gestor de Pessoas – CTPE; extingue a Coordenação de
Demandas de Gestão de Pessoas – CODP; extingue a Divisão de Valorização de Pessoas – DIVP;
extingue o Serviço de Remuneração e Carreira – SVRM; extingue o Serviço de Desempenho –
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SVDE; extingue o Departamento de Educação Corporativa – DEEC; extingue a Divisão de
Planejamento de Soluções Educacionais – DISE; extingue a Divisão de Ações Educacionais –
DIAE; cria o Departamento de Gestão de Carreira – DECR; cria a Divisão de Gestão de
Treinamento e Desenvolvimento – DIGT; cria a Divisão de Evolução Funcional – DIEV; cria a
Coordenação de Relações Trabalhistas e Sindicais – COTS.
RS 3352 DE 30/12/14 - extingue a Divisão de Infraestrutura e Instalações – D3IF.
RS 3351 de 30/12/14 - extingue o Departamento de Prospecção de Soluções e análise de Processos
– DEPP; extingue a Divisão de Avaliação e Análise de Processos – DAAP; extingue a Divisão de
Prospecção de Soluções em Logística – DPSL; subordina o Departamento de Soluções de TIC para
Uso Interno – DETI à Superintendência de Serviços Logísticos – SUSL; extingue a Divisão de
Planejamento de Soluções de TIC para Uso Interno – DIPS; extingue o Serviço de Planejamento e
Implantação de Soluções – SVPS; extingue o Serviço de Gestão de Serviços – SVGS; extingue a
Divisão de Suporte a Soluções de TIC para Uso Interno – DISS; extingue o Serviço de Sustentação
de Sistemas – SVSS; extingue o Serviço de Gestão de Demandas – SVGD; extingue o Serviço de
Operação e Suporte Técnico – SVST; cria a Divisão de Gestão de Serviços de TIC Interna – DIGS;
cria o Serviço de Gestão de Demandas e Melhoria Contínua – SVDM; cria o Serviço de
Administração e Melhoria de Contratos – SVMC; cria a Divisão de Gestão de Sistemas de TIC
Interna – DGSI; criaa o Serviço de Planejamento e Implantação de Sistemas de TIC Interna –
SVPS; cria o Serviço de Sustentação de Sistemas de TIC Interna – SVSS; cria a Divisão de Gestão
de Infraestrutura de TIC Interna – DGII; cria o Serviço de Planejamento e Implantação de
Infraestrutura de TIC Interna – SVPI; cria o Serviço de Sustentação de Infraestrutura de TIC Interna
– SVSI; extingue a Divisão de Revisão, Análise e Acompanhamento de Contratações – DRAC;
extingue o Serviço de Acompanhamento, Melhoria e Uniformização Processual – SVUP; cria a
Divisão de Gestão e Estratégia de Suprimentos – DGES; cria o Serviço de Gestão de Compras e
Fornecedores – SGCF; subordina o Serviço de Análise e Execução das Revisões Contratuais –
SARC à Divisão de Gestão Estratégica de Suprimentos – DGES; cria o Serviço de Estratégia de
Suprimentos – SVES; extingue a Divisão de Análise e Gestão Administrativa de Contratos – DIGA;
extingue o Serviço de Gestão Administrativa de Contratos – SGAC; cria a Divisão de Análise e
Controle Administrativo de Contratos – DACC; cria o Serviço de Controle Administrativo de
Contratos – SCAC; subordinar o Serviço de Análise e Avaliação de Contratos – SAAC à Divisão de
Análise e Controle Administrativo de Contratos – DACC; extingue a Divisão de Padrões e Serviços
de Viagens – DPSV; cria a Divisão de Gestão de Serviços Administrativos – DGSA; cria o Serviço
de Instrumentos Normativos – SVIN; cria o Serviço de Gestão Documental – SVGD; cria o Serviço
de Formação de Processos Administrativos e Transporte de Encomendas – SVFP; cria o Serviço de
Gestão de Serviços Corporativos – SVCP subordinado à Divisão de Gestão de Serviços
Administrativos – DGSA; extinguir o Serviço de Manutenção em Instalações Especiais – SVME.
RS 3350 de 30/12/14 - extingue a Coordenação de Normalização e Gestão da Informação
Empresarial e Documental – COID; extingue o Serviço de Instrumentos Normativos – SVIN;
extingue o Serviço de Informações Arquivísticas – SVAR; extingue o Serviço de Formação de
Processos Administrativos Célula B; subordina a Coordenação Jurídica de Contencioso e de Direito
Trabalhista e Penal – COJC à Consultoria Jurídica – CJUR; subordina a Coordenação Jurídica de
Direito Administrativo e Civil – COJU à Consultoria Jurídica – CJUR; subordinar a Coordenação
Jurídica de Administração Interna, e de Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar – COJF à
Consultoria Jurídica – CJUR.
RS 3349 de 05/12/14 - extingue a Coordenação Geral de Consultoria Jurídica – CGCJ; cria a
Consultoria Jurídica – CJUR.
RS 3346 de 28/11/14 - altera a nomenclatura da Diretoria de Infraestrutura de TIC – DIT para
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Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT; extingue a Divisão de Operações – D1OP; cria a
Divisão de Operação de Serviços – D1OS; extingue a Divisão de Gestão Operacional e Controle –
D1GC; cria a Divisão de Gestão Operacional – D1GO; extingue a Divisão de Sustentação de
Serviços – D1SS; cria a Divisão de Suporte de Serviços – D1SS; extingue a Divisão de Operações –
D2OP; cria a Divisão de Operação de Serviços – D2OS; extingue a Divisão de Gestão Operacional
e Controle – D2GC; cria a Divisão de Gestão Operacional – D2GO; extingue a Divisão de
Sustentação de Serviços – D2SS; cria a Divisão de Suporte de Serviços – D2SS; extingue a Divisão
de Operações – D3OP; cria a Divisão de Operação de Serviços – D3OS; extingue a Divisão de
Gestão Operacional e Controle – D3GC; cria a Divisão de Gestão Operacional – D3GO; extingue a
Divisão de Sustentação de Serviços – D3SS; cria a Divisão de Suporte de Serviços – D3SS; cria a
Coordenação Geral de Operação e Serviços de TIC – CGOS; criaa a Coordenação de Incidentes e
Problemas – COIP; criar a Coordenação de Requisição e Segurança – CORQ; cria a Coordenação
de Conformidade e Indicadores Operacionais – COCI; extingue a Superintendência de
Planejamento e Suporte de Infraestrutura de TIC – SUPS; cria a Superintendência de Arquitetura e
Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS; extingue o Departamento de Qualidade da Infraestrutura
de TIC – DEQI; extingue a Divisão de Conformidade da Infraestrutura de TIC – DICI; extingue a
Divisão de Melhoria Contínua de TIC – DIMC; extingue a Divisão de Engenharia de Desempenho
de TIC – DIED; subordina o Departamento de Arquitetura Técnica – DEAT à Superintendência de
Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS; extingue a Divisão de Padrões de
Tecnologia – DIPT; cria a Divisão de Arquitetura de Negócio e Informação – DIAG; extingue a
Divisão de Arquitetura da Solução – DIAS; cria a Divisão de Arquitetura de Software – DIAS;
extingue a Divisão de Projeto da Solução – DPJS; criar a Divisão de Arquitetura Tecnológica –
DIAT; extingue o Departamento de Suporte de TIC – DEST; extingue a Divisão de Suporte aos
Ambientes de Aplicação – DSAA; extingue a Divisão de Suporte a Banco de Dados – DSBD;
extingue a Divisão de Suporte à Plataforma de Datacenter – DSPD; extinguir a Divisão de Suporte à
Infraestrutura e Gerência de Redes – DSIG; cria o Departamento de Planejamento e Serviços de
Infraestrutura de TIC – DEPS; cria a Divisão de Planejamento de Infraestrutura de TIC – DIPL; cria
a Divisão de Tecnologia e Serviços de Infraestrutura de TIC – DITF; cria a Divisão de
Conformidade e Informação dos Serviços de Infraestrutura de TIC – DICI; extingue o
Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI – DEGT; extingue a Divisão de Gestão de
Operação de Serviços – DGOS; extingue a Divisão de Gestão de Transição de Serviços – DGTS;
extingue a Divisão de Gestão da Configuração, Capacidade e Disponibilidade de Serviços – DGCD;
criar o Departamento de Gestão de Serviços de TIC – DEGS; cria a Divisão de Planejamento de
Implantação de Serviços de TIC – DIPI; cria a Divisão de Transição de Serviços de TIC – DITS;
cria a Divisão de Capacidade, Continuidade, ANS e Disponibilidade dos Serviços de TIC – DICS.
RS 3423 de 01/09/14 - extingue o Serviço Gestão de Segurança de Ativos – SVSA.
RS 3422 de 27/08/14 - subordina o Serviço de Gestão Administrativa - SESA à Divisão de Gestão
Administrativa – DMGA.
RS 3412 de 01/07/14 - altera a nomenclatura da Coordenação Jurídica de Direito Financeiro,
Tributário e Disciplinar – COJF para Coordenação Jurídica de Administração Interna e de Direito
Financeiro, Tributário e Disciplinar – COJF; altera a nomenclatura do Serviço de Apoio a
Demandas Tributárias e Disciplinares – SVTD para Serviço de Apoio a Demandas Financeiras
Tributárias e Disciplinares – SVTD; extingue o Serviço Controle e Cálculo de Processos Judiciais –
SVCJ; cria o Serviço de Apoio a Demandas Administrativas Jurídicas – SVAJ.
RS 3411de 01/07/14 - extingue o Serviço de Administração e Análise de Informações – SVAI; cria
a Coordenação de Análise e Estudos em Métodos Quantitativos – COAQ; extingue a Coordenação
Geral de Suporte ao Ambiente Tecnológico de Usuários – CGSA; cria o Departamento de Suporte
ao Ambiente Tecnológico de Usuários – DESA; subordina a Coordenação de Ações Regionais de
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Suporte ao Ambiente Tecnológico – COSA ao Departamento de Suporte ao Ambiente Tecnológico
de Usuários – DESA; altera a localização da Divisão de Sustentação ao Serviço de Comunicação
Corporativa – DICC para o Mato Grosso do Sul; subordina a Divisão de Sustentação ao Serviço de
Comunicação Corporativa – DICC ao Departamento de Suporte ao Ambiente Tecnológico de
Usuários – DESA; cria a Divisão de Gestão do Serviço de Identificação e Acesso de Usuários –
DIIA; altera a localização do Departamento de Central de Serviço – DECS para Brasília; subordina
a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento da Qualidade no Atendimento – COQT ao
Departamento de Central de Serviço – DECS; altera a localização da Coordenação de
Monitoramento e Acompanhamento da Qualidade no Atendimento – COQT para São Paulo;
extingue o Serviço de Atendimento Operacional – SEAD; extingue o Serviço de Atendimento
Operacional – SEAH; extingue o Serviço de Produtividade no Atendimento – SEQP; extingue a
Divisão de Atendimento Distrito Federal – DDFT; subordina o Serviço Sustentação a Produtos –
SDFS à Unidade de Atendimento Distrito Federal – UADF; subordina o Serviço Suporte Ambiente
Computacional e Tecnológico – SDFC à Unidade de Atendimento Distrito Federal – UADF;
extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SPIS; extingue o Serviço Suporte Ambiente
Computacional e Tecnológico – SPIC; extingue o Serviço Sustentação a Produto – SMAS; extingue
o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMAC; extingue o Serviço
Sustentação a Produtos – SRJS; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SRJC; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SESS; extingue o Serviço
Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SESC; extingue o Serviço Sustentação a
Produtos – SPBS; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPBC;
extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SRNS; extingue o Serviço Suporte Ambiente
Computacional e Tecnológico – SRNC; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SPRS;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPRC; extingue o Serviço
Sustentação a Produtos – SSCS; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SSCC; extingue o Serviço Sustentação a Produtos – SMTS; extingue o Serviço
Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMTC; extingue o Serviço Sustentação a
Produtos – SMSS; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMSC.
RS 3405 de 01/06/14 - extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SESP; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SESL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SESA; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SMTP; extingue
o Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMTL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SMTA; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SMSP; extingue
o Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMSL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SMSA; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SMAP; extingue
o Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMAL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SMAA; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SPIP; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPIL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SPIA; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas – SPRP; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPRL; cria o Serviço de Gestão
Administrativa – SPRA; extingue o Serviço de Planejamento e Implantação de Soluções – SVPI;
extingue o Serviço de Análise de Negócios – SVNG; extingue o Serviço de Gestão de Uso das
Soluções – SVGU; extingue o Serviço de Infraestrutura de TIC para uso Interno – SRJI; cria o
Serviço de Gestão de Serviços – SVGS; cria o Serviço de Planejamento e Implantação de Soluções
– SVPS; cria o Serviço de Gestão de Demandas – SVGD; cria o Serviço de Operação e Suporte
Técnico – SVST.
RS 3332 de 30/04/14 - cria a Coordenação de Interface, Acessibilidade e Usabilidade – COAU; cria
o Serviço de Escritório de Projetos – SEP5; cria a Divisão de Manutenção de Produtos de Software
– DMP5.
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RS 3322 de 28/03/14 - extingue a Coordenação Geral de Análise e Classificação de Demandas –
CGAD; extingue a Coordenação de Administração de Recursos Estratégicos – COAR; extingue a
Coordenação de Análise e Administração de Projetos - COAP subordinada à Coordenação Geral de
Análise e Classificação de Demandas – CGAD; extingue a Coordenação de Níveis de Serviço e
Informações Gerenciais – CONI; extingue o Serviço Técnico Administração de Contratos e
Orçamento – STCO; extingue o Serviço Técnico Contabilização e Gestão dos Recursos de Rede –
STGR; extingue o Serviço Técnico Gestão de Acordos de Niveis Operacionais – STNO; cria a
Coordenação Geral de Governança de TIC – CGGT; cria a Coordenação de Desempenho e Projetos
de TIC – CODE; cria a Coordenação de Gestão de Recursos de TIC – COGR; extingue a Divisão de
Mapeamento e Melhoria de Processo dos Serviços – DGMM; extingue o Serviço Técnico
Modelagem de Processos – STMP; extingue o Serviço Técnico Análise e Melhoria de Processos –
STAM; extingue a Divisão de Gestão de Implantação de Soluções – DGIS; extingue o Serviço
Técnico Implantação e Manutenção de Soluções – STIM; extingue o Serviço Técnico Internalização
de Soluções e Infraestrutura – STII; extingue o Serviço Técnico Gestão de Mudança de Serviços –
STGM; extingue o Serviço Técnico Gestão da Configuração – STGC; extingue o Serviço Técnico
Gestão de Liberação – STGL; extingue o Serviço Técnico Gestão de Problemas – STGP; extingue o
Serviço Técnico Gestão de Incidentes – STIN; extingue o Serviço Técnico Gestão da
Disponibilidade de Serviços – STDS; extingue o Serviço Técnico Gestão de Capacidade da
Infraestrutura dos Serviços – STCS; cria a Divisão de Gestão da Configuração, Capacidade e
Disponibilidade de Serviços – DGCD; extingue o Serviço Técnico Controle do Ambiente Produtivo
– S1CP; extingue o Serviço Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S1GP; extingue o Serviço
Técnico Sustentação a Plataforma – S1PL; extingue o Serviço Técnico Sustentação a Aplicações –
S1AP; extingue o Serviço Técnico Sustentação a Rede – S1RE; extingue o Serviço Técnico
Incidentes de Serviços – S1IS; extingue o Serviço Técnico Sustentação de Banco de Dados –
S1BD; extingue o Serviço Técnico Controle do Ambiente Produtivo – S2CP; extingue o Serviço
Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S2GP; extingue o Serviço Técnico Sustentação a
Plataforma – S2PL; extingue o Serviço Técnico Sustentação a Aplicações – S2AP; extingue o
Serviço Técnico Sustentação a Rede – S2RE; extingue o Serviço Técnico Incidentes de Serviços –
S2IS; extingue o Serviço Técnico de Sustentação de Banco de Dados – S2BD; extingue a Divisão
de Infraestrutura e Instalações – D2IF; extingue o Serviço Técnico de Infraestrutura e Instalações –
S2IF; extingue o Serviço Técnico Controle do Ambiente Produtivo – S3CP; extingue o Serviço
Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S3GP; extingue o Serviço Técnico de Incidentes de
Serviços – S3IS; extingue o Serviço Técnico Sustentação à Plataforma e Rede – S3PR; extingue o
Serviço Técnico Sustentação à Aplicação e Banco – S3AB; extingue o Serviço Técnico de
Infraestrutura e Instalações – S3IF; extingue o Serviço Técnico Infraestrutura Operacional – S3IO.
RS 3320 de 28/02/14 - subordina o Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI –
DEGT à Superintendência de Planejamento e Suporte de Infraestrutura de TIC – SUPS.
RS 3316 de 25/02/14 - extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SBAF; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SCEF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa
– Finanças – SDFF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SMGF; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SPAF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa
– Finanças – SPBF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SPEF; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SRNF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa
– Finanças – SRSF; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SSCF; extingue o
Serviço de Gestão Administrativa – Finanças – SSPF; extingue o Serviço de Contas a Pagar e
Cobrança – SVCC; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa – Logística - SBAL,
para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SBAL; altera a nomenclatura do
Serviço de Gestão Administrativa – Logística – SCEL para Serviço de Gestão Administrativa –
Logística e Finanças – SCEL; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa –
Logística - SDFL para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SDFL; altera a
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nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa – Logística – SMGL para Serviço de Gestão
Administrativa – Logística e Finanças – SMGL; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão
Administrativa – Logística - SPAL para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças –
SPAL; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa – Logística – SPBL para Serviço
de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPBL; altera a nomenclatura do Serviço de
Gestão Administrativa – Logística – SPEL para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e
Finanças – SPEL; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa – Logística - SRNL,
para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SRNL; altera a nomenclatura do
Serviço de Gestão Administrativa – Logística - SRSL para Serviço de Gestão Administrativa –
Logística e Finanças – SRSL; altera a nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa –
Logística – SSCL para Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SSCL; altera a
nomenclatura do Serviço de Gestão Administrativa – Logística – SSPL para Serviço de Gestão
Administrativa – Logística e Finanças – SSPL; altera a sigla do Serviço de Gestão Administrativa –
Logística e Finanças – SESG para Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SESL; altera a
sigla do Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMTG para Gestão
Administrativa – Logística e Finanças – SMTL; altera a sigla do Serviço de Gestão Administrativa
– Logística e Finanças – SMSG para Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMSL; altera a
sigla do Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SMAG para Gestão
Administrativa – Logística e Finanças – SMAL; altera a sigla do Serviço de Gestão Administrativa
– Logística e Finanças – SPIG para Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPIL; altera a
sigla do Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPRG para Gestão
Administrativa – Logística e Finanças – SPRL.
RS 3311 de 30/01/14 - subordina o Departamento de Engenharia – DEEN à Superintendência de
Serviços Logísticos – SUSL; extingue o Serviço de Gestão Administrativa – SRJA; cria o Serviço
de Infraestrutura Predial Cosme Velho – SVIC; altera a nomenclatura do Serviço de Infraestrutura
Predial – SVIF para Serviço de Infraestrutura Predial Álvaro Rodrigues – SVIF; revoga a Resolução
3309/2014.

RS 3307 de 24/01/14 - extingue a Divisão de Infraestrutura e Instalações- D1IF; extingue o Serviço
Técnico Infraestrutura e Instalações – S1IF.

1.2 Finalidade e competências institucionais da unidade
Legislação e Regulamento
Instituída pela Lei N° 6.125, de 4 de Novembro de 1974 a Dataprev, tem por objetivo estudar e
viabilizar tecnologias de informática, na área da previdência e assistência social, compreendendo
prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e tratamento de informações, atividades
de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e imagem, assessoramento e assistência técnica
no campo de sua especialidade, bem como o desempenho de outras atividades correlatas.
No seu Estatuto Social (Decreto nº 7.151 de 9 de Abril de 2010), sem prejuízo de suas atividades
principais e em harmonia com a política governamental, é permitida a prestação de serviços a
terceiros.
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1.3 Organograma funcional
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Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

Figura 01: Arquitetura Organizacional

17

DATAPREV - RG2014
QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS
Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Presidência
(PR)

Diretoria de Finanças e
Serviços Logísticos
(DFS)
Superintendência de
Serviços Logísticos
(SUSL)
Diretoria de Tecnologia e
Operações
(DIT)
Superintendência de
Operações
(SUOP)
Superintendência de
Arquitetura e Serviços
de Infraestrutura de TIC
(SUAS)
Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações
(DRD)

Cargo/Função

Período de
atuação

Presidente

12/2008 até
presente data

Álvaro Luis Pereira Botelho

Diretor

08/2006 até
presente data

Roberto José Brites Villano

Superintendente

03/2012 até
presente data

Diretor

03/2008 até
presente data

Elias Otávio de Paula Mussi

Superintendente

03/2012 até
presente data

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

Anderson Goulart

Superintendente

10/2012 até
presente data

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

Rogério Souza Mascarenhas

Diretor

12/2008 até
presente data

Competências
Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional
Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social
Segurança da informação
Financeira
Logística
Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos
Gestão da TI interna
Promover integração dos processos de trabalho referentes a gestão
administrativa, compras, serviços gerais, tecnologia de informação e
comunicação para uso interno e engenharia
Planejamento da produção
Operacionalização de sistemas
de informação
Telecomunicações
Suporte à produção
Promover integração dos processos de trabalho referentes aos centros de
processamentos, operação e serviços de tecnologia da informação e
comunicação

Titular

Rodrigo
Ortiz
Assumpção

Daniel
Ribeiro

Darlen

D'Avila

Corrêa
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(Continuação) QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS
Superintendência de
Desenvolvimento de
Software
(SUDS)
Superintendência de
Relacionamento com
Clientes e Informações
(SURL)
Superintendência de
Atendimento
(SUAT)

Promover integração dos processos de trabalho referentes a desenvolvimento de
software

Edgard Miguel Prates Filho

Superintendente

03/2012 à
12/2014

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

Hermes Palacios Dourado

Superintendente

03/2012 até
presente data

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

João Carlos dos Santos
Lopes

Superintendente

07/2012 à
12/2014

Janice Fagundes Brutto

Diretor

09/2005 até
presente data

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de pessoas
Diretoria de Pessoas
Responsabilidade socioambiental
(DPE)
Relações sindicais
Administração de pessoal
Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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A Dataprev está estruturada com duas diretorias para os macroprocessos finalísticos, de acordo com
sua área de atuação: Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD) e
Diretoria de Tecnologia e Operações (DIT); e duas diretorias para os macroprocessos de apoio, de
acordo com sua área de atuação: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e Diretoria de
Pessoas (DPE).
Para detalhes sobre as áreas que compõem o nível tático, vide o ANEXO I – Organograma
Funcional.

Figura 1: Cadeia de Valor da Datarev
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A arquitetura de processos da Dataprev está apresentada na Cadeia de Valor. Nos processos de
governança e gerenciais estão representados os processos decisórios em nível estratégico, os
processos finalísticos estão direcionados para o fornecimento de soluções de TIC para os clientes e
os processos de apoio na oferta das condições necessárias para realização de todos os processos da
empresa.
Processo de Governança:
Governança Corporativa e de TIC







Definir as diretrizes empresariais (Plano Estratégico).
Definir as diretrizes tecnológicas (PDTI).
Definir regras para o processo decisório (responsabilidades e alçadas).
Promover o sistema de controle e a prestação de contas.
Avaliar o desempenho organizacional e os riscos de negócio.
Definir Acordos de Níveis Operacionais (ANO).

Processos Gerenciais:
Gestão Corporativa








Planejar os investimentos gerais (não tecnológico).
Gerir a segurança da informação.
Estabelecer as políticas de gestão de pessoas.
Gerir custo e preço.
Promover a comunicação corporativa.
Definir e acompanhar indicadores e metas corporativas.
Gerir o portfólio de programas e projetos (internos).

Gestão de TIC











Internalizar os planos das demandas de longo prazo dos clientes.
Planejar e gerir a capacidade de operação computacional (incluindo infraestrutura física).
Planejar a aquisição dos recursos de TIC.
Realizar a gestão de risco operacional dos processos finalísticos.
Realizar a gestão da inovação.
Definir e acompanhar indicadores e metas corporativas de TIC.
Gerir o portfólio de programas e projetos (externos).
Gerir o ciclo da solução.
Gerir o portfólio de produtos.
Realizar o gerenciamento de níveis de serviço.

Os processos de apoio, com 3 (três) macroprocessos: Pessoas, Logística e Comercial/Financeiro.
Macroprocessos de apoio
Conforme apresentado no item 1.3, a Dataprev conta, em sua estrutura com duas diretorias de
apoio, essenciais ao funcionamento da empresa, quais sejam a Diretoria de Finanças e Serviços
Logísticos (DFS) e a Diretoria de Pessoas (DPE).
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Pessoas
•
•
•
•
•

Captar pessoas.
Reter os conhecimentos de interesse estratégico.
Treinar e desenvolver pessoas.
Realizar a administração de pessoal.
Gerir a capacidade produtiva das pessoas.

Logística
•
•
•
•

Adquirir bens e serviços.
Gerir a estrutura física e patrimonial (predial e equipamentos de automação de escritório).
Gerir os recursos materiais e serviços gerais.
Gerir os contratos com fornecedores.

Comercial/Financeiro
•
•
•
•

Planejar o faturamento como parte do projeto (aspectos fiscais e legais).
Orientar o gestor do contrato.
Gerir as glosas e feedback para promover a melhoria contínua e, se necessário, para análise
jurídica.
Diligenciar recebimentos.

Os processos finalísticos detém 7 (sete) macroprocessos: Relacionamento, Planejamento da
Solução, Desenvolvimento e Testes da Solução, Homologação, Implantação, Operação e Suporte ao
Serviço.
Os processos de apoio, com 3 (três) macroprocessos: Pessoas, Logística e Comercial/Financeiro.
1.4 Macroprocessos finalísticos
Dimensionados para execução das atividades finalísticas da Empresa, as quais estão vinculadas
diretamente às suas competências institucionais. Os macroprocessos já estão citados no item 1.3:
Relacionamento, Planejamento da Solução, Desenvolvimento e Testes da Solução,
Homologação, Implantação, Operação e Suporte ao Serviço. A estratégia de execução e
atividades ligados a cada macroprocesso, estão consubstanciados nos tópicos a seguir:
Relacionamento:
•

•

Negociar intenção de demandas.
• Analisar os aspectos : políticos, técnicos, comerciais e gestão do relacionamento.
• Definir e caracterizar os serviços da solução.
− Negociar níveis de serviço solicitados.
− Caracterizar o suporte ao usuário.
• Elaborar o documento Descrição do Cenário da Solução (versão simplificada).
− Identificar todos os ambientes necessários para entrega da solução.
− Avaliar as condições para o atendimento da continuidade do negócio.
− Definir a arquitetura da infraestrutura e da aplicação.
Identificar condicionantes (entre demandas e outros).
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•

•

•
•

Elaborar a Qualificação do Serviço.
• Identificar os fatores de risco do serviço (itens com influência direta nos acordos de
níveis de serviço).
• Identificar os fatores de complexidade do serviço (itens que dão noção do tamanho,
características e dificuldade de realização do serviço).
• Identificar os fatores de gestão do serviço (itens que definem o grau de
gerenciamento e monitoramento do serviço).
• Identificar os fatores de atendimento e infraestrutura descentralizada (Itens utilizados
para distribuição dos custos de infraestrutura e atendimento remoto nas Unidades
Regionais).
Realizar análise econômica / financeira.
• Identificar contrato.
• Estimar prazo (primeira versão do cronograma).
• Estimar preço.
Formalizar negociação.
• Registrar a negociação (documentação).
• Elaborar proposta de atendimento.
Gerenciar níveis de competência das decisões

•

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

•

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

•

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

Planejamento da Solução
•
•
•

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

•

Detalhar a arquitetura da solução.
• Planejar o plano de continuidade de negócio.
• Planejar monitoramento da solução.
• Detalhar todos os ambientes necessários para entrega da solução.
• Planejar as ações operacionais nos ambientes computacionais.
• Planejar a desativação de sistemas.
Projetar o fluxo financeiro (entrada e saída de recursos).
Detalhar os riscos envolvidos.

•
•
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•
•
•

Complementar o documento DCS (Descrição do Cenário da Solução).
Definir modo de atendimento (programa, projeto e demanda).
Gerir a solução.

Desenvolvimento e Testes da Solução
•
•

•

•
•
•
•
•

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

Homologação
•
•
•

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

Implantação
•
•

•
•

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

Operação
•
•
•
•
•
•

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

Realizar atendimento.
Executar atendimento local.
Realizar comunicação.
Realizar a gestão de incidentes.
Realizar a gestão de problemas.
Encerrar registro do problema.
Encerrar registro de incidente.

Principiais clientes:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Serviços de Tecnologia e Informações, entre os quais, o desenvolvimento, manutenção, produção e
suporte de sistemas de informações, serviços de gestão de TIC, comunicação corporativa,
consultoria em TIC, entre outros.
Secretaria de Receita Federal do Brasil – SRFB
Serviços especializados de Tecnologia da Informação, compreendendo processamento de dados,
manutenção e desenvolvimento de sistemas de dados, e outros serviços de informática.
Ministério da Previdência Social – MPS
Serviços especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo, entre outros serviços,
hospedagem de servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção, elaboração,
desenvolvimento, implantação, sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte técnico.
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE, compreendendo as etapas de
desenvolvimento, implantação, manutenção, operação e sustentação destes novos sistemas. Serviços
especializados de Tecnologia da Informação, relativos aos sistemas responsáveis pela
operacionalização das políticas sociais do MTE sob responsabilidade da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego. Disponibilização e acesso ao CNIS, quando autorizados, para utilização pelo
Ministério no Programa do Seguro-Desemprego e na Fiscalização do Trabalho.
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
Prestação de serviços especializados em TIC, compreendendo, entre outros serviços, hospedagem
de servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção, elaboração, desenvolvimento,
implantação, sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte técnico às unidades
descentralizadas no âmbito da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP
Concessão de uso pela Dataprev da infraestrutura computacional para tratamento de qualidade de
dados. Prestação de serviços de informática para o batimento de dados dos cadastros de servidores
públicos estaduais e do Executivo Federal constante da base do SIAPE com o CNIS.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
Prestação dos serviços de produção de sistemas, desenvolvimento e manutenção - Serviço de
Gestão da Dívida Ativa Previdenciária.
25

DATAPREV - RG2014

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo Funpresp
Prestação de serviços especializados em TI provendo serviços integrados de solução previdenciárias
Presidência da República – PR
Prestação de serviços de hospedagem do Blog do Planalto, sob a responsabilidade da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República - SECOM/PR, em conformidade com a
plataforma tecnológica e especificações técnicas constantes no contrato.
Instituições Financeiras
Atualmente, existem setenta convênios firmados entre as Instituições Financeiras e o INSS, nos
quais a Dataprev é parte interveniente, para fornecimento de informações e controle de empréstimos
consignados.
Parcerias
Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro
Consórcio Serpro/Dataprev para execução dos serviços de desenvolvimento do novo Sistema de
Gestão de Pessoas – SIGEPE.gov.
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SEÇÃO II
INTRODUÇÃO
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev elaborou o seu Relatório
de Gestão do exercício 2014 – RG2014 – de acordo com as exigências legais estabelecidas pelos
órgãos de controle interno e externo.
Foi utilizada a Decisão Normativa TCU 134 de 04 de dezembro de 2014 (alterada pela DN TCU
139 de 24 de setembro de 2014). No desenvolvimento e organização do documento, procurou-se
observar os conteúdos e ordenamentos estabelecidos no Anexo II. Adotou-se, como critério para
nomear os títulos e numeração dos capítulos do texto, a nomenclatura estabelecida na Portaria TCU
90/2014. Na estruturação do texto, foram seguidas as orientações do Anexo III.
No desenvolvimento dos assuntos exigidos foram respeitados, quando aderente às especificidades
da Dataprev – Empresa Pública, regida pela Lei nº 6.404/76, não dependente de transferência de
recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e não integrante dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de
agosto de 2008 – as determinações constantes da Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 2014 e o
documento “Perguntas e Respostas” da CGU (disponível na página oficial do Órgão na internet) e a
Portaria CGU nº 522/2015 de 04/03/2015.
Quando não foi possível seguir, em sua literalidade, as exigências estabelecidas na legislação
vigente, a Dataprev buscou apresentar as informações requeridas de acordo com o formato do
sistema do Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST). Estas adaptações, geralmente envolvendo alterações
nos quadros definidos na Portaria TCU nº 90/2014, estão descritas ao longo do texto nos locais
pertinentes.
Na Tabela 1, a seguir, estão indicados os itens do Anexo II da DN TCU nº 134/2014 que não
constam do presente documento, assim como a correspondente justificativa.
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Tabela 1: Itens do Anexo II, da DN TCU 134/2013, que não constam do RG2014
Justificativa da Exclusão do Item
Não se aplica*
Parte A – Conteúdo Geral
De acordo com
o Quadro A1

De acordo com
a natureza
jurídica e
estatutária da
Empresa

Item 3.2 – Carta de serviços ao cidadão

X

Item 3.5 –
Avaliação do desempenho da Unidade
Jurisdicionada - UJ

X

Item 4.1 – Informações sobre o ambiente de atuação da UJ
(letra "h")

X

Item 5.3 – Informações sobre outros resultados da gestão

Não houve
ocorrência no
período

X

Item 6.3 – Demonstração e justificação de eventuais
passivos reconhecidos no exercício, contabilizados ou não,
sem respectivo crédito autorizado no orçamento.

X

Item 6.4 – Demonstração da movimentação e saldos de
restos a pagar de exercícios anteriores.

X

Item 6.5 – Transferência de recursos

X

Item 6.6 –Informações sobre suprimento de fundos, contas
bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.

X

Item 6.7 – Informações sobre renúncias de receitas

X

Item 6.8 – Gestão de precatórios.

X

Item 8.1 – Gestão da frota de veículos próprios e locados de
terceiros.

X

Item 10.1 – Adoção de critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços
ou obras.

X

Item 12.1 – Demonstração das medidas para adoção de
critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções
CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para
tratamento contábil da depreciação, da amortização e da
exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração
de ativos e passivos da unidade jurisdicionada.

X

Item 12.3 – Informações sobre a conformidade contábil dos
atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
da unidade jurisdicionada.

X

Item 12.4 – Declaração do contador responsável por
unidade jurisdicionada que tenha executado sua
contabilidade no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, que as
Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das
Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa
e Demonstração do Resultado Econômico) previstas pela
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Norma

X
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Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC
T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim
como o demonstrativo levantado por unidade gestora
responsável – UGR (válido apenas para as unidades
gestoras não executoras) refletem a adequada situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.
Item 12.5 – Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº
4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC
nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das
unidades jurisdicionadas que não executaram sua
contabilidade no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI.

X

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

*Não se aplica - de acordo com a natureza jurídica e estatutária da empresa ou com o Quadro A1 – Relacionamento
entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão (DN TCU 134/2013).

(continuação) Tabela 1: Itens do Anexo II, da DN TCU 134/2013, que não constam do RG2014
Parte B – Conteúdo Específico por UJ ou Grupo de Unidades Afins

Justificativa da Exclusão dos Itens

Itens 01 a 62

A Dataprev não está indicada para
apresentação das informações

Itens 64 a 68

A Dataprev não está indicada para
apresentação das informações

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
Parte C – Unidades Jurisdicionadas com Relatórios de Gestão
Customizados
Em todos os itens

Justificativa da Exclusão dos Itens
A Dataprev não está indicada para
apresentação das informações

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

Em função do volume ou do formato de apresentação, as seguintes informações do Parte A,
Conteúdo Geral, do Anexo II, da DN TCU 134/2013, estão apresentadas em Anexos, conforme a
seguir:
– Informações complementares do Item 1.3 Organograma funcional: ANEXO I.
–

Informações complementares do Item 3.1 Canais de acesso do cidadão: ANEXO II.

–

Informações complementares do Item 5.4 Informações sobre indicadores de
desempenho operacional: ANEXO III.

–

Informações apresentadas no Item 11.1 Tratamento de deliberações exaradas em
acórdãos do TCU e Item 11.2 Tratamento de recomendações do OCI: ANEXO VI.

–

Informações apresentadas no Item 12.6 Demonstrações Contábeis e Notas
Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976: ANEXO V
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A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2014 da Dataprev foi
de responsabilidade dos seguintes órgãos da estrutura organizacional da Empresa:
•

Departamento de Controladoria - DECO
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460
CEP: 22.280-040, Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 3616-7307

•

Divisão de Orçamento - DIOR
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460
CEP: 22.280-040, Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 3616-7590 E-mail: dior@dataprev.gov.br
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SEÇÃO III
DESENVOLVIMENTO
2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
2.1 Estrutura de governança
A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira.
Foi criada pela Lei nº 6.125 de 04/11/1974, teve seu estatuto aprovado pelo Decreto nº 75.463 de
10/03/1975, alterado nos anos de 2000, 2001, 2008 e, por fim, pelo Decreto nº 7.151 de 09/04/2010.
A missão da Empresa estabelecida no Plano Estratégico 2010/2015 é fornecer soluções de
tecnologia da informação e da comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas
sociais do Estado Brasileiro.
A Empresa está estruturada, para sua administração e fiscalização, por um Conselho de
Administração, com seis membros efetivos e respectivos suplentes; de um Conselho Fiscal, com
três membros efetivos e respectivos suplentes e de uma Diretoria-Executiva, composta de
Presidente e quatro Diretores, constituindo-se, para fins deliberativos, em Diretoria Colegiada.
Os princípios de organização da DATAPREV, as áreas funcionais das unidades das Diretorias, suas
responsabilidades e competências gerais, assim como as competências e atribuições de seus
titulares, estão estabelecidos no Estatuto Social da Empresa e especificados no Manual de
Organização, aprovado pelo Conselho de Administração.
A base normativa da Empresa dispõe ainda de Manual de Atribuições, descrevendo os objetivos e as
principais atribuições de cada área da estrutura organizacional, além de um amplo conjunto de
resoluções, normas, comunicações de serviço e manuais que estabelecem políticas, diretrizes e
padronização de processos e atividades que norteiam a governança empresarial.
A Dataprev também está submetida a supervisão/orientação do Órgão de Coordenação e Controle –
DEST, e adicionalmente aos documentos mencionados anteriormente, que se constituem em
instrumentos basilares internos de controle interno, a Empresa é avaliada rotineiramente pelo
Tribunal de Contas da União – TCU, pela Controladoria – Geral da União - CGU/SFC e pela
própria Auditoria Interna, submetendo-se ao cumprimento da legislação, determinações e
recomendações emanadas pelos referidos Órgãos de Controle Interno e Externo, observando
também as deliberações dos Conselhos de Administração e orientações do Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração se reuniu mensalmente visando o cumprimento das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto Social da DATAPREV, manifestando-se formalmente por meio de
atas que registram a apreciação e a deliberação de temas tratados no âmbito do Colegiado.
O Conselho Fiscal, órgão colegiado não integrante da administração, ao qual cabe, por meio de sua
função fiscalizadora, representar os acionistas, acompanhando a ação dos administradores, em
consonância com as boas práticas de governança corporativa e seu regimento interno, se reuniu
mensalmente, com o objetivo geral de verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e
defender os interesses da Empresa e dos acionistas, destacando-se os itens contidos na pauta de
verificação do Manual do Conselheiro Fiscal - Instrução Normativa STN/MF nº 6, de 16/12/2006.
O registro e acompanhamento das Decisões e Recomendações dos Órgãos Colegiados é atribuição
da Coordenação para Assuntos Institucionais - COAI, subordinada à Secretaria Executiva – SECE
da DATAPREV.
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Anualmente, a Dataprev contrata, mediante licitação, por força de dispositivo legal e previsão
estatutária, empresa de Auditoria Independente para certificar o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações Contábeis do exercício, sendo incluído no escopo do trabalho a avaliação dos
controles internos e a revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ.
A atividade de Auditoria Interna é exercida por unidade própria, a Coordenação-Geral de Auditoria
Interna - CGAU, vinculada ao Conselho de Administração, e subordinada administrativamente à
Presidência da Dataprev, conforme estabelecido na Resolução do Conselho de Administração CADM nº 02 de 23 de setembro de 2011.
Com vistas a cumprir os seus objetivos institucionais, a Unidade de Auditoria Interna está
estruturada como uma Coordenação-Geral de Auditoria Interna – CGAU, posicionada no 3º nível
hierárquico da estrutura organizacional. Possui quatro Coordenações subordinadas para executar as
seguintes principais atribuições:






Coordenação de Auditoria Contábil – COAC. Avaliar os controles e a eficácia da
gestão dos recursos financeiros e orçamentários, o cumprimento das obrigações legais
e fiscais da administração financeira e contábil e examinar o balanço e balancetes
contábeis mensais emitindo manifestação sobre a conformidade dos registros e da
documentação comprobatória das operações;
Coordenação de Auditoria Operacional Administrativa – COAO. Avaliar os
controles e a eficácia da gestão dos processos administrativos, com ênfase em gestão
de pessoas, serviços logísticos e soluções tecnológicas internas;
Coordenação de Auditoria de TI – COAS. Avaliar a qualidade, controle, segurança
e gestão de processos, projetos e infraestrutura de tecnologia da informação a fim de
agregar valor para o aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação; e
Coordenação de Auditoria de Gestão Interna – COGI. Avaliar a eficácia das ações
desenvolvidas pela Empresa no atendimento às determinações e recomendações dos
órgãos de controle e promover a prospecção e internalização de métodos/processos
dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior aproveitamento no uso das
ferramentas e técnicas de Auditoria.

Dentro das competências da Auditoria Interna, estão o apoio no alcance dos objetivos, das
estratégias corporativas, o zelo pela eficácia do sistema de controle interno, e o assessoramento
institucional na gestão de riscos operacionais.
A execução racional e integrada das atividades tem foco nos resultados, mediante o uso planejado
dos recursos nos vários tipos e formas de auditoria, em processos e áreas que envolvam risco e nas
áreas de natureza reconhecidamente complexa, dando ênfase ao caráter preventivo e orientador,
tudo em consonância com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, que é
elaborado nos termos das normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União – CGU.
Os resultados dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, bem como as recomendações
registradas em Plano de Ação, são encaminhados aos Gestores da Organização, ao Conselho Fiscal
e conforme regulamentado, à própria Controladoria Geral da União – CGU.
A Auditoria Interna efetua também o registro e acompanhamento de todas as recomendações da
própria Auditoria Interna, e dos Órgãos de Controle Interno e Externo (CGU e TCU), com o apoio
do módulo de Follow-Up do Sistema de Auditoria Informatizada – AUDIN.
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A Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU tem participação no Comitê de Controle Interno
Administrativo – CCIA no âmbito do Ministério da Previdência Social e de entidades vinculadas
constituído, mediante Portaria MPS nº 419, de 26/09/13. O referido comitê é presidido pelo
Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social – AECI/MPS e cumpre o
previsto na Portaria CGU nº 1.473/2013, quanto às competências do AECI no acompanhamento das
recomendações da CGU, bem como sobre o balanço das recomendações constantes do Plano de
Providências Permanente – PPP, subsidiando emissão de relatório quadrimestral.
Decorrente deste acompanhamento permanente de todas as recomendações dos órgãos de controle a
Auditoria Interna oferece periodicamente para os gestores da Organização, para o Conselho Fiscal e
de Administração, bem como para o Comitê de Controle Interno Administrativo – CCIA, Relatórios
Gerenciais com a posição atual e evolução histórica do estágio do acompanhamento efetuado sobre
as recomendações e determinações dos Órgãos de Controle.
O objetivo de todo esse processo é avaliar a extensão das providências adotadas, bem como manter
uma base de informações históricas, subsidiando de forma oportuna e tempestiva os gestores, para
atendimento às diligências, para orientar os esforços da Auditoria Interna e da própria Organização,
com vistas a otimizar os resultados, mitigar as fragilidades, e aperfeiçoar os processos e o controle
interno.

2.2 Atuação da unidade de auditoria interna
a)

Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;

No tocante à estratégia de atuação adotada pela Auditoria Interna, com relação à unidade central e
às unidades ou subunidades descentralizadas, importa registrar que, em que pese a DATAPREV
dispor de diversas unidades, espalhadas por todos os Estados Brasileiros, os processos operacionais
e os administrativos são geridos de forma sistêmica e centralizados, com apoio de sistemas
informatizados de informação.
No âmbito dos processos administrativos a Empresa dispõe de sistema integrado de gestão
empresarial - ERP - Enterprise Resource Planning, que permeia todas as camadas dos processos,
permitindo à Auditoria Interna efetuar suas avaliações diretamente no sistema que apoia esses
processos. Demais processos operacionais, tais como desenvolvimento de software, gestão de
projetos e gestão de serviços de TI, entre outros, também são suportados por sistemas
informatizados, o que facilita os trabalhos nas unidades da estrutura organizacional da Empresa.
Conforme disciplinado nos normativos da Controladoria Geral da União, o Planejamento das
Atividades da Auditoria Interna é elaborado para cada ano-calendário, chegando-se assim, ao Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, no qual são detalhados os trabalhos
programados para cada área/processo/atividade ou sistema no ano a que se destina.
O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna baseou-se, necessariamente em uma visão
abrangente da Organização. O desenvolvimento metódico do Plano contempla ainda carga horária
para atender as solicitações eventuais da Alta Administração, sem prejuízo da cobertura básica
estabelecida.
No planejamento das atividades foram consideradas, além dos trabalhos de auditoria propriamente
ditos, as ações de apoio à gestão da Auditoria Interna, e atividades de capacitação e
desenvolvimento das equipes.
Considerando que o campo de atuação das Auditorias Internas é amplo e a força de trabalho é finita,
fez-se necessário alcançar o equilíbrio priorizando as atividades mandatórias ou institucionais,
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definidas nos Normativos da CGU, e nas atividades sobre as quais a Auditoria Interna deve se
manifestar no exercício, para depois selecionar as demais atividades de auditoria, sendo aplicada
para eleger os trabalhos, bem como a definição do seu escopo, a aplicação das matrizes de risco e
planejamento, utilizando de forma adaptada às orientações contidas no Manual de Auditoria
Operacional do TCU, sendo predominantes na aplicação das matrizes as atividades/processos que
tivessem vinculação com o plano estratégico organizacional.

b)

Informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto etc.)
das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de
gestão;

Dentro das competências da Auditoria Interna, está o apoio no alcance dos objetivos, das estratégias
corporativas, o zelo pela eficácia do sistema de controle interno, e o assessoramento a
Administração Superior da Empresa no cumprimento de suas competências, proporcionando-lhes
consultoria, análises objetivas, avaliações, recomendações e comentários pertinentes às atividades
que forem examinadas.
De acordo com os registros contidos no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT, a Auditoria Interna executou 64 (sessenta e quatro) atividades de auditoria, considerando a
própria distribuição de processos organizacionais e/ou as facilidades tecnológicas das ferramentas
informatizadas que permitem a obtenção de informações dos diferentes processos.
As Coordenações de Auditoria contribuíram para o cumprimento do PAINT, atuando em diferentes
segmentos, atendendo em especial às indicações da CGU e TCU para realização de atividades,
sendo que esta diversificação permitiu atuação em diferentes áreas de negócio organizacionais,
conforme a seguir:
Auditoria Operacional-Administrativa - COAO – atuou de forma preponderante em processos
administrativos na Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS), e na Diretoria de Pessoas
(DPE). No rol de trabalhos realizados por este segmento da Auditoria Interna, se destacam as
avaliações periódicas de formalização dos processos de compras e contratações, a gestão das
contratações, que também alcançam outras diretorias considerando o gestor responsável. A
avaliação da Folha de Pagamento, a avaliação da Previdência Complementar da Dataprev e o exame
os registros das admissões e desligamentos de empregados, também integram o rol de trabalhos
desenvolvidos por este segmento da Auditoria.
Auditoria Contábil – COAC - atuou de forma preponderante na Diretoria de Finanças e Serviços
Logísticos (DFS). Decorrente de sua especialização se destaca, entre as suas atividades, a análise
mensal das demonstrações contábeis e patrimoniais, além de trabalhos voltados à Análise do
Balanço, do Acompanhamento da Execução Orçamentária, e a revisão do Processo Anual de
Prestação de Contas.
Auditoria de TI – COAS - atuou de forma preponderante nas diretorias que atuam nas atividades
fim da Empresa, Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD) e Diretoria
de Tecnologia e Operações (DIT). Considerando a sua especialização, os trabalhos realizados se
voltam à análise de processos que suportam a TI: desenvolvimento de software, gerenciamento de
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projetos, gestão de serviços de TI, gestão de compras/contratações voltadas ao atendimento da TI e
segurança da informação, e o exame da migração das bases de dados.
Auditoria de Gestão Interna – COGI - efetuou a aplicação e análise das respostas coletadas no
Questionário de Controle Interno - QCI, cujo objetivo é orientar os gestores das unidades
organizacionais, bem como subsidiar o monitoramento dos atos de gestão, por meio de
procedimentos de auditoria à distância, mediante coleta e análise das informações fornecidas e as
registradas nos diversos sistemas de gestão utilizados na Organização. Em conjunto com a
Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, a COGI executou outras atividades que
complementam as atividades sob a responsabilidade da Auditoria Interna, em especial o apoio
integral ao trabalho de avaliação da gestão efetuado pela Controladoria Geral da União - CGU,
fornecendo a infraestrutura necessária, e coordenando o atendimento às demandas como interface
entre a equipe de auditores da CGU e os gestores dos diversos processos e atividades envolvidos no
trabalho.

c)

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação
comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais
relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade
jurisdicionada;

O acompanhamento e controle das atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna - PAINT é efetuado com uso do módulo de planejamento do Sistema Informatizado de
Auditoria - AUDIN, que apoia a gestão dos processos de Auditoria Interna.
Ao final do exercício, a Auditoria Interna apresenta à CGU, o Relatório Anual de Atividades de
Auditoria - RAINT que demonstra a execução das atividades ao longo do exercício confrontando-as
com as atividades previstas no Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT. Este relatório
também é encaminhado ao Conselho Fiscal, a exemplo dos produtos de cada trabalho executado,
conforme estabelecido no referido Plano.
Com base nas informações contidas no PAINT/2014 e no RAINT/2014, pode-se verificar que das
68 (sessenta e oito) atividades de auditoria programadas para o exercício de 2014, foram executadas
64 (sessenta e quatro), correspondendo a 94% do total previsto, embora o total de atividades de
auditoria executadas tenha atingido um patamar superior ao planejado, de vez que se executou um
conjunto de atividades não planejadas.
Dentre os trabalhos executados destacamos:
•

Análise de Processos de Contratação de Materiais e Serviços e Gestão de Contratos;

•

Auditoria no Processo de Software;

•

Auditoria em processos relativos à qualificação de bases de dados;

•

Auditorias mensais das Demonstrações Contábeis e Patrimoniais da Empresa;

•

Acompanhamento da execução orçamentária;

•

Auditoria na Folha de Pagamento - (avaliação dos controles sobre horas extras);

•

Relatórios Gerenciais periódicos informando resultado do monitoramento das determinações
e recomendações dos órgãos de controle; e
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•

Aprimoramento das consultas WEB para subsidiar as coordenações nos trabalhos de
auditoria.

As principais constatações objeto dos trabalhos citados são as seguintes:
•

Fragilidades quanto à produção, arquivamento e atualização de documentos e artefatos
relativos ao processo de software;

•

Inobservância da metodologia de desenvolvimento;

•

Oportunidades de melhoria para os processos de qualificação das bases de dados;

•

Aplicação de alíquota indevida, para o cálculo do PIS, no Sistema Protheus;

•

Divergências entre os saldos apresentados nos relatórios do sistema Protheus de ativo fixo e
saldos do balancete contábil;

•

Oportunidades de aprimoramento dos controles operacionais referentes despesas de viagens;
e

•

Créditos adicionais e remanejamento de verbas, relacionados a outros dispêndios de capital.

No tocante as providências adotadas pela Empresa pode-se registrar que as constatações e
recomendações foram plenamente acatadas pelos gestores, cujo resultado do acompanhamento
sistemático revela que das 90 (noventa) recomendações geradas pela Auditoria Interna no exercício
em 2014, 42 (quarenta e duas) foram regularizadas e 48 (quarenta e oito) estão em andamento.

d)

Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;

No período não ocorreram redesenhos ou reposicionamentos da unidade de auditoria em relação à
estrutura organizacional da unidade jurisdicionada.
e)

Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à
apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a
governança e o desempenho operacional da unidade jurisdicionada.

A Empresa dispõe de estatuto, organograma, manual de organização, manual de atribuições, tabelas
de competência, metodologias e um amplo conjunto de resoluções, comunicações de serviço e
normativos, que disciplinam responsabilidades, atribuições, estabelecem diretrizes e norteiam os
procedimentos a serem observados pelos gestores, em conformidade com os controles internos
formalmente instituídos.
Adicionalmente aos documentos mencionados anteriormente, que estabelecem as diretrizes e
procedimentos para o controle interno, a Empresa é fiscalizada e avaliada durante o exercício
regularmente pela Controladoria – Geral da União - CGU/SFC e pelo Tribunal de Contas da União TCU, sujeitando-se ao cumprimento da legislação, determinações e recomendações emanadas dos
Órgãos de Controle Interno e Externo, e, também acatando as deliberações dos Conselhos de
Administração e Fiscal e da Diretoria-Colegiada da DATAPREV.
Paralelamente, o Comitê de Controle Interno Administrativo, criado no âmbito do Ministério da
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Previdência Social e de entidades vinculadas, mantêm permanente acompanhamento sobre as
determinações e recomendações emitidas pelo Controle Externo e pelo Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, permitindo maior integração entre as entidades no tratamento das
questões de controle, auxilia no monitoramento de ações requeridas, além de favorecer a troca de
informações entre seus membros e a tomada de decisões de alcance estratégico para o
fortalecimento do Controle Interno.
O amplo marco normativo, alinhado aos preceitos legais, adotado pela DATAPREV orientou a
verificação da conformidade dos procedimentos praticados, sendo que as avaliações efetuadas
demostraram que o uso de ferramentas de automação e gestão resultou no avanço qualitativo dos
processos de trabalho da Empresa, indicaram a oportunidade de aprimoramento dos atos de gestão e
o fortalecimento dos controles internos da Organização.
A Auditoria Interna acompanha o atendimento das recomendações decorrentes de seus próprios
trabalhos, bem como as recomendações/determinações da CGU e TCU, por meio de sistema
informatizado de follow up. Estas informações compõem um indicador organizacional
demonstrando o atendimento das áreas gestoras às recomendações emitidas e integra o conteúdo do
Relatório de Gestão da Dataprev.
Conforme destacado em item específico do Relatório de Gestão da Empresa, o Índice de
Fortalecimento do Controle Interno - FCI da empresa, envolvendo TCU, CGU, e Auditoria Interna
alcançou o patamar de 54,04% no período de 01/01/14 a 31/12/14.
A performance apresentada no atendimento das recomendações, no período jan-dez/2014 (107
atendidas versus 119 recomendações geradas), revela que a direção da Empresa e os gestores têm se
empenhado para o aprimoramento do controle interno.
Neste contexto, consideramos que os controles internos da DATAPREV estão alinhados às
diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos que disciplinam o
funcionamento da Administração Pública Federal.
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2.3 Sistema de correição
Durante o exercício de 2014 foram instaurados 04 (quatro) processos de sindicância no âmbito da
DATAPREV. Relato sucinto de cada fato segue descrito abaixo:
1) Processo n. 44100.000067/2014-03 – Apuração de denúncia referente a atendimento, prestado
por empregado da Dataprev, na APS Caxias no Maranhão. A Comissão de Sindicância concluiu que
o empregado investigado foi o responsável pelo curto circuito ocorrido na APS Caxias, em virtude
de sua falta de atenção. Com o fito de afastar a ocorrência de fatos semelhantes, a Comissão
recomendou aplicação de advertência ou suspensão. A autoridade instauradora decidiu pela
aplicação de advertência ao empregado.
2) Processo n. 44101.000094/2014-68 – Apuração de fatos e responsabilidades por meio do
Processo de Sindicância 44101.000152/2014-53. A Comissão de Sindicância analisou os
documentos que apresentam um reconhecimento de dívida, junto a Intelig, pagos sem cobertura
contratual. A Comissão concluiu que não houve prejuízo financeiro para a Empresa, somente
equívocos de interpretação das orientações emanadas e da fragilidade dos controles internos, bem
como não houve pagamento em duplicidade à OI e à INTELIG. A Comissão não entendeu
necessárias medidas disciplinares uma vez que não houve culpa ou dolo dos empregados envolvidos
no processo.
3) Processo n. 44100.000073/2014-52 – Apuração de fatos e responsabilidades a partir do Processo
Administrativo Nº 44100.000073/2014-52 (apensado ao Processo Administrativo Nº
44100.000095/2014-12) referente a incidentes de segurança. A Comissão Sindicância concluiu,
após apuração dos fatos, que foram tomadas medidas recomendadas pela Comissão de Tratamento e
Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - CTIR, sendo suficientes para melhoria do
processo produtivo da DATAPREV, bem como recomendou medidas de ampliação dos níveis de
segurança.
4) Processo n. 44100.000177/2014-67 – Apuração de fatos e responsabilidades a partir da Ação
Penal 0519187-60.2003.4.02.51.01 que, em primeira instância, condenou 02 empregados desta
Empresa. Decorrente da referida Ação Penal foi instaurada Comissão de Sindicância – Processo de
Sindicância n. 44100.000185/2014-11 a qual concluiu que deverá ser aguardado trânsito em julgado
para que seja dado o cumprimento do efeito secundário da pena.
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Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição, em 2014
Funciona na estrutura organizacional da DATAPREV a Coordenação Jurídica de Administração
Interna e de Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar – COJF, localizada no Distrito Federal,
subordinada à Consultoria Jurídica – CJUR, a qual tem como objetivo gerir e executar as atividades
de orientação jurídica da Empresa no ramo do Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar.
As questões de cunho administrativo se processam no âmbito da Secretaria-Executiva da
Presidência - SECE/PR. A DATAPREV possui uma norma consolidada (Norma-SindicânciaCod.N/JU/001/05) que estabelece as diretrizes e procedimentos para apuração de supostas
irregularidades, sendo estas diretrizes e estes procedimentos observados pelas Comissões de
Sindicâncias instauradas no âmbito da Empresa.
Principais resultados observados em relação a essa atividade
Durante o exercício de 2014 houve considerável redução do número de processos instaurados no
âmbito da Dataprev. Ademais, houve aprimoramento nos processos de trabalho e na condução
destes, sendo parte integrante deste aprimoramento o treinamento oferecido pela Controladoria
Geral da União - CGU aos empregados da Empresa, visando a formação de membros de comissão.
Informações sobre o cumprimento das disposições dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24
de julho de 2007 da Controladoria-Geral da União – CGU
A Dataprev deliberou pela utilização da ferramenta, a partir de 2015, e está ultimando as operações
e o processo normativo que disciplinará a questão para o efetivo uso do Sistema de Gestão de
Processos Disciplinares – CGU-PAD.
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2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

QUADRO 2: A.2.4 – AVALIAÇÂO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

Valores
1

2

3

4

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

5
X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

5
X

X
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21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

5

X
1

2

3

4

5

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Fonte: Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da
UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Fonte: Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU

Análise crítica e comentários relevantes:
Sem novas análises e comentários, dada a abrangência da consulta.
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2.5 Remuneração paga a administradores
2.5.1 Política de remuneração dos membros da diretoria estatutária e dos conselhos de
administração e fiscal
A política de remuneração paga aos administradores em 2014, não sofreu alterações em relação ao
exercícios anteriores, segue o Estatuto da Dataprev nos artigos:
• Art. 31 – “A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além do
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da
função, será de dez por cento da remuneração mensal média dos Diretores” e
•

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

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

A portaria nº 417, de 18 de dezembro de 2008 do Ministério da Previdência Social (publicada no
DOU – Seção 01 – Nº 247, sexta-feira, 19 de dezembro de 2008) regulamenta o Artigo 33 do
Estatuto da Dataprev no que se refere à parte variável da remuneração do Presidente e dos demais
Diretores da Dataprev da seguinte forma:
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no art. 5º da Lei Nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e no art. 33 do anexo ao Decreto Nº
3.457, de 12 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Assegurar, ao Presidente e aos demais Diretores da Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social - DATAPREV, a participação nos lucros e resultados na forma definida pela Empresa
para os seus trabalhadores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
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2.5.2 Demonstrativo da remuneração mensal de membros de conselhos
Em R$ 1,00

QUADRO 3: A.2.5.2 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Carlos Eduardo Gabas (T)

13.01.2011

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cinara Wagner Fredo (S)

24.06.2011

–

–

–

–

–

–

–

3.339

–

3.339

–

3558

–

10.236

Elisete Berchiol da Silva
Iwai

18.10.2014

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.339

–

–

3.339

Jaime Mariz de Faria
Junior (T)

18.01.2011

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

José Aurélio Lima (S)

12.03.2004

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lindolfo Neto de Oliveira
Sales (T)

23.10.2012

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Mauro Luciano Hauschild
(T)

13.01.2011

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Miriam Barbuda
Fernandes Chaves (T)

30.06.2011

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Nilton Fraiberg Machado
(T)

19.09.2013

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Paulo Roberto dos Santos
Pinto (T)

16.04.2010

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Roberta Simões
Nascimento (S)

16.07.2013

–

3.339

3.338

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6.677

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Rodrigo Ortiz D'Avila
30.12.2008
–
3.339
Assumpção (T)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente
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(Continuação) QUADRO A.2.5.2 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Em R$ 1,00
Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Alessandro Antônio
Stefanutto (T)

24.06.2011

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Antônio Bacelar Ferreira
(S)

13.09.2005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Joseilton Gonçalves dos
Santos (T)

11.10.2012

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

Mauro Iunes Okamoto
(T)

10.05.2012

–

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.339

3.338

3.559

3.559

40.503

–

–

–

–

–

–

–

–

3.338

–

–

6.677

Tatiana Mesquita Nuces
19.03.2013
–
3.339
Sachs (S)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

(T) – Titular;

(S) – Suplente
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2.5.3 Demonstrativo sintético da remuneração de membros de diretoria e de conselhos

QUADRO 4: A.2.5.3 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2014

2013

2012

5

5

5

1.501.807

1.502.363

1.434.763

1.501.807

1.502.363

1.434.763

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

486.101

119.262

–

–

–

–

338.998

–

–

g) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

h) comissões

–

–

–

147.103

119.262

–

1.987.908

1.621.625

1.434.763

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

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

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

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

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2014, contas Códigos: 4X11)
* Gratificação Variável de Resultados – GVR
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(Continuação) QUADRO A.2.5.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Conselho de Administração
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2014

2013

2012

9

9

9

222.767

206.878

176.792

222.767

206.878

176.792

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

–

–

–

a) bonus

–

–

–

b) participação nos resultados

–

–

–

c) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

d) comissões

–

–

–

e) outros

–

–

–

222.767

206.878

176.792

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

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

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2014, contas Códigos: 4X11)
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(Continuação) QUADRO A.2.5.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Conselho Fiscal
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2014

2013

2012

4

4

4

128.186

117.818

101.048

128.186

117.818

101.048

b) benefícios diretos e indiretos

–

–

–

c) remuneração por participação em comitês

–

–

–

d) outros

–

–

–

–

–

–

a) bonus

–

–

–

b) participação nos resultados

–

–

–

c) remuneração por participação em reuniões

–

–

–

d) comissões

–

–

–

e) outros

–

–

–

128.186

117.818

101.048

IV – Benefícios pós-emprego

–

–

–

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

–

–

–

VI – Remuneração baseada em ações

–

–

–

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

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2014, contas Códigos: 4X11)
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2.5.4 Demonstrativo da remuneração variável dos administradores

QUADRO 5: A.2.5.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS
ADMINISTRADORES
Em R$ 1,00
Identificação do Órgão*
Órgão: Diretoria Estatutária
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados

EXERCÍCIO
2014

2013

2012

–

–

–

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração

–

–

–

b) valor máximo previsto no plano de remuneração

–

–

–

–

–

–

–

–

–

338.998

119.262

–

I – Bônus (a+b+c+d)

c)

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

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

valor mínimo previsto no plano de remuneração

–

–

–

f)

valor máximo previsto no plano de remuneração

–

–

–

–

–

–

338.998

119.262

–

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

III – Total (I + II)
338.998
119.262
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2014, contas Códigos: 4X11)

–

* Não houve ocorrência em 2014, 2013 e 2012 de remuneração variável para os membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal.
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3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
3.1 Canais de acesso do cidadão
Serviço de Informações ao Cidadão

– SIC

Esse serviço está estruturado em uma unidade física existente, em local identificado e de fácil
acesso para atender ao cidadão que deseja solicitar o acesso à informação pública.
A Lei de Acesso à Informação nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, tem o propósito
de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Ao
regulamentar esse direito, a Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a regra, e o sigilo é a
exceção e estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos de informação do
cidadão.
Assim, apresenta-se o Relatório Anual de 2014 do SIC, ANEXO II, com as informações
consolidadas dos pedidos registrados para a Dataprev.
Serviço de ouvidoria
A Dataprev conta com uma unidade solucionadora de demandas que se encontra sob gestão da
Secretaria-Executiva – SECE, atuando em conjunto com a Ouvidoria-Geral da Previdência Social OGPS, com atribuições relativas ao tratamento e solução das demandas recebidas por meio do
sistema Souweb do MPS (críticas, reclamações, sugestões, elogios e denúncias).
3.2 Carta de serviços ao cidadão
Não se aplica às especificidades da Dataprev, segundo a Portaria TCU 90/2014: “As informações
referentes à elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão devem ser apresentadas
pelas unidades que prestam serviços diretamente ao cidadão...”. A Dataprev não presta serviços
diretamente aos cidadãos.
3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev adotou a pesquisa de
satisfação como método de avaliação do próprio desempenho ao longo do tempo, visando à
melhoria permanente na entrega de serviços aos seus clientes.
Esse processo foi iniciado em 2013 com a realização da pesquisa de satisfação, no período de
17/07/2013 a 17/08/2013, e teve continuidade com a segunda pesquisa realizada no período de
17/07/2014 a 29/08/2014, junto aos mesmos clientes da administração direta com os quais a
Dataprev mantém contrato de prestação de serviços.
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Demonstração dos Resultados da Pesquisa de Satisfação de 2014
A pesquisa de satisfação realizada em 2014 levou em consideração os feedbacks dos clientes que
responderam ate o dia 29/08/2014, foram eles: Ministério da Previdência Social – MPS, Ministério
do Trabalho e Emprego – MTE, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
Vale ressaltar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN foram incluídos na pesquisa, porém não responderam ao questionário.
A pesquisa em pauta empregou aplicação remota própria de questionário online composto de
questões fechadas que visam avaliar o grau de satisfação e importância que os clientes atribuem a
determinados temas nos eixos: Relacionamento, Qualidade dos Serviços, Compromissos,
Desempenho, Segurança e Resultados. Vale destacar o eixo Segurança que não existia na
pesquisa anterior e, devido a sua importância, foi inserido na atual pesquisa.
Os valores atribuídos aos aspectos avaliados, Satisfação e Importância, compreendem,
respectivamente, a seguinte escala: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito, Muito
Satisfeito; e Muito Baixa, Baixa, Sem Importância, Média, Alta. No intuito de possibilitar a
representação gráfica das respostas, cada valor atribuído encontra-se associado a um ranking de
notas, que varia de 1 a 5, conforme a tabela a seguir.
Tabela 2: Notas Atribuídas
Satisfação
Muito Insatisfeito
Insatisfeito
Indiferente
Satisfeito
Muito Satisfeito

Importância
Muito baixa
Baixa
Sem Importância
Média
Alta

Nota atribuída
1
2
3
4
5

Fonte: Superintendência de Relacionamento com Clientes e Informações – SURL

Os termos “aceitação” e “desaprovação” foram utilizados para organizar os posicionamentos dos
pesquisados. Aceitação refere-se ao somatório dos índices Satisfeito e Muito Satisfeito. Já a
desaprovação indica o percentual de Insatisfeitos acrescido do percentual de Muito Insatisfeitos.
Foram encaminhados e-mails com convite para participação na pesquisa a 190 representantes dos
clientes e usuários dos sistemas. Forma obtidos 46 questionários respondidos.
Os entrevistados foram selecionados de acordo com os seguintes perfis: Demandantes de Serviços,
que solicitam, homologam e aceitam os serviços e Usuários, que fazem uso dos serviços e produtos
disponibilizados pela Dataprev.
Análise Geral – Resultados da Pesquisa
Os dados obtidos na pesquisa de 2014, no que concerne à comparação entre a satisfação quanto aos
serviços prestados pela Dataprev e a importância atribuída ao tema avaliado (vide a Figura 2),
caracteriza-se pela inserção total da curva de satisfação na curva de importância, seguindo o mesmo
aspecto adotado na pesquisa realizada em 2013.
Observa-se, também, que os valores médios das avaliações dos clientes, que podem variar entre no
mínimo 01 (um) e no máximo 05 (cinco), situou-se entre 2,95 e 3,65, indicando um valor acima da
média, porém ainda não de excelência.
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Em um comparativo com os resultados da pesquisa de 2013 (vide a Figura 3), é possível observar
uma pequena melhoria em alguns temas, tais como conhecimento do negócio e facilidades de uso, e
ligeira queda em outros, como satisfação geral e compromissos assumidos.
A fim de facilitar o entendimento, alguns temas abordados na pesquisa realizada em 2013 tiveram
modificações em suas nomenclaturas. Segue, a seguir, a Tabela 3 que ilustra a correlação entre os
temas.
Tabela 3: Correlação entre os temas abordados nas pesquisas 2013 x 2014
Item

Pesquisa 2013

Pesquisa 2014

01

Relacionamento Institucional

Relacionamento Institucional

02

Conhecimento do Negócio e da Demanda

Conhecimento do Negócio

03

Interatividade dos Sistemas

Interatividade dos Sistemas

04

Facilidade de Uso

Facilidade de Uso

05

Funcionalidades e a Exatidão

Conformidade entre as funcionalidades
entregues e as solicitadas

06

Compromissos Assumidos

Compromissos Assumidos

07

Tempo de Resposta dos Sistemas

Nível de serviço prestado conforme o acordado

08

Disponibilidade dos sistemas em produção e
Atendimento a chamados técnicos da
Dataprev

Atendimento pela central de serviços

09

----------------------------------

Segurança da Informação

10

Satisfação Geral

Satisfação Geral

11

Satisfação em relação às melhorias nos
serviços

Satisfação em relação às melhorias nos serviços

Fonte: Superintendência de Relacionamento com Clientes e Informações – SURL

Satisfação vs Importância

Geral - 2014

Satisf ação
Importância

Relacionamento Institucional

4,415

Segurança da Inf ormação

4,54

4,63

3,19

3,56
Conhecimento do Negócio

Satisf ação Geral

Satisf ação em relação às melhorias
nos serv iços

2,84
4,52

Interativ idade dos Sistemas 4,32

3,41

2,86
0

2,89

4,23

2,86

4,54 Nív el de serv iço prestado
conf orme o acordado

3,19
4,21

2,43

3,19
2,84

Facilidade de Uso

4,13
Atendimento pela central de serv iços

4,56
Compromissos
Assumidos

4,45
Conf ormidade entre as f uncionalidades entregues e as solicitadas

Figura 2: Satisfação x Importância – 2014
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Satisfação vs Importância
Satisfação
Importância

Geral - 2013
Relacionamento Institucional

4,77

Conhecimento do Negócio e da Demanda

5,00

4,81

Satisf ação Geral

4,79
3,39
3,28

3,05

Interativ idade dos Sistemas

4,69

4,64
3,03

2,75

Satisf ação em relação
Às melhorias nos Serv iços

0,00
2,76

2,99
Facilidade de Uso

4,55

4,82
2,48

Tempo de Resposta dos Sistemas

2,72
3,13
4,76

4,77
Compromissos Assumidos

4,67

Disponibilidade dos Sistemas em Produção e
Atendimento a Chamados técnicos da Dataprev

Funcionalidades e a Exatidão

Figura 3: Satisfação versus Importância – 2013

A análise de cada tema quanto à satisfação indicada pelos respondentes, de forma percentual,
comparando os temas afins da pesquisa de 2013, permite observar os progressos e retrocessos
ocorridos.
No eixo Relacionamento buscou-se avaliar a qualidade do atendimento e a qualificação dos
profissionais que se relacionam com os clientes por meio dos temas:


Relacionamento institucional: Observa-se que o tema apresentou um percentual de aceitação
de 59%, o que denota o reconhecimento do cliente quanto ao serviço prestado pelos agentes
de relacionamento da Empresa. Entretanto, ocorreu uma queda de 8% na satisfação em
relação à pesquisa de 2013.



Conhecimento do negócio e da demanda: Este tema apresenta altos percentuais de aceitação
(69%), o que comprova o reconhecimento do cliente quanto ao conhecimento do tema por
parte dos agentes de relacionamento da Empresa. Em relação à 2013, a avaliação melhorou
em 11%, demonstrando que os agentes da empresa têm elevado conhecimento do negócio. É
relevante registrar que em 2014 dois clientes com características mais críticas, RFB e
PGFN, não responderam à pesquisa.

No eixo Qualidade dos Serviços os temas referiam-se particularmente a usabilidade do software
entregue:


Interatividade dos sistemas: A interatividade em 2014 foi um dos temas que apresentou uma
melhora considerável, particularmente na redução do nível de insatisfação na ordem de 10%.
Esta melhora pode ser decorrente da disponibilização de novos sistemas e utilização de
novas tecnologias.



Facilidade de uso: Este é mais um tema no qual foi observada uma melhoria em relação ao
ano de 2013, o grau de aceitação de 47% em 2013 subiu para 50% na pesquisa realizada em
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2014. Entretanto, a amigabilidade, facilidade de navegação, menus de ajuda e paginação
continuam sendo objetos de atenção.
No eixo Compromisso procurou-se avaliar a empresa quanto aos compromissos assumidos e
conformidade entre as funcionalidades entregues e as solicitadas:


Compromissos assumidos: Este tema é o que apresenta maior índice de desaprovação
(70%). Entretanto, cabe observar que essa questão é altamente dependente dos demais
temas, logo, para melhorá-lo é necessário atuar nos processos anteriores que originaram o
descumprimento dos compromissos.



Conformidade entre as funcionalidades entregues e as solicitadas: A relação
aceitação/desaprovação em 2014 (41%/48%) apresentou uma sensível queda quando
comparado a 2013 (50%/36%). Essa situação é corroborada no tema “nível de serviço
prestado conforme o acordado”, que tem o nível de desaprovação em torno de 50%.

No eixo Desempenho, mesmo considerando que esse tema é subjetivo, busca-se capturar o
sentimento dos clientes e usuários quanto ao atendimento da sua percepção de satisfação: Nível de
serviço prestado conforme o acordado: Esse tema em 2014 continua necessitando de atenção,
mesmo considerando a redução de 6% no índice de desaprovação em relação à pesquisa de 2013.
Novamente a melhoria se deve às novas tecnologias e novos sistemas disponibilizados.


Atendimento pela Central de Serviços: Nesse tema o índice de aceitação é de 52% e
desaprovação 24%. Foi apresentada melhora quando comparado à pesquisa de 2013, onde se
obteve níveis de 33% e 56%, respectivamente. Isso reflete o resultado positivo das ações de
melhoria no atendimento com a restruturação da central de atendimento e a implantação de
novos processos.

No eixo Resultados observa-se que, mesmo com a melhoria no nível de aceitação em alguns temas
o nível de desaprovação cresceu em relação a pesquisa de 2013. O cliente está nem geral satisfeito
com os serviços prestados pela Empresa, entretanto esta observação não se traduz no item
“melhorias”:


Satisfação em relação às melhorias nos serviços: Novamente o cliente, mesmo considerando
as melhorias no nível de serviço prestado pela central de serviços, avaliou como negativa as
melhorias observadas nos serviços como um todo. Foi observado um crescimento da
desaprovação de 39% em 2013 para 45% em 2014.



Satisfação Geral: A melhor avaliação de alguns temas nessa última pesquisa não foi refletida
neste tema, quando o nível de desaprovação cresceu de 46% para 53% em 2014.

O tema Segurança aparece pela primeira vez na pesquisa e apresenta a melhor avaliação da
pesquisa, 70% da aceitação, com os clientes reconhecendo o zelo da empresa com o sigilo e a
segurança das informações que guarda.
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Análise Geral – Conclusão
A Dataprev adotou a pesquisa de satisfação como método de avaliação, visando à melhoria
permanente na entrega de serviços aos seus clientes. Os seus resultados orientam o planejamento de
novos investimentos e a tomada de decisões, considerando as percepções do cliente, o qual passa a
intervir diretamente na forma de prestação dos serviços.
A análise dos dados obtidos nas pesquisas de 2013 e 2014 referentes à comparação entre a
satisfação dos serviços prestados e a importância atribuída a cada tema, caracteriza-se pela
manutenção da inserção total da curva de satisfação na curva de importância, o que indica a
necessidade de continuar envidando esforços na busca da aproximação das curvas, para atingir às
expectativas dos clientes.
Entretanto, os valores médios das avaliações dos clientes, entre 2,95 e 3,65, estão acima da média,
indicando uma evolução positiva, porém ainda não de excelência. É possível observar uma melhoria
em alguns temas, tais como conhecimento do negócio e da demanda e facilidades de uso, e ligeira
queda em outros, como satisfação geral e compromissos assumidos.
A constatação da melhora nos indicadores do eixo Qualidade do Serviço, os bons resultados no eixo
Relacionamento e a significativa percepção de preocupações com a segurança nas soluções
ofertadas, indicam que as ações implementadas pela empresa, foram fundamentais para atingir uma
boa satisfação junto ao cliente. Entretanto, são necessárias ações pontuais no eixo Compromisso e
uma análise aprofundada dos processos que originam o descumprimento desses compromissos, para
evitar uma deterioração da percepção geral dos serviços prestados pela Dataprev, indicada pelo eixo
Resultados.
Por fim, a Dataprev consolidou em seu plano de ação anual um resultado voltado à continuidade das
pesquisas de satisfação com o objetivo de delinear uma linha evolutiva das pesquisas realizadas e a
proposição de indicadores de gestão para melhora dos serviços prestados.

3.4 Acesso às informações da Dataprev
Endereço principal do portal da Dataprev:
–

http://www.dataprev.gov.br

Locais no portal da Empresa onde estão disponibilizadas as informações “ referentes a sua atuação,
julgadas úteis a sociedade e que contribuem para a transparência da gestão”:

–
–

http://portal.dataprev.gov.br/acessoainformacao/
http://portal.dataprev.gov.br/2015/04/24/relatorio-de-prestacao-de-contas-2008/

3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada
Não se aplica às especificidades da Dataprev, segundo a Portaria TCU 90/2014: “As informações
referentes a este item devem ser consignadas no relatório de gestão pelas unidades integrantes do
Poder Executivo que prestam serviços diretamente ao cidadão...”. A Dataprev não presta serviços
diretamente aos cidadãos.
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3.6 Medidas relativas à acessibilidade
Buscando atender a legislação específica em vigor, a Dataprev definiu a acessibilidade como uma
das diretrizes principais para a elaboração dos projetos de reforma e escolha dos novos imóveis a
serem ocupados por suas Unidades.
Na reforma ocorrida no Edifício-Sede, em Brasília/DF, o resultado é percebido nas soluções
adotadas, tais como:
Sanitários acessíveis;
Assentos especiais no auditório;
Balcão de recepção adaptado;
Acessibilidade dos caminhos, com a inclusão de rampas nas circulações e ambientes;
Corrimãos e guarda corpos das escadas seguindo as recomendações das Normas;
Equipamentos, comandos e controles em alturas acessíveis: máquinas de café, filtros de
água, maçanetas de portas, interruptores e tomadas.
Estes resultados servem de modelo e serão adotados nas demais reformas previstas.
•
•
•
•
•
•

A existência de rotas, sanitários e soluções acessíveis foram determinantes para a escolha dos novos
imóveis utilizados pela empresa, que foram ocupados após elaboração de projetos de layouts onde o
conceito de Desenho Universal foi fortemente adotado, proporcionando a utilização de maneira
autônoma e segura dos ambientes.
Também fizeram parte das medidas relativas à acessibilidade a aquisição de equipamentos (teclado
Braile e placas táteis), a contratação – direta ou indireta – de pessoas com deficiência e a execução
do curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) entre os empregados de diversas Unidades, como
forma de reduzir a barreira de comunicação entre funcionários surdos e os ouvintes.
Além das iniciativas anteriormente apontadas, em relação a legislação específica sobre
acessibilidade, adota os seguintes procedimentos adicionais:
a)

Quanto ao Atendimento a Lei Nº 10.098/2000

A empresa procura por meio de aquisições de equipamentos (teclado Braile e placas táteis),
substituição de mobiliário, adequação de leiaute das estações de trabalho e outras pequenas
intervenções reduzir as barreiras físicas e lógicas.
Como forma de reduzir a barreira de comunicação entre os empregados surdos e os ouvintes, foram
executados cursos de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, nas diversas unidades da empresa.
b)

Quanto ao Atendimento ao Decreto Nº 5.296/2004

A empresa não possui uma unidade específica para atender as exigências do decreto. Assim busca,
de forma pontual, atender as demandas seja por contratação direta, ou seja, por contratação indireta
de pessoas com deficiência.
O Departamento de Engenharia, em atenção à legislação, inclui, nos contratos de prestação de
serviço, cláusulas em conformidade com as exigências do decreto.
c)

Quanto ao Atendimento a Norma da ABNT Nº 9050/2004

A empresa possui escritórios regionais em todos os estados da federação e executa reformas nas
unidades, em atendimento às orientações contidas na Norma.
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4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO
4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada
a)

Caracterização e o comportamento do mercado de atuação

A Dataprev fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e
a execução das políticas sociais do Estado brasileiro. Está presente na vida do cidadão brasileiro
por meio das soluções tecnológicas que sustenta e se fazem necessárias à implementação das
políticas públicas, programas estratégicos e sociais de governo.
Atualmente os principais clientes da Dataprev são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Ministério da Previdência Social – MPS.
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN.
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal –FUNPRESP.
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.
Casa Civil da Presidência da República.
Instituições financeiras que contratam o serviço de Empréstimo Consignado

Para mais detalhes sobre os principais clientes vide o item 1.4 deste Relatório.
A empresa apoia o governo e busca parceiros com o objetivo de: i) modernizar os sistemas de
informação; ii) aprimorar as políticas sociais do Estado brasileiro; e iii) prover constantes
melhorias nos serviços prestados aos cidadãos brasileiros.
Destaca-se a importância de promover a interação entre os principais sistemas e cadastros sociais
existentes, em diversos órgãos da Administração Pública, possibilitando a implementação das
políticas sociais do governo.
b)

Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada

No âmbito da tecnologia a serviço da cidadania, ou seja, no que tange as políticas sociais do
Estado brasileiro, a Dataprev é a principal empresa pública que possui essa característica
específica. Vale destacar o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, empresa pública
vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo negócio é a prestação de serviços em Tecnologia da
Informação e Comunicações para o setor público, bem como a Caixa Econômica Federal.
A Dataprev e o Serpro possuem ações conjuntas e são parceiros no Projeto SIGEPE, que abrange o
desenvolvimento do novo Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal. Atuam como
parceiros, também, nos serviços prestados à RFB.
Junto a CAIXA, a Dataprev realiza os batimentos dos cadastros sociais por meio da captação dos
dados da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
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c)

Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em
relação ao seu ambiente de atuação

Os principais serviços oferecidos pela Dataprev apoiam o exercício da cidadania e as políticas
sociais do Estado brasileiro. A empresa desenvolve software, presta consultoria especializada,
elabora projetos, atua na gestão de documentos, de infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação e de grandes bases de dados previdenciárias, trabalhistas e sociais. Equipes
especializadas trabalham para assegurar aos clientes qualidade, segurança e disponibilidade aos
sistemas e serviços contratados, são eles:
•

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

•

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

•

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

•

Soluções Analíticas: Conjunto de soluções tecnológicas para tratamento de grandes volumes
de dados e informações digitais hospedadas nas diversas bases de informação transacionais,
ajudando a tomada de decisão.
–

Qualificação de Dados: Serviço de padronização e qualificação das bases de dados a
partir de um conjunto de ferramentas e técnicas de tratamento, resultando em uma base
de dados atualizada e qualificada.

–

Mineração de Dados: Serviço ofertado a partir de ferramentas e técnicas capazes de
explorar um conjunto de dados e dele extrair e/ou evidenciar padrões consistentes, o que
auxilia na produção de conhecimento. Análise estatística, comparação, tratamento e
análise de informações, com a utilização de métodos matemáticos e estatísticos de apoio
a processos decisórios e ao gerenciamento do negócio.

–

Apuração Especial: Serviço de geração de informações por meio de processamento
diferenciado (extrações especiais) para cruzamento de dados. Objetiva o atendimento a
uma demanda eventual (ad hoc) do cliente ou órgãos autorizados, por meio de uma
consulta específica e não prevista originalmente nos sistemas transacionais e gerenciais
pela Dataprev.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Serviço de Correio Eletrônico: Comunicação eletrônica integrada, baseada no correio
eletrônico Expresso BR, com garantia de sigilo e confiabilidade.
Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio

A Dataprev investiu na ampliação das Unidades de Desenvolvimento, na organização e gestão de
processos transversais às áreas da empresa e na modernização de sua infraestrutura tecnológica,
por meio dos Data Centers e a renovação de todo o parque de hardware e software, aumentando a
sua capacidade e oferta para atender seus clientes. Promove a automação cada vez maior de
serviços, trabalha com processamento distribuído, dados não estruturados, projetos baseados em
arquitetura orientada a Serviços (SOA), Big Data e novas ferramentas para potencializar o
cruzamento das informações dos cidadãos.
A necessidade de sinergia entre os entes federativos faz com que esses investimentos gerem
oportunidades buscando a racionalização dos recursos públicos e as integrações e cruzamentos de
informações com objetivo de melhorar a gestão e a implementação das Políticas Sociais em
andamento, tornando-se o provedor central e de hospedagem das grandes bases de informações
sociais de governo.
As ameaças nesse ambiente de negócio versam em torno da incerteza orçamentária decorrente de
ajustes na política fiscal. Estes ajustes afetam o processo orçamentário dos clientes
governamentais e, por consequência, o processo de investimento necessário para atender, de
imediato, as necessidades tecnológicas com a finalidade de atender a contento o cidadão brasileiro.
e)

Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com
os principais clientes de seus produtos e serviços

A Dataprev se dedica à melhoria contínua do atendimento ao cidadão, por meio das soluções de
tecnologia da informação e comunicação (TIC). Tem como seus principais clientes o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, o Ministério da Previdência Social – MPS, o Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE e a Receita Federal do Brasil – RFB.
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A empresa adota melhores práticas de gestão em seus projetos de desenvolvimento de software e
investe continuamente em soluções tecnológicas para melhor atendimento de seus clientes.
Em 2013, implantou o Processo de Negócio de Relacionamento, que trouxe ganhos significativos
à empresa e seus clientes. Esse processo atende desde a prospecção de um novo negócio, até a
entrega do serviço contratado.
O processo de modernização vivenciado pela Dataprev nos últimos anos ganhou um novo
contorno o que permitiu a atualização de padrões e práticas para estreitar, qualificar e tornar mais
produtivas as relações com os clientes
f)

Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los

O ambiente de riscos na área de TI muda constantemente. Para se manterem competitivas, as
empresas precisam adotar estratégias de governança e gestão de riscos que acompanhem as
mudanças no ambiente de negócios e na regulamentação e que também atendam às expectativas de
seus clientes.
A defasagem tecnológica é um dos maiores riscos para uma empresa de TI. Ela compromete a
capacidade da empresa atender a crescente demanda dos clientes.
Para mitigar os riscos, a Dataprev, ao longo dos anos, vem desenvolvendo diversas ações:
•
•
•

•
•
•
•

Investimentos foram realizados em bens móveis e imóveis, máquinas e equipamentos.
Estruturação do processo de compras e aquisições, desde a definição de demanda, passando
pelas licitações, até a contratação final.
Soluções de infraestrutura, incluindo a reforma e expansão da sala-cofre dos Data Centers;
sala de monitoramento; novas licenças de sistemas gerenciadores de bancos de dados e de
sistemas operacionais, atualização de servidores; ferramentas avançadas de segurança de
dados, solução da CA Technologies para gerenciamento integrado de ambientes de TI, entre
outras.
Criação de Unidades de Desenvolvimento de Software. As unidades desempenharam um
papel fundamental ao longo dos anos para um aumento da capacidade produtiva da empresa,
no atendimento a novas demandas e novos clientes.
Realização de concursos públicos e investimento em capacitações presenciais e a distância,
compreendendo cursos internos (ministrados por instrutores da Dataprev) e externos
(ministrados por fornecedores).
Organização interna incluído processos de gestão e de planejamento, envolvidos diretamente
no crescimento do índice de alcance de resultados.
Estruturação para obtenção de financiamentos em momentos de contigenciamento
orçamentário dos principais clientes.
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g)

Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.

A principal mudança de cenário a ser destacada foi o aumento da carteira de clientes da Dataprev,
que só foi possível por conta dos investimentos em tecnologia, infraestrutura e modernização da
gestão ao longo dos últimos anos.

h)

As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas,
também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas
com autonomia de atuação.

Não se aplica. A Dataprev não possui unidades descentralizadas com autonomia de atuação.
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5

PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

5.1 Planejamento da unidade
a)

Descrição sintética dos planos estratégico, tático e operacional que orientam a atuação da
unidade, as estratégias adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos
envolvidos
O processo de planejamento da Dataprev está estruturado em três níveis, considerando os aspectos
estratégico, tático e operacional. O aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional –
PEI, que define a visão estratégica da Empresa para um período de cinco anos. O Plano Diretor de
TIC (PDTI), com horizonte temporal de três anos, se situa no nível tático deste planejamento. O
aspecto operacional é tratado nos Planos de Ação, que operacionalizam os aspectos táticos com uma
visão de execução anual.
A execução dos Planos se dá no nível operacional, ou seja, o planejamento da execução do Plano
Estratégico e do PDTI está expresso no Plano de Ação, que contém ações detalhadas, de tecnologia
e de gestão.
O Plano Estratégico e o PDTI são revisados anualmente, no sentido de aprimorar o planejamento e
adequá-los aos contextos tecnológico e de negócio que são de rápida transformação.
O PDTI e o Plano de Ação têm ciclos próprios, conectados de forma bidirecional. O PDTI aponta
quais deverão ser os Resultados de tecnologia a serem alcançados no período seguinte do Plano de
Ação; durante o monitoramento do Plano de Ação, são fornecidos insumos para evolução do PDTI.
O esquema abaixo ilustra estes relacionamentos.
O ciclo de planejamento operacional da Dataprev tem quatro etapas. O ciclo se inicia em outubro do
exercício anterior, com a Etapa Preparatória, em seguida, começa a Etapa de Planejamento, quando
é elaborado o Plano de Ação a partir das informações coletadas na etapa anterior. A primeira versão
do Plano fica pronta ainda em dezembro e durante todo o ano, de janeiro a dezembro, de forma
simultânea, ocorrem as Etapas de Execução e Monitoramento e Avaliação, fechando o ciclo.
O processo de elaboração do Plano de Ação 2014 foi iniciado em setembro 2013, a partir das
perspectivas elencadas pelas Diretorias da Dataprev e da consulta aos empregados. O trabalho de
identificação dos Resultados considerou também os projetos/demandas estratégicos(as) dos clientes
da empresa e as constatações observadas pelos órgãos de controle da administração pública.

Figura 4: Processo de Elaboração do Plano de Ação 2014
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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O material obtido a partir desse cenário foi analisado e priorizado pela Diretoria durante o mês de
outubro de 2013. A partir dessa definição, foi organizada a primeira proposta do Plano de Ação
2014 e encaminhada para análise dos gestores da empresa, tendo sido realizada uma oficina
gerencial nos dias 18 e 19 de novembro de 2013 para este fim.
Ainda no mês de novembro de 2013, foram realizadas novas oficinas para o detalhamento dos
Resultados, visando a identificação do escopo e das atividades (macroações e ações), prazos e
responsáveis pelos Resultados. Nesta ocasião foi realizado também o balanço geral do Plano de
Ação 2013.

Figura 5: Plano de Ação 2014 - Cronograma
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

O Plano de Ação 2014 foi concluído na oficina gerencial realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de
2013 e apresentado ao Conselho de Administração da Dataprev, que o aprovou no dia 13 de
dezembro de 2013.
Ao longo do ano de 2014, o monitoramento aconteceu em 10 (dez) ciclos de reuniões, quando os
responsáveis pelos resultados detalharam a evolução e a situação de cada ação.
O fluxo do monitoramento é cíclico e começa com a programação das reuniões, uma para cada
Resultado. As reuniões são sistematizadas, coordenadas pelos responsáveis de cada Diretoria
envolvidos no processo de planejamento, e conta com a participação da equipe responsável pelo
resultado e suas macroações. Nessas reuniões, são levantados os principais problemas e, quando
aplicável, encaminhadas as soluções por meio de oficinas de moderação.
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O Plano de Ação é um instrumento vivo de gestão, ocorrendo frequentes atualizações, algumas são
efetivadas durante as reuniões de monitoramento e outras pela Diretoria. Além de promover a
atualização do Plano, nesta etapa é elaborado o Relatório da Situação do Plano e o Painel de Cores,
que resume como está o andamento de cada resultado naquele momento.
Essa forma de agir pretende:

b)

•

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

•

Estabelecer as bases para a criação/implementação de processo institucional de
monitoramento do plano de ação, que incorpore, sistematize e instrumentalize a gestão
focada em resultados.
Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando
os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas
em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento
do plano.

Estratégias Adotadas com o Direcionamento Fornecimento de Soluções Tecnológicas aos
Clientes:
A Dataprev é responsável por um parque tecnológico que interliga a rede de agências da
previdência social brasileira e, atualmente, emprega quase quatro mil empregados. Foi criada
inicialmente para atender à Previdência Social, porém, nos últimos anos, além do MPS e do INSS,
vem consolidando a prestação de serviços, destacadamente nas áreas previdenciária, trabalhista,
social e de registros civis, a clientes como: Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Os clientes também passam por importante processo de modernização de seus serviços,
demandando novas soluções em TI e aumentando as exigências por qualidade e segurança. A área
social do governo brasileiro, segmento alvo da empresa, evolui com ações cada vez mais
abrangentes, com demandas que exigem a articulação entre vários ministérios e a necessidade de
sistemas de informações mais integrados.
Os Resultados do Plano de Ação destinados ao fornecimento de soluções tecnológicas aos dlientes
são orientados para o atendimento das demandas prioritárias dos clientes, consequentemente, estão
intimamente relacionados com a missão da empresa de contribuir com a execução e o
aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.
Tabela 4: Fornecimento de Soluções Tecnológicas aos Clientes - 2014
A atualização dos padrões visuais das aplicações desenvolvidas pela Dataprev aprimorando aspectos relativos a
usabilidade e acessibilidade teve como benefício o aumento no nível de satisfação dos clientes, com a entrega de
aplicações com características de acessibilidade e usabilidade aprimoradas e aferíveis com padrão visual
modernizado, além de favorecer a inclusão digital de usuários com necessidades especiais.
Entrega da versão 4 do Sistema de Informações de Registro Civil (SIRC), contemplando a integração com as
Centrais Estaduais de Registros. Tem como principal benefício atender o Governo Federal, no Programa de Combate
ao Sub-Registro, ampliando a integração das informações de registro civil, o que trará benefícios ao Governo e a
sociedade.
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Concluído o desenvolvimento dos módulos III, V e VI do SISPAGBEN – versão I, foram definidos os novos
módulos do SISPAGBEN Versão II, necessários para o desligamento total do SCF, o sistema GRU foi adaptado para
tratamento do FRGPS (Fundo do Regime Geral da Previdência Social) e o Módulo III do Sistema GRU foi
disponibilizado para homologação.
O Sistema de Reabilitação Profissional do INSS (versão 1) foi disponibilizado para implantação. Para isso, foram
homologadas pelo INSS, a 2ª e a 3ª entregas do SIBE-Reabilitação Profissional (RP).
Implantado o ParcWeb do Simples Nacional 2009. Foi oferecido ao cidadão trabalhador acesso direto às empresas,
sem intermédio da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, de modo que o trabalhador interaja
diretamente com as empresas em busca do emprego. Além disso, possibilitou que a arrecadação das dívidas
previdenciárias estejam adequadas à modalidade de parcelamento do SIMPLES NACIONAL 2009.
Os sistemas da RFB e da PGFN (SICOB e DIVIDA) foram adaptados à Lei 12.865/2013 e disponibilizados para
homologação.
Com a conclusão do Módulo de Cálculo Judicial SAL Web, os seguintes benefícios serão observados: maior
agilidade no atendimento as demandas judiciais; segurança aprimorada tanto em relação às sessões de usuários
quanto ao acesso às informações do banco de dados; melhoria na confiabilidade tanto da aplicação quanto do cliente;
e diminuição de demandas de apuração especial.
Com a implantação da desretificação de créditos no Sistema SICOB, os seguintes benefícios foram alcançados:
melhoria na manutenibilidade dos sistemas; segurança aprimorada tanto em relação às sessões de usuários quanto ao
acesso às informações do banco de dados; aprimoramento na rastreabilidade de requisitos e regras de negócio;
melhoria na confiabilidade tanto da aplicação quanto do cliente; diminuição de demandas de apuração especial.
Implantação da Unificação de CND (PUC 11). A solução criou um instrumento de integração entre a Dataprev e o
SERPRO, através da prestação de informações pela Dataprev, da situação fiscal dos contribuintes, a partir de
solicitações via serviço do SERPRO. Os benefícios técnicos foram atingidos, com destaque a maior agilidade no
acesso às informações e segurança no acesso à informação. Para sociedade, o grande benefício está na unificação das
certidões negativas de débito.
Implantação da Solução MAED (Multa por Atraso na Entrega da Declaração) da GFIP. O objetivo foi identificar
contribuintes com atraso na entrega da GFIP, extrair informações prestadas na declaração e transmitir ao SERPRO
para alimentar o sistema SICODEC e permitir a emissão de Autos de Infração.
Implantadas as alterações no sistema de Intermediação de Mão de Obra, de modo a adequá-lo para disponibilização
na Internet, incluindo funcionalidades de auto-intermediação, a partir das quais as empresas e trabalhadores poderão
interagir diretamente, sem intermédio da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE.
Implantadas novas funcionalidades no Portal Mais Emprego, especificamente no sistema IMO, que possibilitam o
encaminhamento de qualquer trabalhador aos cursos do PRONATEC, bem como o acompanhamento do mesmo,
através da integração com o sistema SISTEC/MEC, via WebServices. O Portal Mais Emprego integrado ao
PRONATEC foi disponibilizado na rede SINE e na Internet. Foi desenvolvido o Módulo de Atendimento IMO
integrado ao PRONATEC via WebService, foi homologado e implantado o Módulo de Egressos integrado ao
PRONATEC via WebService.
Implantados os ajustes no módulo WEB do sistema Seguro-desemprego, de modo a viabilizar o recebimento da
documentação necessária à solicitação do benefício através da Internet.
Integração da rotina do Ajuizamento Automático com o TRF4 por meio de WebService pelo SERPRO. O objetivo
desta integração foi permitir o envio e o retorno da atualização das informações de ajuizamento, de forma automática
e direta, com o SERPRO, e este as envia e recebe do Tribunal Regional Federal 4ª região os dados de atualização.
Portanto foi necessário construção de WebService na DATAPREV e no SERPRO.
Desenvolvimento das funcionalidades que atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela Ouvidoria Geral do
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Ministério da Previdência Social, para implantação da aplicação SOU-WEB v2. Os benefícios alcançados são:
melhoria na qualidade da interface e estabilidade da aplicação; além da nova arquitetura que possibilita a
implementação de diversas funcionalidades de gestão do negócio.
Os Módulos do SIGEPE (SIGAPE até a iteração 16, o PSPC e o AD-Plano Trabalho) foram disponibilizados para
implantação. Desenvolvido o Sistema Avaliação de Desempenho (AD), o Sistema Gestão de Anistiados Políticos
(SIGAP) e o Sistema Programa Serviço Público Cidadão (PSPC).
Implementado o Portal Funpresp remodelado para atender à arquitetura de informação redefinida pela Funpresp,
com vistas à Instrução Normativa 05 da PREVIC, que estabelece sobre os procedimentos a serem observados pelas
entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos, e
também aos demais perfis da Funpresp.
Implantação de adequações evolutivas nos sistemas de Base de Gestão do Ministério do Trabalho e Emprego.
Hosting para ANTT disponibilizado. A infraestrutura necessária para o serviço de hosting da ANTT foi
disponibilizada.
Foi concluído o desenvolvimento da versão do Portal CNIS-SIBE e demandas de melhoria da Arquitetura e
Segurança. Também foi concluído o desenvolvimento da primeira versão do Portal CNIS-SIBE para consolidação da
expansão nacional CNIS e BCP-LOAS.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

Estratégias Adotadas com o Direcionamento Excelência Operacional:
A Dataprev busca ser reconhecida pela sua excelência no ciclo produtivo, o que significa entregar
produtos e serviços estáveis, nos prazos acordados e que atendam às expectativas dos clientes. O
desafio está na reestruturação e consolidação dos processos do ciclo produtivo. Desta forma, as
melhorias serão plenamente percebidas pelos clientes e a empresa adquirirá uma maior capacidade
operacional, viabilizando novos ciclos de crescimento e mudança.
As ações em segurança da informação possuem estreita relação com a tecnologia para
implementação de medidas de prevenção ou de proteção. Estão estruturadas de forma a reduzir as
vulnerabilidades dos sistemas de TIC, buscando a evolução da capacidade de inspeção dos registros
de eventos, detecção e reação aos incidentes, a eficiência, gestão de riscos para apoiar a escolha de
controles de segurança, por meio de soluções de compromisso que levem em conta o equilíbrio da
relação custo x benefício de implementação, dentre outros aspectos operacionais.

Tabela 5: Excelência Operacional – 2014
A melhoria do processo de monitoramento de serviços em plataforma baixa possibilitou maior integração entre as
gestões de alertas e eventos, a melhoria nos processos e procedimentos da monitoração e possibilitou ainda a
integração com os demais processos de gestão.
O processo de gestão de eventos foi implantado na ferramenta CA proporcionou avanço no nível de maturidade dos
processos de eventos e incidentes, com promoção da integração com outros processos e ferramentas relevantes para o
controle e acompanhamento da TI.
O processo de gestão de mudanças implantado na ferramenta CA, para os ambientes de homologação e produção, no
que diz respeito à abertura, análise, execução e encerramento, permitiu a padronização do plano de mudança, a
melhoria na avaliação de risco e impacto, agilidade no processo de análise e aprovação das mudanças, redução de
erros, e extração de relatórios dinâmicos, com horário e endereçamento automáticos.
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O uso da nova ferramenta CA de parametrização do Processo de Gestão Configuração e execução das atividades da
CA CMDB possibilitou a atualização massiva de dados (grandes volumes de dados produzidos por diversas fontes e
diversos tipos de conteúdo), integração com os processos de gestão de incidentes, mudanças e eventos.
A disponibilização de Ambiente de Analytics para uso interno dotou a empresa de capacidade para oferecer solução de
Data Discovery e desta maneira conseguir atender de forma mais ágil a demanda por informações estratégicas.
A implantação do contingenciamento de dados do RFB, PGFN e PREVIC permitiu a melhoria na segurança das
informações dos clientes, uma vez que os bancos de dados encontram-se replicados em locais distintos, além de
reduzir a concorrência com os ambientes transacionais, melhorando assim a estabilidade, tendo em vista que processos
de extração, apurações especiais e relatórios gerenciais poderão ser executados nas bases de contingência.
A desativação do mainframe MV2 promoveu a escalabilidade da infraestrutura utilizada para os sistemas da RFB e
PGFN; o fim da dependência tecnológica da UNISYS para estes serviços; a ampliação das possibilidades de gestão
dos serviços prestados para estes clientes, principalmente em relação ao ANS; a possibilidade de adequação dos
sistemas migrados às demandas destes clientes.
A definição da arquitetura de hardware e software para infraestrutura como serviço, implantada e disponibilizada por
meio do catálogo de serviços para comercialização, via portal de autosserviço, possibilitou aos diferentes clientes ter
provisionamento de infraestrutura (máquinas virtuais) de forma segregada e rápida.
Implantação da nova infraestrutura física, elétrica e de refrigeração no CPRJ para aumento da segurança e capacidade
produtiva. Com a nova infraestrutura do CPRJ houve a ampliação da capacidade de atendimento às novas demandas
de instalações de servidores e melhoria no suporte técnico para o funcionamento do Datacenter e subsistemas,
mantendo condições de segurança e disponibilidade adequadas.
No ano de 2014, o processo contínuo de conformidade tecnológica teve como grande desafio o moving do sítio do
CPRJ. A adequação dos Itens de Configuração de Infraestrutura aos padrões estabelecidos, beneficiou a Dataprev
quanto aos seguintes aspectos, entre outros: maior uniformidade do parque tecnológico; redução do esforço de
sustentação dos serviços/aplicações dos ambientes produtivos; redução dos custos com contratos de manutenção de
tecnologia legada; mitigação dos riscos de incidentes e problemas relacionados à não conformidade.
Oferecer um modelo de segurança robusto e flexível que suporte diferentes arquiteturas para dispositivos móveis. Foi
disponibilizada a solução de gateway de API. O Documento de Visão com as diretrizes da solução de segurança para
dispositivos moveis foi elaborado. Os futuros sistemas desenvolvidos para dispositivos móveis deverão utilizar esta
solução estruturante para proteção das suas API.
O processo de Gestão de Incidentes foi parametrizado na ferramenta CA Service Desk Manager (SDM), possibilitando
o registro e o acompanhamento dos chamados realizados pelos Clientes RFB, PGFN, FUNPRESP, MTE e INSS.
Foram observadas necessidades de ajustes no acesso à ferramenta em função da semelhança de identificação de
usuários e necessidade de alteração no modelo de login do SDM.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

Estratégias Adotadas com o Direcionamento Fortalecimento da Gestão:
O crescimento da Empresa e seus novos desafios são traduzidos no incremento na demanda de
serviços e, consequentemente, na pluralidade de negócios e clientes. Neste cenário, a Dataprev
necessita fortalecer seus processos internos de gestão, como forma de conseguir absorver os
serviços dos novos clientes e conseguir alcançar eficiência na prestação de serviços de TIC para a
área social do Governo Federal.
É neste contexto, que a Dataprev estabeleceu diretrizes e ações que promovem melhorias nos
processos de gestão empresarial da Empresa. Em 2014, as prioridades foram direcionadas para o
processo de planejamento, gestão de pessoas, as questões logísticas e de infraestrutura física e
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patrimonial, além das questões relacionadas a qualidade de vida, do trabalho e da responsabilidade
socioambiental.

Tabela 6: Fortalecimento da Gestão – 2014
A revisão do modelo de precificação de produtos e serviços teve como principal benefício a geração de relatório
gerencial interno dos custos. Este trabalho é de melhoria contínua e ainda está sujeito a revisões.
A implementação do Modelo de suprimentos estratégicos contribuiu de forma efetiva para a otimização do processo de
gestão de fornecedores, criando condições que favorecem a obtenção de economia dos recursos aplicados, mediante a
maior eficiência, quanto à disponibilidade e a qualidade das informações associadas aos principais fornecedores,
internalizando e incorporando melhores práticas às rotinas desta atividade e subsidiando as negociações. O modelo de
fornecimento é aderente ao mercado fornecedor, gerando redução de custos e melhoria da qualidade, além da redução
do custo total ao longo do ciclo de vida dos bens e serviços e maior poder de negociação.
A revisão do Plano Diretor de TIC da Dataprev proporcionou a divulgação de forma estruturada dos objetivos e
iniciativas estratégicas de TIC para toda a empresa, bem como aos clientes e órgãos de controle. O PDTI se situa no
nível tático do Planejamento Estratégico Institucional, norteando a elaboração do Plano de Ação anual e conferindo
foco à atuação da área de TI, apoiando a Dataprev na execução de seu plano de negócios e no cumprimento de seus
objetivos estratégicos. A realização de consultas às áreas internas e entrevistas realizadas junto aos clientes
proporcionou a elaboração do PDTI alinhado às expectativas dos clientes e prioridades de atendimento às áreas de
negócio.
A implantação do processo e ferramenta para versionamento dos scripts de automação de infraestrutura trouxe uma
nova perspectiva de organização e atuação para as equipes de sustentação, suporte e gestão. Benefícios mais
significativos: Modularização de componentes, agrupando pacotes de instalação em versões previamente especificadas
e suas configurações comuns, além de utilizar templates inteligentes e parametrizáveis; Gestão e versionamento dos
fontes de módulos, scripts e documentações; Geração de informações, estatísticas de execução, aplicação de itens de
configuração, bem como suas versões e fatos (inventário de configuração) de cada servidor, passiveis de serem
consumidos pelas áreas de gestão, suporte, conformidade, arquitetura e qualidade; Agilidade na aplicação de
configurações e comandos em grupo; Redução de incidentes oriundos de configurações, versões de pacotes,
bibliotecas e aplicativos heterogêneos, principalmente quando em grupos de servidores de mesma família ou cluster;
Agilidade na detecção de inconsistências de configuração, correção ou rollback baseado em versão; Possibilidade de
integração com outras tecnologias em fase de evolução na empresa, tais como nuvem, entrega e integração contínua;
Desenvolvimento colaborativo de módulos, scripts e documentações.
Substituição completa do mobiliário existente no edifício José Neves, no Cosme Velho/RJ, convencional, por
mobiliário modular seguindo o padrão adotado para a Dataprev.
Padronização de serviços nos ambientes internos (ex: núcleo de apoio administrativo). Estabelecidas as regras e
orientações de uso dos ambientes internos e publicado o Catálogo de Itens Padronizados. Iniciada a uniformização
ambiental das instalações. A uniformização se dará de forma gradativa, conforme os itens atuais forem se tornando
obsoletos, garantido maior economia à Dataprev, tendo em vista o melhor aproveitamento destes. Favoreceu a redução
de custos, com compras em grandes quantidades (ganhos de escala) que atendam a todos ou grande parte dos estados.
Percebida maior conscientização do uso dos espaços. As visitas realizadas aos estados permitiram ampliar o
conhecimento das melhores práticas e dos itens que melhor atendem às necessidades da Dataprev, ajudando na
definição do padrão e da melhoria da qualidade.
Publicação da Política de Gestão Integrada de Serviço Gerais. Integração dos serviços compartilhados de gestão e
manutenção prediais e a unificação dos mecanismos de gestão, avaliação e controle, criando um canal único de
atendimento e melhorando a qualidade e o tempo de atendimento dos serviços. Foi realizado exercício de desocupação
nas instalações da Dataprev, com o objetivo de preparar os empregados para possíveis situações de emergência e
estimular a cultura prevencionista na empresa. Foi observada a necessidade de manutenção da integração com as áreas
internas de interface e instituições externas, para facilitar o planejamento e garantir a execução das ações.
O modelo de gestão patrimonial adotado está em consonância com as melhores práticas de mercado. O tempo de
alienação de bens foi reduzido, diminuindo o custo de armazenamento. Houve melhoria da qualidade das informações
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apuradas nos processos de gestão patrimonial e foram identificadas necessidades de melhorias no sistema de gestão de
ativo fixo. A implantação do novo modelo permite a desoneração dos gestores da assinatura do termo de
responsabilidade de bens inventariados que encontram-se alocados em seus centros de custo, transferindo esta
responsabilidade para o gestor predial local e agilizando o processo de inventário.
Novo processo de guarda e recuperação de documentos físicos está sendo implantado em toda Dataprev. Os espaços
físicos dedicados a guarda de documentos (Álvaro Rodrigues e Cosme Velho) foram reduzidos e otimizados. 70% dos
documentos em fase intermediária, de toda a empresa, foram transferidos para o Arquivo Central, organizados,
classificados e armazenados externamente, terceirizados. A Tabela de Temporalidade e Destinação dos documentos da
área-fim foi aprovada pela Comissão de Análise e Avaliação de Documentos e publicada em norma interna. Todos os
acervos de Normas e Resoluções foram digitalizados, para 2015 resta concluir a migração dos metadados para o eDOC, pois o desenvolvimento do programa de carga não foi concluído.
Diversas ações do Programa de Saúde e Qualidade de Vida foram objeto de melhorias ao longo do ano de 2014.
Destacamos algumas delas: O Programa e Apoio ao Empregado da Dataprev passou a contemplar também empregados
desligados, até seis meses após a data do desligamento. Foram abertas duas turmas de preparação para aposentadoria
por EaD. Os profissionais da segurança do trabalho passaram a realizar os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais, de modo a assegurar a sua qualidade e atualização. Ao final do ano, estava finalizado o termo de convênio
com o Vigilantes do Peso, restando pendente apenas a assinatura da conveniada e a publicação no diário oficial. A
Dataprev concorreu ao prêmio qualidade de vida da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e foi premiada na
categoria Boas Práticas de Gestão de Programa de Qualidade de vida, o que deu grande visibilidade ao Programa.
Solução de comunicação unificada implantada em toda empresa. A solução de Comunicação Unificada foi contratada,
a instalação dos equipamentos de CORE (núcleo da solução) foi realizada no CPRJ, a preparação da infraestrutura nos
estados foi concluída, assim como a implantação nas principais instalações da Dataprev: ampliação da oferta de salas
de videoconferência, implantação de duas salas de telepresença imersiva (DF e RJ) e a migração do sistema de
telefonia para a tecnologia VoIP.
O Plano de capacitação 2014 obteve 88% de execução. O serviço externo de elaboração de cursos em EaD foi
contratado e iniciado o desenvolvimento do primeiro curso em parceria com o novo fornecedor. Uma parceria para
intercâmbio de ações de capacitação foi formalizada junto ao SERPRO e o termo de cooperação para uma segunda
parceria com o INSS está em validação pela área jurídica para assinatura. O mapeamento das competências técnicas e
as trilhas de aprendizagem para as Unidades de Desenvolvimento foram finalizados e validados.
O programa de desmobilização de ativos foi estruturado com sistemática e documentação padronizados para todos os
casos de alienação de imóveis definidos. Quanto ao processo de São Paulo, ainda há pendências da CEF junto aos
mutuários, que impedem a conclusão da venda da imóvel. O processo de alienação do imóvel da Bahia teve abertura
da concorrência em 19/12/2014, sem a participação de qualquer interessado.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

c)

Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas e com o PPA.

Vide o item 5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados.
Em seu Plano Estratégico 2010 – 2015, foram estabelecidos os objetivos estratégicos a serem
alcançados no período, agrupados por 03 (três) perspectivas. Essas perspectivas representam um
encadeamento lógico da estratégia de atuação da Empresa. Cada uma engloba um conjunto de
objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pela Dataprev no
período de 2010 a 2015, rumo ao alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão
institucional. conforme demonstrado a seguir:
Perspectiva Resultados
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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 Aprendizado e Crescimento
Define os objetivos necessários para alcançarmos nossa visão e como sustentaremos nossa
capacidade de mudar e melhorar para o crescimento e o aprimoramento contínuo da Dataprev, em
relação aos indivíduos e as equipes.
Desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e a otimização dos recursos. Identifica
os ativos intangíveis que impulsionam fortemente os processos internos prioritários.
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Figura 6: Mapa Estratégico
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Empresa cumpra sua missão e
alcance a sua visão de futuro. Traduzem, consideradas as expectativas dos acionistas e dos clientes,
os desafios a serem enfrentados para realizar o seu papel institucional. Para tanto, a Dataprev deve
orientar seus esforços na busca dos resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da
estratégia de atuação estruturada no Mapa Estratégico.
Clientes e parceiros nas áreas previdenciárias, trabalhistas, sociais e registros civis
consolidados e satisfeitos
Consolidar o relacionamento institucional da Dataprev com os seus clientes e parceiros,
expressando o compromisso da Empresa com o alcance dos objetivos dos programas e projetos
governamentais direcionados para execução e o aprimoramento das políticas sociais nas áreas
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registro civil.
Prover Soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho
Buscar soluções tecnológicas inovadoras, integradas, protegidas, consistentes, confiáveis e com alta
eficiência, que racionalizem procedimentos e atuem como instrumentos ágeis de apoio à tomada de
decisão, bem como a ampliação do uso da Tecnologia da Informação nas atividades finalísticas dos
clientes.
Este objetivo consta no Mapa Estratégico da Previdência Social – 2012/2015, na perspectiva do
Aprendizado e Crescimento, e foi incorporado ao Mapa Estratégico da Dataprev, na perspectiva
Resultados, caracterizando o principal elo de integração entres as estratégias da Previdência e da
Dataprev. Este objetivo orientou os esforços de planejamento da Dataprev, de acordo com o
encadeamento lógico estruturado nos objetivos estratégicos.
As principais demandas estratégicas têm forte ligação com o fornecimento e sustentação das
soluções de tecnologia da informação demandadas pelos clientes, conforme as expectativas
acordadas. Este atendimento tem elevada relevância para realização dos objetivos institucionais dos
clientes:
1. Otimizar os processos finalísticos de negócio e a disponibilidade dos serviços. Promover
a integração e a flexibilidade dos processos, garantir a padronização e a impessoalidade na
execução e fortalecer o gerenciamento nas perspectivas de custos, qualidade, produtividade,
conformidade e prazos.
2. Garantir a segurança da informação. Minimizar os riscos inerentes à informação nas
soluções desenvolvidas pela Empresa, com o intuito de preservar a confidencialidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados e informações.
3. Buscar a inovação e excelência tecnológica. Aprimorar as soluções fornecidas pela
Empresa, com aplicação de tecnologias inovadoras em áreas estratégicas (qualidade de
dados, gestão de dados, inteligência do negócio, computação em nuvem, infraestrutura e
desenvolvimento de software).
4. Promover a qualidade e a criação colaborativa de informações corporativas. Promover
a gestão da informação institucional, com o foco na manutenção, geração e aplicação de
conhecimentos técnicos e administrativos de interesse organizacional.
5. Fortalecer o processo de planejamento orientado a resultados. Consolidar e aperfeiçoar
o Planejamento como instrumento de gestão que promove a integração dos três níveis de
decisão: estratégico, tático e operacional.
6. Aperfeiçoar as práticas comerciais e aumentar o portfólio de serviços. Gerenciar o
portfólio e o catálogo de serviços e estruturar ofertas de novos serviços.
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7. Adequar a imagem e o desenho organizacional da empresa aos novos desafios.
Reorganizar o conjunto de responsabilidades, relacionamentos e informações de uso da
gestão, de forma a impulsionar as atividades da Empresa para o alcance dos resultados
esperados.
8. Valorizar e desenvolver competências técnicas e gerenciais. Aperfeiçoar os mecanismos
de retenção de pessoas para o quadro técnico e gerencial, com valorização dos resultados
alcançados, aquisição de habilidades e competências necessárias ao exercício das atividades
técnicas e gerenciais.
9. Promover a qualidade de vida, a responsabilidade socioambiental e a melhoria nas
relações de trabalho. Fortalecer e executar política de responsabilidade socioambiental
consolidando valores e comportamentos, promovendo a cidadania e contribuindo com o
combate a desigualdade e exclusão social.
10. Otimizar os sistemas de apoio à gestão e o gerenciamento da tecnologia interna.
Fornecer sistemas de apoio à gestão adequados as necessidades da Empresa e consolidar as
práticas de gerenciamento da tecnologia aplicada à gestão interna.
11. Aprimorar a estrutura física e aperfeiçoar a aplicação dos recursos logísticos. Melhorar
o ambiente de trabalho e a logística, por meio das adequações necessárias dos imóveis,
aprimoramento da gestão de patrimônio e a capacidade de execução dos serviços logísticos.
12. Promover a estabilidade econômico-financeira. Fortalecer os mecanismos de
gerenciamento financeiro, aprimorando o planejamento orçamentário/financeiro.
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5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados
A forma de apresentação das informações sobre a programação orçamentária e financeira e
resultados alcançados pela Dataprev no exercício de 2014, relativas ao Plano Plurianual – PPA,
foram ajustadas às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Em seu conjunto, a apresentação segue o § 1º do Artigo 2º da Portaria TCU 90/2014, segundo o
qual “Os quadros (...) são padrões de referências para elaboração dos conteúdos do relatório de
gestão do exercício de 2014, sendo que as unidades jurisdicionadas podem fazer ajustes em razão
de suas especificidades e para melhor expressar a gestão”.
Neste sentido, os subitens e seus respectivos quadros que apresentam as informações sobre a
Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados pela Empresa foram adaptados para
atender as exigências legais de forma mais clara e concisa, ou foram excluídos, por não se
aplicarem as peculiaridades da Dataprev. Vide Tabela 7 a seguir.

Tabela 7: Lista de Quadros da Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados
Ocorrências
Excluído, pois
Adaptado as Excluído, por
não houve
peculiaridades não se aplicar
ocorrência no
da Dataprev
à Dataprev
período

Quadros da Programação Orçamentária e Financeira e
Resultados Alcançados

QUADRO A.5.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO

X

QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA

X

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ
– OFSS

X

QUADRO A.5.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS

X

QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 –
RESTOS A PAGAR – OFSS

X

QUADRO A.2.2.3.4
INVESTIMENTO

–

AÇÕES

DO

ORÇAMENTO

DE

X

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Ações – Orçamento de Investimento (OI)

QUADRO 6: A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4117 0001

Tipo: Atividade

Título

Ação 4117 – Manutenção e Adequação de Infra-estrutura de TI para a Previdência
Social

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33202 – Dataprev
Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida*

60.000.000

103.500.000

81.030.797

–

78,29%

Previsto Reprogramado Realizado
–

–

–

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

(Continuação) QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4101 0001

Tipo: Atividade

Título

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33202 – Dataprev
Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
174.500.000

Dotação
Final
94.500.000

Valor Realizado
86.342.948

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

91,37%

Previsto
–

Reprogramado Realizado
–

–

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
*Unidade de Medida: percentual de realização
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(Continuação) QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
R$ 1,00
Identificação da Ação
Código

0807 33202 4102 0001

Tipo: Atividade

Título

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

Programa

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
e Federais

Tipo: 2 – Gestão e Manutenção

Código: 0087

Unidade Orçamentária 33202 – Dataprev
Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
2.000.000

Dotação
Final
2.000.000

Execução Física – Meta

Valor Realizado

Descrição
da Meta

Unidade
de
medida*

Previsto

Reprogramado

Realizad
o

1.508.910

–

75,45%

–

–

–

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

A execução física e financeira dessas três ações estão relacionadas aos resultados do Plano de Ação
– Execício 2014, de acordo com a distribuição apresentada na Tabela 8 a seguir apresentada.
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Tabela 8: Resultados do Plano de Ação 2014 por Ações do Orçamento de Investimento – OI
Ação 4117 – Manutenção e
Adequação de Infraestrutura de TI
para a Previdência Social

Ação 4101 – Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis

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

1.25 – Gestão de portfólio de projetos
aprovada pela DRD
1.35 – Plano de Ação 2014
monitorado e avaliado e Plano de
Ação 2015 elaborado
1.37 – Painel de indicadores
estratégicos com informações
analisadas para a tom
3.02 – Solução de Data Mining
implantada
3.04 – Solução de NoSQL implantada
(Not only SQL)
3.07 – Novo modelo de rede 10GB
implantado nos Datacenters
3.20 – Processo contínuo de
conformidade tecnológica em
execução
4.09 – Portal CNIS/SIBE (LOAS)
disponibilizado para implantação
4.58 – Serviços de gerenciamento de
projetos definido e aprovado pela
diretoria
4.60 – Sistema de gestão documental
(e-Doc) disponível para
comercialização
5.09 – Processo contínuo redução
vulnerabilidade sistemas legados
iniciado
6.01 – Nova infraestrutura do CPRJ
entregue e em operação

6.01 – Nova infraestrutura do CPRJ
entregue e em operação

6.02 – Infra do CPSP, cabeamento
lógico, 100% da área construída e
manutenção

6.02 – Infra do CPSP, cabeamento
lógico, 100% da área construída e
manutenção

6.01 – Nova infraestrutura do CPRJ
entregue e em operação

6.08 – Novo mobiliário instalado no
Cosme Velho
6.09 – Retorno para Sede da Dataprev 6.09 – Retorno para Sede da Dataprev 6.09 – Retorno para Sede da Dataprev
concluído
concluído
concluído
6.10 – Nova solução de almoxarifado
para o Rio de Janeiro implantada
6.17 – Sistema de acesso físico com
monitoramento eletrônico implantado
6.18 – Infraestrutura de TI interna
100% gerenciada pelo DETI
∑ 81.030.797,00 (Valor Realizado) ∑ 86.342.948,00 (Valor Realizado) ∑ 1.508.910,00 (Valor Realizado)
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Análise Situacional

A realização da rubrica de Investimentos no Programa 0807 – Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, alcançou o valor de R$ 168,9 milhões, equivalente a
84,44% do total do orçamento reprogramado para o exercício de R$ 200,0 milhões.
A realização a menor que o valor reprogramado da rubrica de Investimento deve-se à desaceleração
das contratações ocasionadas pelas restrições do fluxo de caixa da Empresa.
Os principais investimentos, que juntos somam R$ 144,5 milhões, se referem basicamente, às
aquisições:
•

na “ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis”:
– Data Center (Sala Cofre-CPSP);
– Data Center (Sala Cofre-CPRJ);
– Obras (Reforma Sede e UAPB) e
– Climatização da Sala Cofre CPRJ;

•

na “ação 4117 – Manutenção e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Previdência
Social”:
– Solução de Redes para Datacenter e
– Switches e Licenças de uso perpétuo – Oracle.

5.3 Informações sobre outros resultados da gestão
Todos os resultados da Empresa estão descritos nos respectivos tópicos deste Relatório de Gestão,
não havendo outros resultados que mereçam destaque neste tópico.
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5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional.
A seguir são apresentados os resultados alcançados pela Dataprev no exercício de 2014, tendo como
referência as metas estabelecidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos
Empregados (PPLR) para o mesmo período.
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Figura 7: RPL – Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

O retorno líquido dos recursos investidos no exercício atingiu a taxa de 20,12%, estando acima da
meta de 10,00% estabelecida para o exercício de 2014.
Em comparação ao exercício de 2014, os números indicam que houve redução deste indicador em
6,34 p.p. Como fator preponderante destacam-se o registro dos dividendos obrigatórios na conta de
Reserva Especial de Dividendos Obrigatórios, aumentando o Patrimônio Líquido; e a redução do
Lucro Líquido em 3,62% em comparação do exercício anterior. Efetuando-se a reclassificação dos
dividendos, o RPL real do exercício de 2014 seria de 23,77%.
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Margem Operacional

Figura 8: Margem Operacional

A margem operacional de dezembro foi de 22,40%, acima da meta de 7,50% estabelecida para o
exercício de 2014.
Em comparação ao exercício de 2014, os números indicam que houve redução deste indicador em
2,49 p.p. Destaca-se a redução do lucro operacional em comparação com exercício anterior em
6,30% como principal causa de redução do índice, face ao aumento dos custos e despesas totais em
12,87%, enquanto a receita líquida aumentou 4,15%. O aumento dos custos e despesas totais
referem-se, principalmente, aos gastos com estrutura, pessoal e contratação de serviços de terceiros.
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Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços

Figura 9: C-ANS - Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços

O Índice de Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço – C-ANS é calculado baseando-se nos
resultados apresentados nos Relatórios de Gerenciamento de Níveis de Serviço dos Contratos INSS,
MPS, PGFN, RFB, PREVIC, PR, FUNPRESP e MTE. Cabe observar que o C-ANS para o cliente
FUNPRESP começou a ser calculado apenas a partir de Agosto em razão do início da vigência
contratual.
Destaca-se que o resultado final do C-ANS foi de 1,0446 no exercício 2014, evidenciando assim o
alcance da meta, definida em 0,98.
Cabe observar que os resultados do C-ANS de todos os meses do exercício apresentaram resultado
acima da meta. Além disso, conforme a metodologia aplicada, os cálculos do C-ANS específico de
cada cliente também foram superiores à meta em todas as competências de 2014.
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Índice de Cumprimento de Prazo dos Projetos da Dataprev

Figura 10: ICPP - Índice de Cumprimento de Prazo dos Projetos da Dataprev
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

No exercício de 2014 foi estabelecida pela diretoria “o foco na qualidade na entrega dos produtos”.
Este tratamento é refletido em grande quantidade de testes e avaliação nos pontos de controle para
garantir a entrega sem erros. Dessa forma, a qualidade foi elevada. Entretanto o cumprimento dos
prazos ficou comprometido.
De janeiro a dezembro de 2014 o cumprimento de prazos dos projetos esteve abaixo da meta
estabelecida (0,78), à exceção de fevereiro e julho.
Maio e junho foram meses atípicos com o cancelamento de vários projetos para atender às novas
diretrizes de implantação do cliente INSS, o qual priorizou a implantação do BI em detrimento do
LOAS.
Já no último trimestre do exercício, os principais fatores que contribuíram para os atrasos nos
projetos foram itens de planejamento passíveis de mudança e questões relativas ao cumprimento de
acordos de nível operacional entre as áreas da empresa envolvidas no desenvolvimento de projetos.
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Índice Consolidado de Resultados

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

O Índice Consolidado de Resultados mede o grau alcançado das metas estabelecidas, para um
determinado ano de exercício e possui conexão direta com a estratégia da Empresa. Evidencia, em
números, o comprometimento para o alcance dos resultados.
O alcance final do índice em 2014 totalizou 82,69%, superando a meta em 2,69 pontos percentuais.

Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Figura 11: ICR - Índice Consolidado de Resultados
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As metas que compõem os resultados empresarial e setorial do Índice Consolidado de Resultados,
são definidas previamente pela Diretoria Executiva e distribuídas pelos setores: Diretoria de
Finanças e Serviços Logísticos, Diretoria de Pessoas e Presidência; Diretoria de Infraestrutura de
TIC e Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.
É possível verificar a participação por setor da Empresa para o alcance dos resultados.

Figura 12: Resultados Empresarial e Setorial
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

A partir do segundo trimestre de 2014 o setor DRD incorporou o setor Atendimento e seus órgãos
subordinados (RS3294/2013 e RS3326/2014).
Pode-se aferir que as áreas demonstraram ao longo de 2014, uma crescente participação para o
alcance final dos resultados: o setor DRD contribuiu com 26,15%, o setor DIT com 25,92%, os
setores PR, DFS e DPE com 24,85% e o setor Atendimento com 5,77% (correspondente a
contribuição do 1° trimestre), para o resultado final de 82,69% do ICR.

Para maiores informações, vide o ANEXO III.
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A seguir, demonstrativo detalhado do cálculo de percentual de alcance de todos os indicadores
empresariais e setoriais por setor:
Setor: Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Tabela 9: Alcance de Indicadores – DRD
Setor: DRD

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

TMA

IDC – AF

IDC – DRD

10%

20%

10%

5%

45%

10%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

16,5 h

8,80

10,00

Alcance
Final

95,92

7,00

95,81

23,67 h

6,30

10,00

66,66%

71,59%

100,00%

Peso

1° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
74,00%
100,00%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

Setor: DRD

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

TMA

IDC – AF

IDC – DRD

10%

10%

10%

5%

45%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

16,25 h

9,50

10,00

Alcance
Final

98,78

3,00

96,53

24,85 h

6,50

10,00

60,46%

68,42%

100,00%

Peso

2° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
42,86%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

Setor: DRD

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

TMA

IDC – AF

IDC – DRD

10%

10%

10%

5%

45%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

16,25 h

10,00

10,00

Alcance
Final

99,40

10,00

96,40

21,81 h

8,80

10,00

74,44%

88,00%

100,00%

Peso

3° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
100,00%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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Setor: DRD

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

*TMA

IDC – AF

IDC – DRD

10%

10%

10%

-

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

-

0,00

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

-

10,00

10,00

Alcance
Final

101,68

10,00

95,68

-

8,00

7,00

-

80,00%

70,00%

Peso

4° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
100,00%
99,02%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

*Conforme RS 3429/2014 – Indicadores e Pesos da Gratificação Variável por Resultado (GVR) pra
o Quarto Trimestre de 2014.

Setor: Diretoria de Infraestrutura de TIC
Tabela 10: Alcance de Indicadores – DIT
Setor: DIT

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

TMA

IDC – AF

IDC – DIT

10%

20%

10%

5%

45%

10%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

16,5 h

8,80

10,00

Alcance
Final

95,92

7,00

95,81

23,67 h

6,30

9,00

66,66%

71,59%

90,00%

Peso

1° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
74,00%
100,00%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

Setor: DIT

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

TMA

IDC – AF

IDC – DIT

10%

10%

10%

5%

45%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

16,25 h

9,50

10,00

Alcance
Final

98,78

3,00

96,53

24,85 h

6,50

6,00

60,46%

68,42%

60,00%

Peso

2° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
42,86%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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Setor : DIT

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT - AF

TMA

IDC - AF

IDC - DIT

10%

10%

10%

5%

45%

20%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

16,25 h

10,00

10,00

Alcance
Final

99,40

10,00

96,40

21,81 h

8,80

10,00

74,44%

88,00%

100,00%

Peso

3° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
100,00%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

Setor: DIT

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AF

*TMA

IDC – AF

IDC – DIT

10%

10%

10%

-

45%

25%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

-

0,00

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

-

10,00

10,00

Alcance
Final

101,68

10,00

95,68

-

8,00

9,50

-

80,00%

95,00%

Peso

4° Trimestre

EMPRESARIAIS

Percentual
100,00%
100,00%
99,02%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

*Conforme RS 3429/2014 – Indicadores e Pesos da Gratificação Variável por Resultado (GVR) pra
o Quarto Trimestre de 2014.

Setor: Diretoria de Finanças e Serviço Logísticos, Diretoria de Pessoas e Presidência
Tabela 11: Alcance de Indicadores – DFS, DPE e PR
EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AM

TMA

IDC – AM

Peso

10%

20%

10%

0,00%

60,00%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

8,00

Alcance
Final

95,92

7,00

94,46

5,50

1° Trimestre

Setor: DFS, DPE E
PR

Percentual
74,00%
100,00%
81,96%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

-

68,75%

86

DATAPREV - RG2014

EMPRESARIAIS

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AM

TMA

IDC – AM

Peso

10%

10%

10%

0,00%

70%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

8,50

Alcance
Final

98,78

3,00

95,76

5,50

2° Trimestre

Setor: DFS, DPE E
PR

Percentual
100,00%
42,86%
100,00%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

EMPRESARIAIS

-

64,71%

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AM

TMA

IDC – AM

Peso

10%

10%

10%

0,00%

70%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

8,50

Alcance
Final

99,40

10,00

95,46

7,00

3° Trimestre

Setor: DFS, DPE E
PR

Percentual
100,00%
100,00%
95,94%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

EMPRESARIAIS

-

82,36%

SETORIAIS

IRC

IDC

PMDFT – AM

TMA

IDC – AM

Peso

10%

10%

10%

0,00%

70%

Alcance
Inicial

90,00

0,00

88,60

0,00

Meta

98,00

10,00

95,75

9,50

Alcance
Final

99,40

10,00

94,73

8,00

4° Trimestre

Setor: DFS, DPE E
PR

Percentual
100,00%
100,00%
85,73%
de Alcance
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

-

84,21%
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Setor: Superintendência de Atendimento e todos os seus órgãos subordinados
Tabela 12: Alcance de Indicadores – SUAT
EMPRESARIAIS

Setor: SUAT*

IRC

IDC

PMDFT – AT

TMA

IDC – AF

IDC – AT

10%

20%

10%

15,00%

35,00%

10,00%

Alcance Inicial

90,00

0,00

88,60

38 h

0,00

0,00

Meta

98,00

7,00

95,75

16,5 h

8,80

10,00

Alcance Final

95,92

7,00

93,15

23,67 h

6,30

6,00

66,66%

71,59%

60,00%

Peso
1° Trimestre

SETORIAIS

Percentual de Alcance
74,00%
100,00%
63,64%
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO

*Observação: A RS 3294/2013 de 30/12/13 transferiu a subordinação da Superintendência de
Atendimento – SUAT e seus órgãos subordinados, para a Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações – DRD. A RS 3326/2014 de 01/04/14 definiu as Metas e os Indicadores
para aferição da Gratificação Variável por Resultado (GVR) para o segundo trimestre de 2014, excluindo
o indicador de Desafios Conquistados – Atendimento, que foram incorporados aos desafios DRD.

Em seguida demonstrativo do cálculo do Resultado do Trimestre (RT) para os setores. De acordo
com a fórmula de cálculo do ICR.
Cálculo dos Resultados Trimestrais
RT(1,DRD) = (0,1x74)+(0,2 x 100)+(0,1x100)+(0,05x66,66)+(0,45x71,59)+(0,1x100) = 83%
RT(1,DIT) = (0,1x74)+(0,2x100)+(0,1x100)+(0,05x66,66)+(0,45x71,59)+(0,1x90) = 82%
RT(1,DFS, DPE e PR) = (0,1x74) + (0,2x100) + (0,1x 81,96) + (0,6 x 68,75) = 77%
RT(1AT) = (0,1x74)+(0,2x100)+(0,1x63,64)+(0,15x66,66)+(0,35x71,59)+(0,1x60) = 75%
RT(2,DRD) = (0,1x100)+(0,1x42,86)+(0,1x100)+(0,05x60,46)+(0,45x68,42)+(0,20x100) = 79%
RT(2,DIT) = (0,1x100)+(0,1x42,86)+(0,1x100)+(0,05x60,46)+(0,45x68,42)+(0,20x60) = 71%
RT(2,DFS, DPE e PR) = (0,1x100)+(0,1x42,86)+(0,1x100)+(0,70x64,71) = 70%
RT(3,DRD) = (0,1x100)+(0,1x100)+(0,1x100)+(0,05x74,44)+(0,45x88)+(0,2x100) = 94 %
RT(3,DIT) = (0,1x100)+(0,1x100)+(0,1x100)+(0,05x74,44)+(0,45x88)+(0,2x100) =94 %
RT(3,DFS, DPE e PR) = (0,1x100)+(0,1x100)+(0,1x100)+(0,1x95,94)+(0,7x82,36) =88 %
RT(4,DRD) = (0,1x 100)+(0,1x 100)+(0,1x99,02)+(0,45x80)+(0,25x70) =84%
RT(4,DIT) = (0,1x 100)+(0,1x100)+(0,1x99,02)+(0,45x80)+(0,25x 95) =90%
RT(4,DFS, DPE e PR) = (0,1x100)+(0,1x100)+(0,1x85,73)+(0,7x 84,21) =88%
Resultado Trimestral

DRD

DIT

DFS, DPE e
PR

AT

1º Trimestre

83%

82%

77%

75%

2° Trimestre

79%

71%

70%

-

3° Trimestre

94%

94%

88%

-

4° Trimestre
84%
90%
88%
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Cálculo do ICR
PERÍODO

ICR

Parcial 1º Trimestre

79,25%

Parcial 1° e 2° Trimestres

76,71%

Parcial 1°, 2° e 3° Trimestres

81,30%

Alcance Final 2014
82,69%
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços
Na Tabela 13 a seguir, apresentam-se os custos, dos principais produtos e serviços que a Empresa
oferece aos seus clientes com as respectivas variações nos anos 2014/2013 e 2013/2012 – em
percentuais e, em valores, nas quatro últimas colunas.
Devido à grande quantidade de produtos e serviços (244), optamos por listar apenas os de maior
faturamento.
Nesse quadro, há produtos/serviços de diferentes clientes.
No geral, os custos dos produtos e serviços cresceram ao longo desses três anos principalmente
devido ao efeito inflacionário natural, às oscilações no quadro de pessoas, à depreciação decorrente
dos volumes de investimentos feitos nos últimos anos, além do custeio necessário à manutenção
destes investimentos.
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Tabela 13: Demonstrativo dos Contratos de Produtos e Serviços
Custo Total
Produtos / Serviços

2014

2013

Variação %

2012

Variação Total
em 2014, com
2014/2013 2013/2012 base em 2013

Em R$ Milhares
Variação Total
em 2013, com
base em 2012

SERVICO DE GESTAO DE BENFICIOS PREVIDENCIARIOS

217.830,22

192.945,68 188.728,62

12,9%

2,2%

24.884,54

4.217,07

PROCESSAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS – RETIDAS DE
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

156.112,12

134.779,35 106.412,96

15,8%

26,7%

21.332,77

28.366,39

SERVICO DE GESTAO DA RECEITA PREVIDENCIARIA

112.730,81

98.791,33

95.963,32

14,1%

2,9%

13.939,48

2.828,01

SERVIÇOS DO CNIS

110.896,82

83.097,89

81.330,74

33,5%

2,2%

27.798,93

1.767,15

SERVICO DE GESTAO DA DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA

25.736,60

22.834,06

22.506,72

12,7%

1,5%

2.902,55

327,33

SD – SEGURO DESEMPREGO – TRANSACIONAL

26.259,62

28.047,49

13.590,79

-6,4%

106,4%

-1.787,88

14.456,70

SERVICO GESTAO DE BPC – INVALIDEZ E DEFICIENTES –
NACIONAL

18.761,46

16.409,27

15.890,33

14,3%

3,3%

2.352,19

518,93

SERVICO GESTAO DE BPC – IDADE E IDOSOS – NACIONAL

15.063,84

13.363,36

13.092,20

12,7%

2,1%

1.700,47

271,16

IMO – INTERMEDIACAO DA MAO DE OBRA – TRANSACIONAL

14.091,57

15.980,64

4.936,21

-11,8%

223,7%

-1.889,07

11.044,43

CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS – TRANSACIONAL

11.510,90

13.308,38

6.919,54

-13,5%

92,3%

-1.797,49

6.388,84

ADMINISTRACAO DE EQUIPAMENTOS – GESTAO DE RECURSOS
DE TI

3.681,22

6.316,67

8.527,46

-41,7%

-25,9%

-2.635,45

-2.210,79

SERVICO DE APOIO A GESTAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA

6.779,35

5.687,13

4.045,25

19,2%

40,6%

1.092,23

1.641,87

GUARDA DO ACERVO DE MICROFORMAS DOS DOCUMENTOS
MICROFILMADOS

5.622,17

5.143,21

5.209,93

9,3%

-1,3%

478,96

-66,72

SERVICO DE APOIO AO AGENDAMENTO DO ATENDIMENTO

7.561,42

6.344,68

7.302,78

19,2%

-13,1%

1.216,73

-958,10

SERVICO DE MENSAGERIA

4.261,01

3.983,81

5.422,62

7,0%

-26,5%

277,20

-1.438,81

SUPORTE TECNICO (EM HORARIO PADRAO)

3.226,71

3.743,37

5.059,44

-13,8%

-26,0%

-516,66

-1.316,06

CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS - BASE DE GESTAO

4.328,75

4.865,89

2.640,80

-11,0%

84,3%

-537,14

2.225,08

98.784,48

91.405,60

91.049,31

8,1%

0,4%

7.378,88

356,29

747.047,81 678.629,05

12,9%

10,1%

96.191,24

68.418,76

DEMAIS PRODUTOS
Total Geral
Fonte: Departamento de Controladoria - DECO

843.239,05
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6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
As informações que apresentam o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2014 foram ajustadas às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Os formatos e conteúdos que foram apresentados no Relatório de Gestão de 2010, 2011, 2012 e
2013 seguem as orientações da Controladoria Geral da União CGU /SECEX-RJ, constantes em ata
de reuniões, e o § 1º do Artigo 2º da Portaria TCU 90/2014, segundo o qual "Os quadros (...) são
padrões de referências para elaboração dos conteúdos do relatório de gestão do exercício de 2013,
sendo que as unidades jurisdicionadas podem fazer ajustes em razão de suas especificidades e para
melhor expressar a gestão".
Neste sentido, os quadros que apresentam as informações relativas a execução orçamentária e
financeira da Empresa foram adaptados para atender as exigências legais de forma mais clara e
concisa, ou foram excluídos, por não se aplicarem as peculiaridades da Dataprev. Vide Tabela 14 a
seguir.
Tabela 14: Lista de Quadros da Execução Orçamentária e Financeira, em 31/12/2014
Ocorrências
Quadros sobre a execução orçamentária e financeira

QUADRO A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Excluído, pois
Adaptado as Excluído, por
não houve
peculiaridades não se aplicar
ocorrência no
da Dataprev
à Dataprev
período
X

QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INTERNA POR GRUPO DE DESPESA

X

QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA

X

QUADRO A.6.1.3.1 – DESPESAS POR MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL

X

QUADRO A.6.1.3.2 – DESPESAS EXECUTADOS
DIRETAMENTE PELA UJ POR MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS
QUADRO A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO
DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL

X
X

QUADRO A.6.1.3.4 – DESPESAS EXECUTADOS
DIRETAMENTE PELA UJ – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

X

QUADRO A.6.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

X

QUADRO A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO
DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

X

QUADRO A.6.2 – DESPESAS COM PUBLICIDADE

X

X

QUADRO A.6.3 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

X

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES

X

QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

X
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QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS
CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

X

QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA
MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E
DE CONTRATOS DE REPASSE

X

QUADRO A.6.5.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
DE REPASSE

X

QUADRO A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS

X

QUADRO A.6.6.2 – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS

X

QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA

X

QUADRO A.6.7.1.1 – BENEFÍCIOS FINANCEIROS E
CREDITÍCIOS GERIDOS PELA UJ OU BENEFÍCIOS
FINANCEIROS E CREDITÍCIOS ESTIMADOS E
QUANTIFICADOS PELA UJ

X

QUADRO A.6.7.2.1 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB
GESTÃO DA UJ – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS ESTIMADAS E
QUANTIFICADAS PELA UJ

X

QUADRO A.6.7.2.2 – VALORES RENUNCIADOS E
RESPECTIVA CONTRAPARTIDA

X

QUADRO A.6.7.2.3 – VALORES RENUNCIADOS POR
TRIBUTO E GASTO TRIBUTÁRIO – 2014-2012

X

QUADRO A.6.7.2.4.1 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
PELA RENÚNCIA PESSOAS FÍSICAS

X

QUADRO A.6.7.2.4.2 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
PELA RENÚNCIA PESSOAS JURÍDICAS

X

QUADRO A.6.7.2.5.1 – BENEFICIÁRIOS DA
CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA PESSOAS FÍSICAS

X

QUADRO A.6.7.2.5.2 – BENEFICIÁRIOS DA
CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA PESSOAS JURÍDICAS

X

QUADRO A.6.7.2.6 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DA
RENÚNCIA DE RECEITA PELA PRÓPRIA UJ

X

QUADRO A.6.7.2.7 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
RENÚNCIA DE RECEITAS

X

QUADRO A.6.7.2.8 – COMUNICAÇÕES À RFB

X

QUADRO A.6.7.2.9 – INDICADORES DE GESTÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITAS

X

QUADRO A.6.7.2.10 – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL

X

QUADRO A.6.7.2.11 – AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA RFB

X

QUADRO A.6.8.1– REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS –
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

X

QUADRO A.6.8.2 – REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS –
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

X

QUADRO A.6.8.2 – REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS –
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

X
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6.1 Programação e execução das despesas
6.1.1 Programação das despesas

QUADRO 7: A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária : Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - Dataprev

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
CRÉDITOS
Extraordinários

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2014 (A)
Dotação final 2013 (B)
Variação (B/A-1)*100

UGO: 57.280

Grupos de Despesa Correntes
2 – Juros e
3- Outras
1 – Pessoal e Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
527.833.861
–
664.838.392

Origem dos Créditos Orçamentários

Especiais

Código UO: 33.202

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–
527.833.861
461.545.700
14,36%

–
–
–
–

–
664.838.392
627.938.679
5,88%

Grupos de Despesa Capital

9 – Reserva
6–
de
5 – Inversões
4 – Investimentos
Amortização Contingência
Financeiras
da Dívida
DOTAÇÃO NICIAL
236.000.000
–
–
–
Suplementares
–
–
–
–
Abertos
–
–
–
–
Especiais
Reabertos
–
–
–
–
CRÉDITOS
Abertos
–
–
–
–
Extraordinários
Reabertos
–
–
–
–
Créditos Cancelados
- 36.000.000
–
–
–
Outras Operações
–
–
–
–
Dotação final 2014 (A)
200.000.000
–
–
–
Dotação final 2013 (B)
233.500.000
–
–
–
Variação (A/B-1)*100
-14,35%
–
–
–
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR.
Origem dos Créditos Orçamentários
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6.1.1.1 Análise crítica (programação orçamentária)
O Programa de Dispêndios Globais - PDG, aprovado pelo Decreto 8.159 de 18/12/2013 (Anexo I),
posteriormente foi reprogramado por meio do Decreto 8.238 de 21 de maio de 2014 (Anexo II) e
pela segunda reprogramação aprovada pelo Decreto 8.382/14 de 29/12/2014 (Anexo III).
A reprogramação constante no Decreto 8.238 de 21 de maio de 2014 (Anexo I), apresenta como
novos limites os seguintes valores: Receita Operacional – R$ 1.354,2 milhões e Receita Não
Operacional – R$ 77,2 milhões e para Operações de Crédito (empréstimo), o valor previsto de R$
117,0 milhões, totalizando R$ 1.548,4 milhões como total dos Recursos. Já para os Dispêndios, os
seguintes limites foram aprovados: Dispêndios Correntes - R$ 1.258,0 milhões (incluído o valor de
R$ 9,2 milhões como encargos financeiros referentes a empréstimo); Investimentos no ativo
imobilizado - R$ 236,5 milhões e para a previsão dos Dividendos a serem distribuídos aos
acionistas o valor de R$ 33,6 milhões, totalizando R$ 1.528,1 milhões como previsão para o total
dos dispêndios.
O Orçamento de Investimento para aplicação no ativo imobilizado da Empresa, no valor de R$
236,5 milhões foi aprovado pela Lei 12.952, de 20/01/2014. Posteriormente houve solicitação de
Suplementação de R$43,5 milhões para a Atividade 4117 – Manutenção e Adequação da
Infraestrutura de TI para a Prev. Social e cancelamento de R$ 80,0 milhões da Atividade
Manutenção Adequação de Bens Imóveis, passando então para R$ 200,0 milhões o limite para
2014. Tal solicitação foi aprovada pela MP nº 666/14 de 30/12/2014.
6.1.2 Movimentação de créditos interna e externa
QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO
DE DESPESA

Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO
DE DESPESA

Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

6.1.3 Realização da despesa
Portaria TCU 90/2014: – "As informações sobre a realização da despesa devem ser prestadas de
acordo com a origem do crédito, se originários ou recebidos por movimentação (...)"
•

"Realização da Despesa com Créditos Originários" e

•

"Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação"
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Realização da Despesa com Créditos Originários
6.1.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – total

QUADRO 8: A.6.1.3.1.– DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO –
CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e Informações da
Código UO: 33.202
UGO: 57.280
Previdência Social - Dataprev
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2014
2013
2014
2013
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

219.921.159

194.053.186

209.493.188

183.255.112

a) Convite

–

–

–

–

b) Tomada de Preços

–

–

–

–

861.428

350.000

986.428

255.000

219.059.732

193.703.186

208.506.760

183.030.112

c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso

–

–

–

–

f) Consulta

–

–

–

–

g) Diferenciado de Contratações Públicas

–

–

–

–

2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

191.024.693

206.005.910

211.269.286

160.164.663

39.844.454

26.476.814

37.454.083

28.910.676

151.180..239

179.529.096

173.815.203

131.253.987

–

–

–

–

–

–

–

–

497.012.288

439.087.320

490.395.231

495.697.542

497.012.288

439.087.320

490.395.231

495.697.542

–

–

–

–

–

–

–

–

907.958.140

839.146.416

911.157.705

839.117.318

6.1.3.2 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – executados
diretamente pela UJ
QUADRO A.6.1.3.2 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ POR
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS
Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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6.1.3.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – total
QUADRO 9: A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS – TOTAL
Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária: Empresa de Tecnologia e Informações da
Código UO: 33.202 UGO: 57.280
Previdência Social - Dataprev
DESPESAS CORRENTES
Valores Pagos

Grupos de Despesa
2014

2013

1 – Despesas de Pessoal

497.012.288

439.087.319

41100 – Salario Base

225.244.194

201.113.577

241600 – Encargos Sociais

110.515.751

99.092.323

40.864.111

36.367.813

120.388.232

102.513.606

–

–

1º elemento de despesa

–

–

2º elemento de despesa

–

–

3º elemento de despesa

–

–

Demais elementos do grupo

–

–

601.902.696

577.945.035

243110 – Serviços de Terceiros - TI

44.777.207

35.213.620

243190 – Serviços de Terceiros - Demais

49.468.614

38.153.578

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

3 – Outras Despesas Correntes

245100 – Tributos Vinculados a Receita
249210 – Equipamentos de PD
249600 – Variação Monetária de Outras Obrigações

202.962.487

194.482.843

44.155.413

41.519.336

28.612.010

23.999.539

231.926.965

244.576.119

168.882.655

228.579.591

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a
Previdência Social

81.030.797

107.411.476

Manutenção e Adequação de Bens Imoveis

86.342.948

117.973.536

1.508.910

3.194.579

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

Demais elementos do grupo
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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6.1.3.4 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores executados
diretamente pela UJ
QUADRO A.6.1.3.4 – DESPESAS EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ –
CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
6.1.3.5 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação

QUADRO A.6.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE
MOVIMENTAÇÃO

Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

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

QUADRO A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE
MOVIMENTAÇÃO

Não se aplica
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa
Perspectiva orçamentária
a)

Pessoal e Encargos Sociais
A realização orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período de 2013,
apresenta variação positiva de 13,19%. Este acréscimo é reflexo, basicamente, da performance
dos seguintes itens de despesas:
•
•

•

Salário de Empregados com variação de 12,09%, representando R$ 24,1 milhões,
consequência do aumento por dissídio coletivo e aumento do número de empregados;
Outros Adicionais com variação de 22,57%, centrada, principalmente, no item
Gratificação Variável por Resultado – GVR com aumento nominal de R$ 6,2 milhões,
como também, em Adicional por Atividade, que teve variação nominal de R$ 2,4
milhões;
Encargos Sociais com aumento de 11,53%, com destaque para: 13° Salário, no valor de
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R$ 3,0 milhões; Seguro Acidente do Trabalho, no valor de R$ 2,8 milhões; e FGTS e
Previdência Social, no valor de R$ 4,9 milhões. Os lançamentos gerados nesta rubrica
são referentes às movimentações de pessoal (salários, férias, 13º salário, rescisões
trabalhistas, etc.).
• Contribuições Patronais, que se refere à despesa com PREVDATA, registra acréscimo de
14,81% em relação ao período anterior, representando aumento de R$ 2,2 milhões.
• Demais (sendo mais relevantes: Anuênio e Licença Prêmio) teve um acréscimo de
12,36%, impactada pelo crescimento vegetativo, dissídio coletivo e aumento do número
de empregados.
Em relação ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI) houve adesão de 55 empregados,
representando uma realização de R$ 5,9 milhões.
A diminuição acentuada de 44,57% na realização de Horas Extras é reflexo da política de
redimensionamento com vistas à estrita necessidade de realização desta despesa.
Já em relação a dotação orçamentária estabelecida para o ano de 2014, a execução
orçamentária total da rubrica ficou abaixo em 5,90%, gerando uma economia orçamentária de
R$31,0 milhões.
b) Materiais e Produtos
A execução orçamentária do período, comparativamente ao mesmo período de 2013, apresenta
redução de 9,39%, justificada pelo baixo consumo de materiais para impressoras, formulários e
outros.
Em relação ao limite estipulado para o período, a execução orçamentária apresenta variação
inferior de 15,73%. Este resultado é reflexo da baixa realização da previsão das despesas com
material para processamento a laser e papelaria, que servem como materiais de impressão de
grande e de pequeno porte.
c)

Serviços de Terceiros
A realização orçamentária dos Serviços de Terceiros, no período, superou a de 2013 em 12,9%.
Os principais componentes de majoração desta rubrica foram: Serviços de Terceiros – TI, com
variação a maior em 27,16% (R$ 9,6 milhões) e Serviços de Terceiros – Demais, com variação
a maior em 29,66% (R$ 11,3 milhões).
A rubrica Serviços de Terceiros – Demais, foi impactada pelas despesas com Consultoria de
Gestão, com valor acumulado de R$ 7,5 milhões. Contribuiu também, com o incremento da
despesa, a conta Outsourcing de Comunicação Unificada, com realização de R$ 9,1 milhões,
contemplando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Solução de
Comunicação Unificada, abrangendo: fornecimento e instalação de equipamentos, treinamento,
implantação e sustentação de serviços integrados de áudio, vídeo, colaboração virtual,
telepresença imersiva, mobilidade e contact.
Em relação à rubrica Serviços de Terceiros – TI, os itens que mais contribuíram para o
crescimento foram:
•
•

•
•

Software Plataforma Baixa com valor acumulado de R$ 18,2 milhões no período.
Consultoria Técnica, com um valor acumulado de R$ 13,3 milhões, com destaque para
serviços de consultoria de migração de sistemas, consultoria técnica especializada e
licenças de uso perpétuo de software.
Servidores Plataforma Baixa, com um valor acumulado de R$ 5,1 milhões.
Unidade de Comunicação com incremento de R$ 1,3 milhão, referente ao serviço de
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manutenção corretiva de hardware e software, incluindo suporte técnico remoto, para
equipamentos instalados nos Centro de Processamento do Rio de Janeiro, Distrito
Federal e São Paulo com reposição de peças.
O grupo auxílio-alimentação teve crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2013
justificado pelo dissídio e entrada de novos empregados.
O grupo Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio, com redução de 27,57% em
relação ao mesmo período do ano anterior, vem tendo sua realização gradualmente reduzida a
partir do quarto trimestre de 2013, após as medidas de contenção adotadas, especialmente nas
contas de Locomoções Nacionais e Diárias Nacionais, cuja variação foi negativa em 33,88% e
30,74%, respectivamente, e representam juntas pouco mais de 64,0% da variação nominal do
grupo no período.
Houve uma menor quantidade de trechos percorridos no período de janeiro a dezembro deste
ano (15.284, sendo 11.870 aéreos), em comparação com o mesmo período do ano passado
(18.759, sendo 13.157 aéreos), ou seja, houve uma redução de 9,78% dos trechos aéreos.
Em relação às diárias, houve uma redução de 20,22% da quantidade para o mesmo período
comparativo (18.975,0 em 2014, sendo 23.784,5 em 2013).
A rubrica Publicidade Institucional teve um crescimento de 146,15%, alcançou o limite para
todo o exercício de 2014 em função, principalmente, de despesa com empresa especializada em
gestão de marcas, responsável pela nova identidade visual da empresa.
Na comparação com o limite para o período, a execução orçamentária total de 2014 ficou
inferior em 11,98%.
d) Utilidades e Serviços
Em relação a este grupo, que representa basicamente despesas com serviços públicos (energia
elétrica, telefone, água), a execução orçamentária do período, comparativamente ao mesmo
período de 2013, houve um decréscimo de 7,37%. Está contribuindo para a queda da realização
desta rubrica na ordem de R$ 1,1 milhão a conta de telefonia que, em relação ao mesmo
período de 2013, está com decréscimo de 53,3%. Este impacto deve-se às faturas ainda não
realizadas, dada a não pontualidade das operadoras em emitirem a documentação para
faturamento conforme contrato.
Outro fator que contribuiu para a economia na rubrica foi a queda do consumo de água nas
instalações da Dataprev em São Paulo desde que a empresa concluiu o processo de
modernização do Centro de Processamento de Dados (CPSP), no início de 2014, com a troca
do sistema de refrigeração.
Em relação ao limite para o período, esta rubrica manteve-se dentro do estipulado com
variação menor em 19,18%.
e)

Tributos e Encargos Parafiscais
A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação negativa de 0,21%, termo percentual de pouco impacto, mas que se
explica pelo resultado do exercício.
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A fim de ajustar o saldo desta rubrica, foi solicitado ao DEST, em novembro, remanejamento
da rubrica ODC – Outros Dispêndios Correntes no valor de R$ 40,0 milhões, especificamente
para o item Tributos Vinculados ao Resultado. A aprovação deste remanejamento se deu pelo
Decreto 8.382/14.
f)

Outros Dispêndios Correntes
A execução orçamentária desta rubrica, comparativamente ao mesmo período do exercício
anterior, apresenta variação a maior de 6,97%. Os itens de despesa que mais contribuíram
foram:
O grupo Demais foi impactado pela conta de Juros sobre Capital Próprio, no valor de
R$33,6 milhões, aumento de 47,7% em relação a 2013, correspondendo a apuração do
resultado positivo do exercício.
• O grupo Locação de Equipamentos de Processamento de Dados foi impactado pela conta
Circuito de Transmissão de Dados, no valor de R$41,7 milhões, aumento de 7,71% em
relação a 2013.
• O grupo Aluguéis teve crescimento centrado na conta Edifícios, com novos contratos
iniciados a partir de maio, além do reajuste anual contratual. A Dataprev terá uma
economia aproximada de 548 mil mensais, a partir de fevereiro de 2015, com o
encerramento do contrato de locação dos dois pavimentos que ocupava no bloco B do
Edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília.
• O grupo Variações Monetárias de Outras Obrigações teve realização maior do que em
2013 pois engloba os valores relativos a Juros sobre Capital Próprio, Dividendos e
Saldamento da Prevdata, sendo estes dois primeiros atualizados pela taxa Selic, com
impacto relativo ao não pagamento dos dividendos dos anos de 2012 e 2013 que estão
sendo atualizados mensalmente. O saldamento da Prevdata tem como índice de
atualização da dívida o INPC mais 6%.
O grupo Demandas Trabalhistas, composta pelo item de despesa Provisões para Litígios
Trabalhistas, teve redução de 50,25%, tendo ocorrido reversão de provisões no valor de R$
2,05 milhões no início do exercício.
•
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Perspectiva financeira
1.

O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

1.1 Faturamento / Contas a Receber / Recebimentos

No ano de 2014, o faturamento da Dataprev cresceu aproximadamente 4,2% em relação a 2013.
Apesar de os recebimentos brutos aumentarem 22,2%, o Contas a Receber ainda apresenta uma
defasagem elevada, totalizando R$523,6 milhões, de valores vencidos. Além disso, não foram
recebidos, dos clientes estatais, 24% das faturas vencidas.

Tabela 15: Recebimento Bruto
(em R$ mil)
CLIENTE

2014
TOTAL

962.460
200.577
126.305
39.796
16.231
13.823
2.856
766

2013
761.457
174.437
87.182
12.093
12.658
12.231
3.025
0

SRFB
MTE
PGFN
MPS
PREVIC
PÚBLICO
MPOG
FUNPRESP
PRESIDÊNCIA DA
993
0
REPÚBLICA
INCRA
23
0
INSS
561.090
459.831
TOTAL
239.052
221.921
PRIVADO
ÓBITO
3.745
2.968
CONSIGNADO
235.307
218.953
TOTAL GERAL
1.201.512
983.378
Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF

VARIAÇÃO
26,4%
15,0%
44,9%
229,1%
28,2%
13,0%
-5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
22,0%
7,7%
26,2%
7,5%
22,2%

*Com base na data de pagamento pelo cliente, que é diferente da entrada de caixa devido ao “float bancário”.
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Tabela 16: Faturado
(em R$ mil)
CLIENTE

PÚBLICO

2014
TOTAL
SRFB
MTE
PGFN
MPS
PREVIC
MPOG
FUNPRESP
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
INCRA

2013

1.018.131
169.980
122.238
38.389
15.922
12.224
3.189
1.022

982.896
168.434
138.368
31.018
11.707
13.883
2.922
–

957

119

23

INSS

3,6%
0,9%
11,7%
23,8%
36,0%
-11,9%
9,1%
–
704,2%

–

654.187
TOTAL

VARIAÇÃO

–

616.444

238.510

6,1%

223.238
2.783
220.455
1.206.133

ÓBITO
3.983
CONSIGNADO
234.527
TOTAL GERAL
1.256.641
Fonte: Departamento de Gestão Contábil – DEGC ( Balancete)
PRIVADO

6,8%
43,1%
6,4%
4,2%

Tabela 17: Faturado x Recebido
(em R$ mil)
RECEBIMENTOS
CLIENTE

FATURAMENTO

VENCIDOS
ATÉ 2013

VENCIDOS
EM 2014

% RECEBIDO / FATURADO
VENCIDOS
ATÉ 2013

TOTAL

VENCIDOS
EM 2014

TOTAL

PGFN

38.389

15.144

24.652

39.796

39%

64%

104%

SRFB

169.980

60.341

140.236

200.577

35%

83%

118%

MTE

122.238

29.207

97.098

126.305

24%

79%

103%

12.224

2.777

11.046

13.823

23%

90%

113%

654.187

79.044

482.046

561.090

12%

74%

86%

3.189

290

2.566

2.856

9%

80%

90%

957

40

953

993

4%

100%

104%

15.922

927

15.303

16.231

6%

96%

102%

1.022

-

766

766

0%

75%

75%

PREVIC
INSS
MPOG
PR
MPS
FUNPRESP
INCRA

23

PÚBLICO
ÓBITO

1.018.131

187.770

3.983

CONSIGNADO
PRIVADO
Total

36

234.527
238.510
1.256.641

36
187.805

23
774.689

23
962.459

0%
18%

100%
76%

100%
95%

3.710

3.745

1%

93%

94%

235.307

235.307

0%

100%

100%

239.017

239.053

1.013.707

1.201.512

0%

100%
15%

100%

81%

96%

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF

102

DATAPREV - RG2014

Tabela 18: Contas a Receber 2014
(em R$ mil)
VENCIDOS
CLIENTE

DELEPREV

INSS

9.090

MTE

–

SRFB

–

PGFN
MPS

Q-MATIC

ENCARGOS

13.490

TOTAL
FATURAS

SUBTOTAL

A VENCER

VALOR

%

55.984

465.545

74,1%

88.805

298.176

409.561

–

–

56.969

56.969

9.808

66.777

10,6%

–

–

40.409

40.409

14.430

54.839

8,7%

–

–

–

14.246

14.246

3.271

17.517

2,8%

–

–

–

2.004

2.004

1.471

3.474

0,6%

PREVIC

–

–

–

139

139

1.048

1.188

0,2%

CONSIGNADOS

–

–

–

–

17.875

17.875

2,8%

ÓBITOS

–

–

–

40

258

298

0,0%

FUNPRESP

–

–

–

–

–

257

257

0,0%

MPOG
PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA
MDS

–

–

–

274

274

350

623

0,1%

–

–

–

–

–

83

83

0,0%

–

–

–

–

–

–

–

TOTAL

9.090

13.490

88.805

412.257

523.642

104.834

628.475

–
40

0,0%
100,0%

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF
*Base emissão da fatura e data de baixa pelo pagamento do cliente.

Tabela 19: Recebimentos Mensais Líquidos
(em R$ mil)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

2013

121.175

54.003

126.533

71,713

68.743

53.229

124.400

84.504

95.117

65.182

83.864

66.108

1.014.571

2014

187.169

67.812

78.804

53.268

100.197

125.540

109.834

89.538

93.104

93.279

47.627

109.492

1.155.665

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF (Fluxo Caixa)

Tabela 20: Comparativo de situação econômica e financeira
(em R$ mil)
SALDO INICIAL RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

SALDO INICIAL

CONTAS A
RECEBER

FATURAMENTO

2013

66.052

1.014.571

1.011.949

67.215

541.665

1.206.133

2014

67.215

1.155.665

1.154.502

66.515

628.475

1.256.644

VARIAÇÃO %

1,8%

13,9%

14,1%

-1,0%

16,0%

4,2%

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF (Fluxo Caixa)
*Compõem o saldo de 31/12/2014, R$ 20,5 milhões da Conta Garantida na Caixa Econômica Federal, utilizados para
assegurar o pagamento de folha e impostos.
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1.2 Contas a Pagar / Pagamentos
Os gastos totais aumentaram 14,1%. O destaque foi o aumento de 36,4% nos desembolsos com
investimentos. O aumento dos gastos com tributos decorreu do fim do estoque de créditos
tributários.
Ocorreram reduções significativas nos gastos com viagens (diárias) - 32,8% e passagens - 33,7%.
Tabela 21: Pagamentos Realizados
(em R$ mil)
PAGAMENTOS

2014
TOTAL

TRIBUTOS

252.629

47,0%

CSLL

10.900

8.964

21,6%

INSS RETIDO

3.576

3.160

13,2%

IPTU

2.660

2.454

8,4%

IR

9.330

9.313

0,2%

ISS

66.523

62.151

7,0%

OUTROS TRIBUTOS

27.021

4.793

5636,8%

PASEP

10.164

7.707

31,9%

75.700
56.918

DESPESAS SOFT/HARDWARE
CIRCUITO DE DADOS
TOTAL

9,5%
-8,7%

1.226

4.678

-73,8%

24.514

0,8%

30.979

33.115
53.588

-6,5%
11,8%

306

411

-25,5%

CONSERVAÇÃO

16.658

13.660

22,0%

CONSULTORIA/ AUDITORIA

16.335

10.419

56,8%

DESPESAS DE RH

2.538

3.025

-16,1%

FRETE / MALOTE

1.153

1.087

6,1%

IMPRESSÃO

2.784

2.619

6,3%

378

296

28,2%

11.211

10.341

8,4%

5.470

8.248

-33,7%

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
OUTROS FORNECEDORES
PASSAGENS
VEICULOS

3.051
TOTAL

14.991

3.483
14.002

-12,4%
7,1%

SERV. DE LIMPEZA

3.246

3.111

4,3%

SERV. DE VIGILÂNCIA

7.023

6.950

1,1%

SERV.ADMINISTRATIVOS
TOTAL

4.722
35.019

3.941
28.602

19,8%
22,4%

CONTAS PÚBLICAS

12.244

11.553

6,0%

CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

22.774

17.050

33,6%

TOTAL

PESSOAL

69.128
62.308

24.712
59.886

ASSINATURAS

OBRIGAÇÕES

29,8%

31.812

DIVERSOS PAGAMENTOS

FORNECEDORES MÃO DE OBRA

194.693

46.753

TOTAL

DIVERSOS

VARIAÇÃO

COFINS

PREVIDENCIA SOCIAL

OUTROS

2013

553.092

531.620

4,0%

ALIMENTAÇÃO

38.393

28.378

35,3%

ENCARGOS SOCIAIS

82.770

104.750

-21,0%

FOLHA DE PAGAMENTO

307.322

278.436

10,4%

GEAP

24.148

26.385

-8,5%

PREVDATA

94.067

84.155

11,8%

6.391

9.516.

-32,8%

VIAGENS
INVESTIMENTO

TOTAL
TOTAL GERAL

202.466
1.154.502

148.459
1.011.949

36,4%
14,1%

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Execução Financeira – DIEF (Fluxo Caixa)
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Tabela 22: Gráfico Mensal de Pagamentos
(em R$ mil)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

2013

85.185

78.640

75.411

83.850

64.686

68.669

100.586

89.770

89.321

87.755

87.607

100.468

1.011.948

2014

108.166

85.973

96.173

94.747

77.626

96.725

106.113

106.949

106.616

103.922

96.871

74.620

1.154.502

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário - DIPN (Fluxo de Caixa)
Pagamentos
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Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN (Fluxo de
Caixa)
Figura 13: Gráfico Mensal de Pagamentos (em R$ mil)

Tabela 23: Saldos Finais de Caixa
(em R$ mil)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MÉDIA

2013

99.882

75.245

126.368

114.230

118.288

102.848

126.661

121.396

127.191

104.619

100.876

66.515

107.010

2014

145.056

126.894

109.524

68.046

90.617

119.432

123.153

105.742

92.230

81.587

32.343

67.215

96.820

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI (Fluxo Caixa da Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário - DIPN)

Saldos Finais
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2.014

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN (Fluxo de Caixa)
Figura 14: Gráfico Saldos Finais de Caixa (em R$ mil)
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O saldo de caixa foi reduzindo em razão do desembolso mais elevado com o plano de investimento e da diminuição nos
recebimentos de clientes estatais.

Tabela 24: Geração de Caixa*
(em R$ mil)
JAN
*GC

79.003

FEV

MAR

ABR

-18.161

-17.369

-41.479

MAI

JUN

22.571

28.815

JUL
3.721

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

-17.411

-13.512

-10.643

-49.244

34.872

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN (Fluxo de Caixa)

Fluxo 2014
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out-14

nov-14

dez-14

T ítulo do Eixo
ENT RADAS T OT AL

SAÍDAS T OT AL

GERAÇÃO T OT AL DE CAIXA

SALDO FINAL

Fonte: Departamento Financeiro – DEFI / Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN (Fluxo de Caixa)
Figura 15: Gráfico Mensal de fluxo de Caixa (em R$ mil)
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6.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda

QUADRO 10: A.6.2 – DESPESAS COM PUBLICIDADE*
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Institucional

Em R$ 1,00
Valores Medidos**

–

–

Publicações no Diário Oficial da União – DOU

Legal

183.191,84

Outros jornais e revistas

Mercadológica
Utilidade pública

93.227,08
–
–

–
–

TOTAL
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR .

276.418,92

*Quadro adaptado às peculiaridades da Dataprev.
**Valores Medidos - Bens ou Serviços efetivamente fornecidos à Empresa e atestados para pagamento pelo gestor
interno do contrato.

As despesas com publicidade apresentadas no Quadro A.6.2 atendem, exclusivamente, às
obrigações legais da Empresa de "dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos e
de outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com o objetivo de
atender a prescrições legais (Instrução Normativa Secom nº 05, de 6 de junho de 2011, Lei nº
8.666/93 e Decreto nº 3.555/2000)".

6.3 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

QUADRO A.6.3 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS

Não se aplica às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1
– Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.

6.4 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não se aplica às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1
– Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.
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6.5 Transferências de recursos

QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS
EXERCÍCIOS
QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE
REPASSE
QUADRO A.6.5.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E
CONTRATOS DE REPASSE

Não se aplica

6.6 Suprimento de Fundos

QUADRO A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
QUADRO A.6.6.2 – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO
DE REFERÊNCIA

Não se aplica às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1
– Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.
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6.7 Renúncias sob a gestão da Dataprev
6.7.1 Benefícios Financeiros e Creditícios
6.7.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios – Quantificação
–

QUADRO A.6.7.1.1 – BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS GERIDOS
PELA UJ OU BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS ESTIMADOS E
QUANTIFICADOS PELA UJ

6.7.1.2 – Benefícios Financeiros e Creditícios – Análise Crítica
6.7.2 Renúncias Tributárias
6.7.2.1 - Renúncias Tributárias sob Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UJ –
Identificação
–

QUADRO A.6.7.2.1 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ –
RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS ESTIMADAS E QUANTIFICADAS PELA UJ

6.7.2.2 - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida
–

QUADRO A.6.7.2.2 – VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA
CONTRAPARTIDA

6.7.2.3 – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário
–

QUADRO A.6.7.2.3 – VALORES RENUNCIADOS POR TRIBUTO E GASTO
TRIBUTÁRIO – 2014-2012

6.7.2.4 – Contribuintes Beneficiados pela Renuncia
–
–

QUADRO A.6.7.2.4.1 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA
PESSOAS FÍSICAS
QUADRO A.6.7.2.4.2 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA
PESSOAS JURÍDICAS

6.7.2.5 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária
–
–

QUADRO A.6.7.2.5.1 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA
PESSOAS FÍSICAS
QUADRO A.6.7.2.5.2 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA
PESSOAS JURÍDICAS

6.7.2.6 - Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita
Tributária
–

QUADRO A.6.7.2.6 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DA RENÚNCIA DE RECEITA
PELA PRÓPRIA UJ

6.7.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas
–

QUADRO A.6.7.2.7 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RENÚNCIA DE RECEITAS

6.7.2.8 - Comunicações à RFB
–

QUADRO A.6.7.2.8 – COMUNICAÇÕES À RFB

6.7.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas
–

QUADRO A.6.7.2.9 – INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE
RECEITAS

6.7.2.10 - Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal
–

QUADRO A.6.7.2.10 – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL

6.7.2.11 – Fiscalizações Realizadas pela SRF
–

QUADRO A.6.7.2.11 – AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA RFB

6.7.2.12 - Renúncia Tributária – Análise Crítica
Os subitems e seus respectivos quadros demonstrativos apresentados acima, não se aplicam
às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1 –
Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.
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6.8 Gestão de Precatórios
6.8.1 Requisições e Precatórios da Administração Direta
–

QUADRO A.6.8.1– REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS – ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

6.8.2 Requisições e Precatórios da Administração Indireta
–

QUADRO A.6.8.2 – REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS – ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

6.8.3 Análise Crítica
Os subitems e seus respectivos quadros demonstrativos apresentados acima, não se aplicam
às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1 –
Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.
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7 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
7.1 Estrutura de pessoal da unidade
Os conteúdos apresentados no presente Relatório tomam por base os conteúdos apresentados nos
Relatórios de Gestão de 2010, 2011, 2012 e 2013, e dão prosseguimento às orientações da CGU –
SECEX-RJ expostas nas atas de reuniões realizadas ao longo do ano. Nesse sentido, é reproduzida a
diretriz contida na Portaria TCU 175/2013, segundo a qual:
"Os conceitos e definições utilizados nos quadros da gestão de pessoas são baseados na Lei
no 8.112/90 e suas alterações. Esses conceitos e definições devem servir como referência,
devendo as unidades que não têm essa Lei como norteadora da gestão de seu pessoal
fazerem as adaptações pertinentes".
Os próximos quadros contêm informações relativas à estrutura de pessoal da Empresa e foram
adaptados às exigências legais.
Tabela 25: Lista de Quadros da Estrutura de Pessoal da Dataprev, em 31/12/2014
Ocorrências
Quadros com informações sobre a estrutura de pessoal

Adaptado as Excluído, por Excluído, pois
peculiaridades não se aplicar
não houve
da Dataprev
à Dataprev ocorrência no
período

QUADRO A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO

X

QUADRO A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

X

QUADRO A.7.1.1.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

X

QUADRO A.7.1.3 – CUSTOS DE PESSOAL

X

QUADRO A.7.1.4.2 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A
CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS

X

QUADRO A.7.2.1 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA
OSTENSIVA

X

QUADRO A.7.2.2 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

X

QUADRO A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE
ESTAGIÁRIOS
Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

X
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7.1.1 Demonstração e distribuição da força de trabalho à disposição da UJ

QUADRO 11: A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO
Lotação
Autorizada***

Efetiva

Ingressos no
exercício

Celetistas* ( ∑ )

4.100

4.061

383

434

Empregados próprios**

4.100

3.854

236

197

Empregados Requisitados, com ônus

-

7

-

3

Empregados “Ad Nutum”

-

49

2

7

Jovens Aprendizes

-

68

75

60

Estagiários

-

78

70

167

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

5

-

-

Tipologias dos Cargos

*
**

***

Egressos no
exercício

Celetistas: regime da força de trabalho dos empregados da Empresa.
Empregados próprios: foram considerados como empregados próprios, conforme
estabelecidos nos plano de cargos e salários em vigor, os ocupantes dos seguintes cargos:
•
Analista de Tecnologia da Informação
•
Analista de Processamento
•
Assistente de Tecnologia da Informação
•
Engenheiro de Segurança do Trabalho
•
Técnico de Segurança do Trabalho
•
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
•
Médico do Trabalho
Autorizada: para as tipologias “Empregados Requisitados, com ônus e sem ônus”, e
“Empregados Ad Nutum” há limite financeiro e não de quantitativo estabelecido nos instrumentos
normativos internos da Empresa.

QUADRO 12: A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Tipologias dos Cargos
1. Empregados de Carreira

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

1.111

2.743

1

6

3. Ad Nutum

19

30

4. Estagiários

40

38

5. Jovens Aprendizes

52

16

3

2

2. Requisitados de outros Órgãos

6. Dirigentes

7. Total de Empregados (1+2+3+4+5+6)
1.226
2.835
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados cedidos)
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QUADRO 13: A.7.1.1.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos no
exercício

–

518

296

229

1.1. Assessor – Nível Divisão*

–

11

7

14

1.2. Assessor de Diretoria*

–

6

2

5

1.3. Consultor Jurídico*

–

1

–

–

1.4. Assessor Técnico Administrativo*

–

35

10

18

1.5. Coordenador – Nível Divisão**

–

46

16

6

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento**

–

14

1

2

1.7. Gerente de Centro de Processamento**

–

3

-

-

1.8. Gerente de Contas – A**

–

5

1

1

1.9. Gerente de Contas – B**

–

3

4

4

1.10. Gerente de Departamento**

–

17

3

5

1.11. Gerente de Divisão**

–

77

27

34

1.12. Gerente de Serviço**

–

153

103

94

1.13. Gerente Unidade de Desenvolvimento**

–

5

2

0

1.14. Gerente de Unidade de Atendimento - A**

–

8

3

0

1.15. Gerente de Unidade de Atendimento - B**

–

14

8

1

1.16. Líder de Equipe – A**

–

32

32

13

1.17. Líder de Equipe – B**

–

83

74

29

1.18. Líder de Contas de Infraestrutura**

–

5

4

2

2. Dirigente não Empregado / Diretores***

–

5

–

–

3. Empregados “Ad Nutum” *

–

49

2

7

4. Requisitados

–

7

0

3

298

239

Tipologias dos cargos em comissão
1. Função de Confiança

Total de Empregados: (1) Em Função de Confiança,
(2) Dirigente Não Empregado, (3) Ad Nutum e (4)
–
579
Requisitados
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
*
Funções de livre nomeação e Empregados extraquadro.
**
Provimento das Funções de acordo com a Estrutura Organizacional da Empresa.
***
Diretoria, de acordo com o Estatuto da Empresa.

Egressos no
exercício

Análise Crítica
No que tange às alterações na força de trabalho, conforme demonstrado no Quadro A.7.1.1.1 –
Força de Trabalho, verifica-se que os desligamentos de empregados, no período, foram repostos
pela utilização do cadastro reserva do concurso 2012, vigente durante o ano de 2014. Essas
contratações tinham como objetivo além de renovar o quadro, mitigar o risco de descontinuidade
dos projetos em andamento, fato que poderia acarretar prejuízo aos prazos pactuados com os
clientes.
A redução mais efetiva na força de trabalho em 2014 acontece na composição do quadro de
estagiários que, conforme demonstrado no Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de
Estagiários, que apresenta acentuada redução no segundo semestre de 2014. A redução desse
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contingente atendeu à política de redução de custos provocada pela Direção, devido ao
contingenciamento financeiro da Dataprev no período.
Ao longo de 2014, houve uma série de ajustes na estrutura organizacional da empresa e de revisão
de processos, no sentido de promover maior equilíbrio na distribuição da força de trabalho entre a
área meio e área fim. Embora todos os esforços nesse sentido, pode-se considerar ainda elevado o
percentual de empregados na área-meio da empresa, correspondente a mais de 30% do total da força
de trabalho.
Por fim, quanto aos impactos decorrentes da aposentadoria de empregados - mais de 15% do
contingente total em atividade – cabe registrar que a empresa realiza anualmente Programa de
Desligamento Incentivado, especialmente voltado para o público de empregados aposentados em
atividade, prevendo repasse de conhecimentos anterior a sua saída na empresa.

7.1.2 Qualificação da força de trabalho
Em 2014, a execução do Plano de Capacitação teve seu foco na priorização das ações de
desenvolvimento alinhadas aos resultados do Plano Estratégico da organização, predominando as
ações relacionadas à área finalística da empresa.
Na área de desenvolvimento de soluções, foi concluído o mapeamento das competências técnicas
dos Analistas que atuam nas Unidades de Desenvolvimento de Software com subsequente desenho
das trilhas de aprendizagem para os referidos profissionais. A partir da definição das trilhas, iniciouse o processo de capacitação interna com foco na Formação de Desenvolvedores, Formação de
Codificadores e Testadores, realizados com instrutoria interna. Destacaram-se nesta área os
treinamentos relacionados às Tecnologias JAVA e Confecção de Scripts de Teste de Desempenho.
Na área de Infraestrutura de TIC, foi efetuado o levantamento de necessidades de treinamento dos
Centros de Processamento e das áreas de Arquitetura e Suporte. Disto resultou a priorização de
temas relevantes ligados ao Planejamento Estratégico e à elaboração de processo de aquisição para
execução em 2015. No que se refere à capacitação para essas áreas no ano de 2014, o foco foi no
desenvolvimento de competências em novas tecnologias adquiridas pela empresa, tais como: Suíte
de Gestão Integrada de TIC (CA), Storage Hitachi e Equipamentos de Rede CISCO.
Além das capacitações presenciais, destacaram-se as capacitações massivas utilizando metodologia
de Educação á Distância que foram disponibilizadas para todos os empregados da empresa. Neste
segmento, foram relevantes os cursos na área de Segurança da Informação como Certificado
Digital, Política de Segurança da Informação (POSIC) e prática de Segurança da Informação (SIC);
Gestão Documental e Programa de Ambientação para novos empregados.
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Capacitação da Força de Trabalho
O trabalho de mapeamento de competências, iniciado em 2009, foi retomado de forma a permitir a
elaboração das trilhas de aprendizagem referentes ao desenvolvimento das competências técnicas
específicas das áreas de Negócios, propiciando maior integração entre sua oferta e as competências
críticas nesse segmento.
Em 2014, foi concluída a identificação das competências técnicas dos Analistas de TI que atuam nas
Unidades de Desenvolvimento da Dataprev (UDs): foram identificados 11 papéis funcionais e 27
competências técnicas, sendo elaborada uma trilha de aprendizagem para o desenvolvimento de
cada competência identificada, com um total de 213 ações educacionais possíveis para a formação
adequada destes profissionais na empresa, com o predomínio de ações da área de conhecimento de
Desenvolvimento de Software.
No decorrer do ano, foram realizadas 351 atividades de capacitação presenciais, compreendendo
cursos internos (ministrados por instrutores da Dataprev) e externos (ministrados por fornecedores
externos) e 83 turmas na modalidade EaD. No total, foram alcançados 3.639 treinandos em cursos
presenciais e 3.246 em EaD.

Tabela 26: Totais Anuais de Capacitação
Tipo de Ações
Ações Presenciais
Ações a Distância
Total

Número de Ações
351
83
434

Número de Horas
7.795,5
830,0
8.625,5

Número de treinandos
3.639
3.246
6.885

Fonte: Departamento de Educação Corporativa – DEEC

Tabela 27: Demandas de Capacitação Presencial por Diretoria
Diretoria
Total de Atividades
Total de Treinandos (*)
Demandante
DFS
39
237
DIT
85
1.137
DPE
11
30
DRD
132
1.473
PR
11
56
Corporativa
73
706
TOTAL
351
3.639
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

Carga Horária (**)
688
2.320
140
3.128
184
1.323
7.783

(*) Os treinandos não são lotados exclusivamente na diretoria demandante.
(**) A carga horária (da tabela acima) diz respeito às atividades demandadas.

Além das atividades de capacitação realizadas por fornecedores externos, foram realizados cerca de
179 treinamentos internos, que alcançaram 2.233 participações, sob forma de compartilhamento de
conhecimento. A área de Conhecimento com maior frequência de treinamentos também abordou os
temas relacionados ao Desenvolvimento de Software.
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Tabela 28: Capacitação Presencial por Áreas de Conhecimento
Área de Conhecimento

Total de Atividades
de TD&E

Total de Horas
de TD&E

Total de Treinandos
de TD&E

Desenvolvimento de Software

75

1.826

913

Sistemas Corporativos e
Ferramentas Institucionais

43

747,5

371

Congressos e similares

33

486

370

Armazenamento de Dados

26

987

287

Desenvolvimento de Pessoas

25

116

163

Brigada de Incêndio / Cipa

25

453

190

Arquitetura de Sistemas

23

728

210

Outras (20 áreas)

100

1458,5

704

350

6.802

3.208

Total

Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

Ao final de cada capacitação interna ou externa, foi aplicada a Avaliação de Reação, para o registro
da satisfação/insatisfação dos treinandos com o curso realizado. No processo de tabulação, para
cada conceito é atribuída uma nota (entre zero e quatro) e, após o cálculo das médias e intervalos
numéricos atribui-se o conceito final.

Tabela 29: Médias das Avaliações de Reação
Ações de Capacitação
Internas
Satisfação global com as ações
3,30
educacionais
conceito = BOM
Satisfação com a Instrutoria em
3,49
seus vários aspectos
conceito = BOM
Autoavaliação dos treinandos
3,02
quanto ao aproveitamento
conceito = BOM
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC
Nível da Avaliação

Ações de Capacitação
Externas
3,09
conceito = BOM
3,32
conceito = BOM
2,93
conceito = BOM

Média
3,13
conceito = BOM
3,35
conceito = BOM
2,95
conceito = BOM

No âmbito da Educação à Distância (EaD), foi realizada a capacitação de 2.832 treinandos, em 70
ofertas de 8 Cursos massivos.
Tabela 30: Histórico Anual de Ações à Distância
CURSO
Práticas de Gestão de Pessoas
Política de Segurança da Informação e Comunicações
Produtos e Serviços da Dataprev
Segurança da Informação e Comunicações
Noções Básicas de Certificação Digital
Gestão Documental
Formação de Instrutores Internos
Programa de Preparação para a Aposentadoria
Total
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

TURMAS
10
9
12
10
10
8
10
1
70

TREINANDOS
569
455
443
435
367
351
152
60
2.832
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No ano de 2014, foi implantado o novo modelo de Formação de Instrutores Internos, com a parte
teórico-conceitual na modalidade de Educação à Distância. Seu principal objetivo foi desenvolver
as habilidades em instrutoria interna com maior flexibilidade e menor custo, ampliando o número
de empregados habilitados a desempenhar este papel.

Plano de Capacitação
O acesso de novos empregados à empresa é sempre em cargo inicial de carreira e por intermédio de
aprovação em Concurso Público. No seu Edital, são divulgados os perfis a serem contratados
contendo as exigências de escolaridade, formação profissional, conhecimentos e habilidades
mínimas necessárias. Após a contratação do candidato aprovado, ele é encaminhado para seu posto
de trabalho e são, previamente identificadas possíveis lacunas de competências, para as quais são
planejadas as capacitações necessárias para o desempenho eficaz.
Como continuidade do trabalho iniciado nos anos anteriores, e com base na mesma filosofia, em
2014 a área responsável por capacitação retornou às áreas da Dataprev para levantamento de
prioridades de capacitação, tendo como referência a adequação da força de trabalho aos resultados
estratégicos do Plano de Ação 2014, visando intensificar o alinhamento com os resultados da
organização, o que resultou em um plano mais enxuto e adequado.

Tabela 31: Execução do Plano de Capacitação em 2014
Total de Ações Presenciais Realizadas

Ações Planejadas e Realizadas

351 ações
106 ações
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

Plano de
Capacitação 2014
120 ações

% de
Realização
88%

Tabela 32: Histórico da Execução do Plano de Capacitação
Ações Planejadas e
Realizadas
2014
120 ações
106 ações
2013
318 ações
155 ações
2012
487 ações
77 ações
2011
301 ações
35 ações
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC
Períodos

Plano de Capacitação

% de Realização do
Plano
88%
49%
15,81%
12%

Programas de Desenvolvimento Profissional
O Programa de Incentivo à Pós-Graduação não teve edital de chamamento interno de projetos de
Especialização, Mestrado ou Doutorado em 2014. Com isso, apenas poucos empregados
candidataram-se a incentivos que não tinham investimento financeiro direto, como horário especial
de trabalho para comparecimento a aulas ou provas. Continuaram com o incentivo financeiro os 77
empregados ingressos no Programa em anos anteriores.
Mesmo considerando-se a situação exposta, ainda é possível constatar expressiva quantidade de
empregados em Pós-Graduação ao longo de 2014, especialmente na área de conhecimento de
Gestão de Projetos, demonstrando alinhamento com a atividade-fim da empresa.
No programa de Incentivo à Certificação Profissional, foram concluídos cinco processos, também
de empregados das áreas de Negócios.
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Tabela 33: Pós-Graduação por Áreas de Conhecimento
AREAS DE CONHECIMENTO

QUANTITATIVO

Gestão de Projeto

35

Gestão de Negócios

5

Gestão Empresarial

4

Segurança de TIC

3

Gestão Financeira ou Contábil

3

Engenharia e Gestão de Redes

3

TI e Internet

2

Mobilidade

2

Inteligência de Negócio

2

Gestão Estratégica de TI

2

Desenv. de Sistemas para Dispositivos móveis

2

Administração de Bancos de Dados

2

Gestão Pública

2

Engenharia de Computação

2

Segurança de TIC

1

Governança de TI

1

Gestão do Ambiente e Sustentabilidade

1

Gestão de TI

1

Gestão de Processos

1

Gestão de Pessoas

1

Engenharia de sistemas

1

Difusão do Conhecimento

1

Total
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

77

Tabela 34: Certificações Profissionais por Temas
AREAS DE CONHECIMENTO

QUANTITATIVO

COBIT 5

1

CISCO CCNA

1

ITIL v3

1

ORACLE CERTIFIED EXPERT

1

ORACLE DATABASE 11g ADMINISTRATOR
CERTIFIED ASSOCIATE

1

Total
Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

5
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7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

QUADRO 14: A.7.1.3 – CUSTOS DE PESSOAL

Em R$ 1,00
Quadro Próprio – Rubrica DEST*

2014

2013

2012

241100 - Salário Base

225.244.194

201.113.577

172.821.395

241600 - Encargos Sociais

110.216.956

99.092.323

90.442.669

241790 - Demais Contas do Grupo

40.684.111

36.367.813

33.670.365

241300 - Comissões Por Função

35.075.780

32.582.266

30.103.664

241400 - Outros Adicionais

51.313.639

41.863.271

34.831.507

241710 - Contribuições Patronais (Previdência
Privada)

17.306.304

15.074.426

12.780.967

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

8.950.051

9.473.522

8.254.741

241200 - Horas Extras

1.877.807

3.387.868

3.555.652

241900 – Programa de Desligamento
Incentivado

5.864.652

132.252

11.732.139

496.533.494

439.087.318

398.193.099

243210 - Auxílio Alimentação

34.120.899

31.420.012

31.073.988

243230 - Auxílios Educação, Creche e Outros

14.771.914

13.555.943

12.419.904

243290 - Demais Dispêndios Indiretos com
Pessoal Próprio

19.114.394

25.008.550

23.259.168

243240 - Treinamento (∑ contas do balanço
4x16-02 a 05)

585.276

2.135.538

671.605

68.592.483

72.120.043

67.424.665

∑ R$

∑ R$
Quantitativo de Pessoal incluído nas
Rubricas raiz 241 e 243 = (a)

4.054

3.865

3.640

243900 - Demais Serviços De Terceiros**

4.903.482

4.502.989

4.302.894

7

10

10

Quantitativo de Pessoal
somente na rubrica 243900 = (b)
Total em R$: 241+243+2439000**
Quantitativo de Pessoal: (a) + (b)
Fonte: Departamento de Controladoria – DECO

570.029.459

515.710.350

469.920.658

4.061

3.875

3.650

*

Na estruturação desse quadro foi utilizada a nomenclatura prevista no Sistema SIEST – Sistema de Informações
das Empresas Estatais.

**

Os valores apresentados na rubrica 243900 - Demais Serviços de Terceiros são restritos aos gastos com pessoal
requisitado de outros órgãos públicos.
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7.1.4 Irregularidades na área de pessoal
Não houve registros de irregularidades relacionadas a pessoal no período.

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

7.1.4.2 Terceirização irregular de cargos
QUADRO A.7.1.4.2 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO
PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Não houve, na Dataprev, ocorrência de terceirização para cargos relacionados com a
atividade-fim, em função da política admissional da empresa.

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas
Durante o ano de 2014 os riscos identificados na Gestão de Pessoas foram:
•

Admissão de empregados – Embora o cadastro do Concurso Público da Dataprev / 2012
ainda estivesse vigente, houve restrição de possibilidade na admissão de aprovados em
determinados perfis já que grande número de candidatos, quando convocados, declinava da
contratação, revelando que já teria optado por colocação em outra empresa (pública ou
privada).
Assim, em algumas situações, o cadastro de um perfil determinado chegou ao fim sem o
preenchimento de vaga disponível no Quadro de Lotação de Pessoal - QLP.

•

Outro risco enfrentado para a gestão de Pessoas no ano de 2014, foi a restrição financeira da
empresa, decorrente do contingenciamento econômico-financeiro de seus clientes
governamentais, fato que influenciou na contratação e na oferta de
treinamento/desenvolvimento, bem como a ampliação de programas vinculados à área de
Saúde e Qualidade de Vida.
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7.1.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos
– Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade de Medida

IMDP

DECR

Anual

R$

Investimento médio no desenvolvimento de
pessoas
Meta para 2014

Valor médio de investimento por empregado = R$ 538,66

Diretriz Estratégica APRENDIZADO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL
Série Histórica

2011

2012

2013

R$ 540,36

R$ 533,99

R$ 551,11

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

Efetividade

Fórmula de Cálculo
IMDP = Σ ITD / QtE
Onde,
Σ ITD = Somatório dos investimentos em T&D
QtE = Quantidade de empregados
Método de Aferição do Indicador
Total de investimento em capacitação em 2014 = R$ 1.484.291,00
Quantidade de empregados efetivos = 3.915
Total Gasto em Capacitação (R$ 1.484.291,00) dividido pelo quadro de empregados em 31/12/2014 (3.915)
Investimento médio no Desenvolvimento de Pessoas = R$ 379,13
Área Responsável pelo Cálculo

Demonstrativo do QLP
Área Funcional
Σ empregados por área

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

PR
162

DFS
698

DIT
971

DRD DPE
1.812 272

Σ
3.915

Fonte: Quadro Lotação de Pessoal de dezembro de 2014- Painel Estratégico de Pessoas – DEPE
* Não contam Estagiários e Jovens Aprendizes.
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2014
Apesar da restrição financeira referida, o indicador, que é aferido pelo somatório dos valores
utilizados nas contas de treinamento, demonstrou que a Dataprev se manteve em um patamar
regular de investimento em capacitação, em comparação aos dois últimos anos e inferior à meta
definida para o período.
Os gráficos abaixo demonstram as séries históricas de investimentos em treinamento e
desenvolvimento de pessoas, levando-se em conta as verbas específicas destinadas a este fim.

Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de Pessoas

Figura 16:Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de Pessoas

Evolução dos Investimentos em T&D

Figura 17:Evolução dos Investimentos em T&D
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Tabela 35:Investimentos em atividades de T&D por categoria
Investimentos em atividades de Educação Corporativa por categoria

Investimento em 2014

Pós-graduação
Gastos com a participação de empregados em cursos de especialização, conforme o
disposto na N/ GP/ 024

R$ 436.457,00

Informática
Gastos com a participação de empregados em eventos externos relacionados à capacitação
e à formação técnica no qual o conteúdo seja diretamente vinculado ao negócio da
Dataprev e às demais despesas decorrentes.

R$ 585.277,00

Atualização
Gastos com a participação de empregados em congressos e similares.

R$ 62.829,00

Gestão
Gastos com a participação de empregados em eventos externos dirigidos à capacitação e à
formação técnica no qual o conteúdo seja vinculado à área-meio e às demais despesas
decorrentes.

R$ 360.313,00

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

R$ 2.215,00

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

R$ 37.200,00

TOTAL

R$ 1.484.291,00

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

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2014
No decorrer de 2014, foi realizado o investimento de R$ 1.047.834,00 (um milhão, quarenta e sete
mil, oitocentos e trinta e quatro reais), especificamente em Capacitação (ações internas e externas),
não incluindo investimentos em pós-graduação.
Com relação aos valores relacionados ao incentivo à Pós-graduação (R$436.457,00), houve um
decréscimo quanto ao valor investido, em função da não abertura de novo edital ao longo do ano.
Houve também o investimento de R$ 2.715,00 em processos de Certificação Profissional.
Na execução dos 179 treinamentos presenciais realizados na Dataprev, houve um investimento de
R$ 37.200,00 pagos aos empregados/instrutores internos, sob forma de incentivo ao
compartilhamento de conhecimento.
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– Remuneração Média do Empregado Dataprev
Nome do Indicador
Remuneração média do empregado Dataprev

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

RMED

SGPe

Anual

R$

Utilidade do Indicador
Demonstrar a evolução, em série histórica, dos valores salariais e remuneração média pagos pela DATAPREV aos
empregados do quadro efetivo.
Tipo de Indicador

Efetividade

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

Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2014
Esse indicador visa demonstrar o valor da remuneração média paga aos empregados da Dataprev.
Em 2014, esse valor foi de R$ 7.199,71.
Ressalte-se que no valor médio da remuneração incidiram 7,05% de reajuste salarial, acordado na
data-base de maio de 2014.
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– Investimento Médio em Saúde e Qualidade de Vida
Nome do Indicador
Investimento médio em saúde e
qualidade de vida

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

IMSQV

CGQV,
COQV, DIOR
e DIBE*

Anual

Anual

R$

Meta para 2014
Critério para meta
Série Histórica

2013

2012

2011

R$ 2.797,77

R$ 2.514,65

R$ 444,19

Comportamento esperado
Utilidade do Indicador
Monitorar o investimento feito na saúde e na qualidade de vida dos empregados
Tipo de Indicador

Efetividade

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

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

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

Resultado do Indicador em 2014:
Os investimentos em Saúde e Qualidade de Vida no ano de 2014 totalizaram R$ 10.344.181,45 o
que corresponde ao investimento médio anual de R$ 2.640,16 por empregado (dezembro/2014:
3.918 pessoas - fonte: Dtpnet /Informações Estratégicas/Gerenciais).
Comparativamente aos números de 2013, quando o investimento médio em Saúde e Qualidade de
Vida - IMSQV foi de R$ 2.797,77, houve uma redução de 5,6%. Esta variação deve-se sobretudo à
redução dos valores pagos à Fundação da Seguridade Social - GEAP, relativa à contribuição
patronal do Plano de Saúde.
Houve redução dos valores pagos para a realização do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO, que totalizaram R$ 317.826,21 em 2014. Houve decréscimo em relação
aos valores assinalados em 2013 (R$ 500.410,58) pelo fato de que, em 2013, apenas os empregados
com idade inferior a 18 e superior a 45 terem sido elegíveis ao exame periódico, assim como o
pagamento à GEAP, ter sido efetivado no ano seguinte. Assim, em 2014, foram feitos os
pagamentos da maioria dos exames periódicos e exames complementares de 2013. A elegibilidade
de empregados por faixa etária atende à norma do MTE que regulamenta o PCMSO. Desta forma,
considerando a alternância do publico alvo ano a ano, esta oscilação de valores de um ano para o
outro pode acontecer.
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As Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde e Qualidade de Vida foram
desenvolvidas sem custo direto para a empresa, tendo a GEAP – Fundação de Seguridade Social
como principal instituição parceira. Ainda assim, foram realizadas mais atividades do que no ano de
2013.
Em 2014, 720 empregados que receberam o reembolso pelo pagamento da Vacina contra a gripe
aplicada em clínicas escolhidas pelo empregado. O valor máximo para reembolso foi atualizado
para R$ 90,00. O aumento do número de imunizados e o ajuste do valor do reembolso podem
explicar a elevação do investimento em Vacinação, que foi de 16%.
O investimento para a execução da Ginástica Laboral foi de R$ 416.298,11 , superior ao de 2013
em 34% . Tal elevação do custo é decorrente da ampliação e manutenção da atividade nas Unidades
da Dataprev em todo o Brasil. Em 2013, a média mensal de Unidades que desenvolveram a
atividade por meio de contratação foi 9,9. Tal média foi elevada para 15,5 em 2014.
No ano de 2014, a média mensal de empregados que receberam o benefício Auxílio Tratamento
Especializado ficou em torno de 34 empregados, e o valor médio de reembolso por empregado foi
R$ 630,88. O investimento em 2014 totalizou R$ 258.029,20, representando uma elevação de
13,5% em relação ao ano anterior.
Os valores pagos pelo Serviço de Área Protegida, contratado para atendimento nas Unidades de
Botafogo e Cosme Velho, no Rio de Janeiro, totalizaram R$ 39.341,88. Houve elevação em relação
ao valor do ano anterior, quando o investimento foi de R$ 25.770,72, em sua maior parte, pelo
aumento do número de atendimentos prestados.
Com relação ao Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED), foi assinado novo contrato
decorrente de nova licitação. Com esta licitação, que teve como vencedor o mesmo fornecedor, o
serviço foi contratado por valor inferior ao do contrato anterior. O investimento no ano totalizou R$
247.541,36. O investimento médio mensal foi inferior ao de 2013 e correspondente ao de 2012. O
valor total investido neste Programa em 2014, portanto, foi superior ao de 2013.
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Tabela 36: Demonstrativo dos Investimentos em Saúde e Qualidade de Vida
Investimentos em Qualidade de Vida
Categorias

Investimento

Campanhas Educativas *
Gastos com a realização de campanhas educativas e de promoção de saúde e qualidade de vida
Programa de Vacinação Antigripal
Gastos com reembolso ao empregado por pagamento de vacina para a prevenção da gripe.

–
R$ 53.336,69

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

R$ 416.298,11

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

R$ 258.029,20

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

R$ 39.341,88

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

R$ 247.541,36

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

R$ 317.826,21

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

R$ 9.011.808,00
R$ 10.344.181,45
R$ 2.640,16

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

*Sem custo direto para a empresa.
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7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários
7.2.1 Contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância
QUADRO 15: A.7.2.1 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante
Nome: DATAPREV
UG/Gestão: Código SIAFI 239001
Informações sobre os contratos

CNPJ: 42.422.253/0001-01

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2014
Número do
Contrato

Situação

Natureza

Ano

Fornecedor

2012 O
01.014336.2012 A NOBRE SERV. DE LIMP. LTDA
2010 O
01.0485.2010
A CONSERV. RIO-LIMP LTDA - ME
2009 O
02.0001.2009
E ELIMAR - PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL
2012 O
03.016867.2012 A DIEGO DE SOUZA ANDRADE
2012 O
04.014102.2012 A STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI
2013 O
05.015440.2013 A ATITUDE TERC. DE M.O. LTD
2013 O
06.014185.2013 A SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA - E
2011
O
07.009823.2011 A NOVA SAFRA AGRON.LTDA - EPP
2010 O
08.0012.2010
A ULTRA - LIMPEZA E SERV LTDA.
2011
O
09.010596.2011 A MEGANORTE SERV ESPEC. LTDA.
2010 O
10.0013.2010
A RUELA E SOARES LTDA
2011
O
11.011648.2011 E CLASSE A ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
2014 O
11.014742.2014 A MUNDIAL SERVIÇOS LTDA.
2010 O
12.0043.2010
A UNIVERSAL SERVICOS LTDA.
2014 O
12.014466.2014 A C. DA SILVA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO ME
2012 O
13.014169.2012 E ZELO LOC. DE MÃO DE OBRA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

CNPJ

Número do Processo

Início

Final

11.305.804/0001-15
39.420.336/0001-49
01.182.827/0001-26
08.972.386/0001-05
15.039.942/0001-50
09.019.150/0001-11
26.852.970/0001-09
08.909.391/0001-73
09.231.574/0001-45
07.174.641/0001-01
10.732.146/0001-85
14.241.107/0001-36
05.912.971/0001-21
02.373.813/0001-52
14.296.468/0001-80
10.339.944/0001-41

44101.000292.2011.89
44101.000315.2010.74
00000.002007.0015.02
44106.000009.2011.79
44107.000004.2012.17
44108.000007.2013.21
44114.000103.2012.18
44110.000008.2011.65
44111.000036.2009.58
44112.000014.2011.01
44113.000008.2010.54
44115.000021.2011.74
44115.000145.2013.11
44116.000040.2009.76
44116.000016.2013.13
44117.000001.2011.83

24/05/2012
23/01/2011
22/01/2010
28/11/2012
22/08/2012
03/12/2013
20/05/2013
01/12/2011
05/03/2010
01/12/2011
17/01/2011
09/01/2012
03/02/2014
20/10/2010
22/09/2014
11/06/2012

23/05/2015
22/01/2016
21/01/2014
27/11/2015
21/08/2015
02/12/2015
19/05/2015
30/11/2015
04/03/2015
30/11/2015
16/01/2016
08/01/2014
02/02/2016
04/07/2015
21/09/2016
10/06/2014
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(Continuação) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – 2014
Número do
Contrato

Situação

Natureza

Ano

Fornecedor

2014 O
13.014479.2014 E ZORAIA L. R. MAGALHAES ME
2013 O
14.014447.2013 E OLIVIO PIETROBELLI LTDA ME
2014 O
14.014651.2014 A APOLLO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MAO DE O.
2010 O
15.0040.2010
A BETA BRASIL SERVICOS DE CONS LIMP
2012 O
16.013939.2012 A BETANIA SERV GERAIS LTDA
2013 O
18.090725.2013 E CONSTRUTORA PAULINO E BRASILEIRO LTDA
2014 O
18.090923.2014 A SISERV SISTEMA INTEG. DE SERVIÇOS DE LIM
2012 O
19.014042.2012 A CONTRATUM SERVICOS ADM LTDA.
2012 O
20.014304.2012 E ULTRA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
2014 O
20.014853.2014 A W A ALMEIDA EIRELI ME
2012 O
21.202181.2012 E UNICA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
2014 O
21.014884.2014 A HANNER SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
2010 O
22.0017.2010
E KAUANNE SERVICOS LTDA
2014 O
22.014286.2014 A MS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
2011
O
23.000183.2009 A DINAMICA ADM. SERV. E OBRAS
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

CNPJ

Número do Processo

Início

Final

02.475.609/0001-42
05.912.569/0001-47
72.201.379/0001-09
09.540.692/0001-35
05.695.725/0001-65
14.944.410/0001-03
07.931.724/0001-06
11.446.367/0001-50
11.292.126/0001-01
11.693.448/0001-54
02.758.996/0001-24
10.297.576/001-16
02.945.243/0001-28
09.334.777/0001-67
00.332.833/0001-50

44117.000006.2014.59
44118.000003.2013.24
44118.000003.2013.24
44119.000019.2010.84
44120.000005.2012.93
44121.000010.2013.77
44121.000010.2013.77
44122.000015.2011.28
44123.000091.2012.12
44123.000069.2014.26
44124.000048.2012.39
44124.000015.2014.51
20080.01122 . .
44125.000008.2012.87
44100.000045.2009.78

11/06/2014
25/07/2013
01/07/2014
01/11/2010
11/06/2012
01/08/2013
22/09/2014
03/09/2012
14/12/2012
15/12/2014
21/08/2012
22/09/2014
02/08/2010
18/03/2014
27/01/2011

08/12/2014
13/06/2014
24/07/2015
31/10/2015
10/06/2015
04/08/2014
31/07/2015
02/09/2015
13/12/2014
18/12/2016
19/09/2014
21/09/2016
10/03/2014
17/03/2016
26/01/2015

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

CNPJ: 42.422.253/0001-01

VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2014
Natureza

Número do
Contrato

2011

O

01.007692.2011

2010

O

02.0037.2010

2012
2013
2013
2012
2012
2010
2012
2011
2011
2010
2011
2014

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

03.016869.2012
04.014415.2013
04.014426.2013
05.014520.2012
06.014093.2012
07.0026.2010
08.014170.2012
09.006982.2011
10.0002.2011
12.0049.2010
13.002427.2011
13.014450.2014

2014

O

13.014540.2014

2011

O

15.008980.2011

Situação

Ano

Fornecedor

A ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
PROSSEGUIR BRASIL S/A (EMPRESA INCORPORADA
E
DA NORDESTE SEG DE VALORES ALAGOAS LT)
A LEGITIMA SERV. DE PROTECAO SEG. E VIGILA
A RHEMA SEGURANCA UNIVERSAL LTDA
A BUGAM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME
A MISPA SEGURANCA LTDA
A REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA EP
A CJF DE VIGILANCIA LTDA
A GARRA FORTE EMP SEG LTDA.
A POTENCIAL SEG. E VIG. LTDA.
A H. M. RODRIGUES DE QUEIROZ LUIZ SILVA - M
A VIDICON SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
E ELFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA.
E A FORTAL PB SEG. PAT. EIRELI
MORIÁ EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA LTDAA
ME
A ACESSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ

Número do Processo

Início

Final

03.372.304/0001-78

44101.000324.2010.65

28/08/2011 27/08/2015

17.428.731/0166-43

44105.000004.2008.51

12/01/2011 11/01/2014

07.030.464/0001-90
05.913.326/0001-23
10.423.421/0001-89
13.167.893/0001-06
04.923.655/0001-92
19.009.885/0005-41
05.980.352/0001-74
05.121.169/0001-13
04.667.389/0001-84
07.069.574/0001-65
03.943.091/0001-47
10.566.345/0001-60

44106.000002.2012.38
44107.000089.2013.14
44107.000084.2013.91
44108.000006.2012.04
44114.000077.2012.10
44110.000088.2010.78
44111.000002.2010.05
44112.000014.2010.11
44113.000014.2010.10
44116.000048.2009-32
44117.000050.2010-35
44117.000035.2013-30

01/12/2012
20/12/2013
01/12/2013
01/11/2012
23/02/2013
03/02/2011
18/06/2012
25/08/2011
10/02/2011
08/03/2011
02/04/2011
18/02/2014

19.009.846/0001-10

44117.000034.2013-95

18/08/2014 17/08/2016

09.537.039/0001-17

44119.000003.2011.52

01/01/2011 31/10/2015

30/11/2015
19/12/2015
30/11/2015
31/10/2015
22/02/2015
02/02/2015
25/09/2015
24/08/2015
09/02/2015
07/03/2016
17/02/2014
17/08/2014
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(Continuação) VIGILÂNCIA OSTENSIVA – 2014
Número do
Contrato

Situação

Natureza

Ano

Fornecedor

2010 O
16.0016.2010
A HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
2012 O
19.013132.2012 E MONTE CASTELO SERV. DE VIG. LTDA.
2010 O
20.0046.2010
A MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
2012 O
21.014122.2012 A SKILL SEGURANCA
2012 O
22.014060.2012 E PROSEGUR BRASIL SA
2012 O
23.014148.2012 E CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA
2014 O
23.015430.2014 A CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA
Fonte: Departamento de Compras – DECP (Sistema Protheus)

CNPJ

Número do Processo

Início

Final

08.578.865/0001-41
10.202.371/0001-00
87.134.086/0002-04
69.117.869/0001-17
05.165.468/0001-50
37.077.716/0001-05
37.077.716/0001-05

44120.000053.2010-10
44122.000026.2011-16
44123.000015.2010.37
44124.000032.2011.45
44125.000003.2012.54
2008.0057-23
44100.000104.2013-94

01/10/2010
23/03/2012
10/01/2011
01/04/2012
18/05/2012
14/08/2013
14/02/2014

30/11/2015
22/03/2014
09/01/2016
31/03/2015
17/05/2014
13/02/2014
13/02/2016

Legendas:
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
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7.2.2 Locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão
QUADRO 16: A.7.2.2 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Unidade Contratante
Nome: Dataprev
UG/Gestão: SIAFI – 239001

CNPJ: 42.422.253 / 001 – 01
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

Natureza

Identificação do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início
2014

12

O

01.015842.2013

32.360.422/0001-64

Nível de Escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Fim

F
P

18/02/2014 17/02/2015

M
C

Sit.

S

P

C

47

47

P

C
P

Observações:
CVI/Rio – Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro. As informações contidas neste quadro são referentes a prorrogação do contrato.
LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio;
(S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental – CGTS
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7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
A Dataprev busca permanentemente atualizar-se e empenhar-se com relação à gestão e fiscalização
plena de contratos. Neste sentido, vigora na Empresa a Norma de Gestão de Contrato
(N/SU/009/05), a qual estabelece diretrizes para a gestão dos contratos com fornecedores de
materiais de consumo, bens permanentes e serviços na Dataprev. Essas diretrizes servem de
subsídios para o Departamento de Serviços Gerais – DESG no que diz respeito à execução e
contratação desses serviços nos Estados.
Acerca da avaliação crítica dos contratos listados no Quadro 7.2.1 (objeto limpeza e vigilância),
destaca-se que a Dataprev não teve problemas com relação à execução dos contratos, razão pela
qual o conceito é positivo da prestação desses serviços. Nessa linha, os fiscais têm uma rotina de
acompanhamento diário e mensal, com base nos formulários e relatórios já previstos nos Termos de
Referência, proporcionando assim maior eficiência na fiscalização.
No que se refere a prorrogação do contrato nº 01.015842.2013 com a CVI/Rio – Centro de Vida
Independente do Rio de Janeiro, apresentado no Quadro A.7.2.2 – Contratos de Prestação de
Serviços com Locação de Mão de Obra, verificou-se que a sua execução ocorreu de forma a atender
as suas especificidades, não havendo interrupção ou qualquer situação que resultasse em
intervenção de ambas as partes. Ressalta-se que houve redução no quadro de pessoas contratadas
atendendo a solicitação da contratante.
7.2.4 Contratação de estagiários

QUADRO 17: A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Em R$ 1,00
Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no
exercício

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

1. Nível superior

167

158

107

91

1.602.164

1.1 Área Fim

95

87

54

48

867.960

1.2 Área Meio

72

71

53

43

734.203

2. Nível Médio

-

-

-

-

-

2.1 Área Fim

-

-

-

-

-

2.2 Área Meio

-

-

-

-

-

167

158

107

91

3. Total (1+2)

1.602.164

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Análise Crítica
Conforme Quadro 17, no primeiro semestre a empresa manteve sua política de contratação de
estagiários de nível superior para as áreas meio e fim. De forma geral, essa mão de obra adicional
representou um relevante suporte às atividades da empresa. No segundo semestre, o número de
contratos foi reduzido, em razão de contingenciamento financeiro.
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7.3 Informações relativas a contratação de serviços de pessoal exigidas pela DN TCU
139/2014, em complemento a DN TCU 134/2013
•

Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento (Art. 7º da lei
12.546/2011 e pelo Art. 2º do decreto 7.828/2012 .

Em julho de 2012, a Dataprev iniciou a instauração de um procedimento piloto objetivando
estruturar uma rotina para tratamento das situações contempladas no âmbito do programa
denominado Plano Brasil Maior, que a época, antes das alterações na lei 12.546/11, consistiam nas
empresas do ramo de Tecnologia da Informação.
No escopo dessa iniciativa, após levantamento inicial baseado nos objetos contratados (TI), foram
contactadas 23 (vinte e três) empresas, das quais 9 (nove) responderam positivamente, ou seja,
reconheceram a fruição do benefício, 8 (oito) se declararam como não beneficiárias e as demais não
se manifestaram, apesar de reiteradas solicitações.
Neste sentido, a partir de outubro de 2012, foi dado prosseguimento as ações necessárias para
aferição e renegociação dos valores praticados pelas beneficiadas, visando o ressarcimento de
eventuais valores pagos a maior e, ainda, nos casos de contratos vigentes, a adequação dos preços,
sendo que o primeiro processo de negociação somente foi concluído em dezembro/2013.
A partir do resultado obtido, constatou-se a necessidade de ajustes no processo com a adoção de
procedimentos mais impositivos e definição de metodologias específicas para cada tipo de contrato.
Neste ínterim, o DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais),
enviou o Ofício 01/2014, em janeiro/2014, orientando a Dataprev a proceder revisão dos contratos
com as empresas beneficiadas pela referida desoneração, e obter o ressarcimento dos valores pagos
a maior.
Neste contexto, foram iniciados os novos procedimentos de apuração, sendo realizado novo
levantamento de contratos cujos objetos se relacionam com o ramo de TI. A relação de contratos foi
submetida à Coordenação Jurídica de Administração Interna e de Direito Financeiro, Tributário e
Disciplinar (COJF) para análise, o qual se manifestou através do Parecer COJF 012/2014 que, em
linhas estreitas, elaborou uma nova listagem com os contratos que se amoldam as hipóteses legais
da Lei, ou seja, que podem ter usufruído do beneficio da desoneração da folha de pagamentos.
Considerando a experiência obtida quando da realização do primeiro processo de negociação, e
ainda, em observância o disposto no Acórdão TCU 2859/2013 – Plenário, foram elaboradas três
metodologias de cálculo para apuração dos valores dos serviços de TI a serem ressarcidos à
Dataprev, as quais foram aprovadas pela COJF:
•
Para os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e TIC, elencados
no artigo 2° incisos I a VII, do Decreto 7828/2012, executados mediante cessão de mão de
obra, nos termos do Artigo 31 da Lei 8212/1991:
–

Valor atual: R$ xxx;

–

Valor pago a título de INSS (20% sobre folha) = R$ xxx * 20% = R$ yyy (A);

–

Novo valor pago a titulo de INSS (2,5 ou 2,0% sobre faturamento) R$ xxx *
2,5% ou 2,0%= R$zzz (B)

–

Diferença A – B = R$ kkk

–

Novo valor contratual: R$ xxx – R$ kkk.
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Para os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e TIC, elencados
no artigo 2° incisos I a VII, do Decreto 7828/2012, que possuem planilha de custos e
formação de preços com discriminação do valor da mão de obra e encargos sociais.
O percentual da contribuição previdenciária que integra a planilha correspondente ao percentual de
20% (Contribuição Patronal – INSS) passará a incidir sobre o Custo, aplicando-se a alíquota da
respectiva atividade que foi desonerada, da mesma forma como se procedeu ao cálculo dos
Tributos.
•
Para os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e TIC, elencados
no artigo 2° incisos I a VII, do Decreto 7828/2012, que não possuem cessão de mão de
obra ou planilha de custos, foi criado racional de cálculo com base na Pesquisa Anual de
Serviços 2011 do IBGE.
–

Receita Operacional Liquida das empresas de TI (em milhares de R$)– R$
64.684.163

–

Salários, retiradas e outras remunerações (em milhares de R$) – R$ 18.396.805

–

Percentual da contribuição previdenciária sobre salários (20%): R$
18.396.805*20% = = R$ 3.679.361 (A)

–

Percentual da contribuição previdenciária sobre Receita: R$ 3.679.361 /
64.684.163 = 5,68%

–

Nova alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre Receita (2,0%) R$
64.684.163 * 2% = R$ 1.293.683 (B)

–

Diferença (A) – (B) = R$ 2.385.678 – lucro auferido pelo setor após desoneração

–

Percentual do lucro auferido pela desoneração sobre a receita: R$ 2.385.678 /
64.684.163 = 3,7%

–

Percentual a ser reduzido dos contratos: 3,7%

Tendo em vista que, quando da aprovação pela COJF das metodologias de cálculo, a Lei 12.546/11
já havia sofrido diversas alterações em seu texto, alterando principalmente os ramos de atividade
beneficiados, o processo de levantamento de valores foi revisado e dividido em três partes:
– levantamento de valores do ramo de TI, já elencados pela COJF;
–

levantamento de valores dos contratos do setor de construção civil e transporte de
carga das filiais;

–

levantamento de valores dos contratos do setor de construção civil e transporte de
carga dos demais gestores;
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a.1)

Do levantamento de TI

De posse da listagem dos contratos e com as metodologias aprovadas, foi elaborado uma instrução
descrevendo o processo de trabalho a ser exercido para apuração dos valores de ressarcimento.
Importa mencionar que, foram aplicados filtros excludentes nos contratos, de forma a não
considerar, no processo de apuração, os que tiveram seu término anterior ao início da Lei, bem
como os que já continham em sua proposta o referido benefício, dado ter sido elaborada após o
início da Lei.
Dado o disposto acima, foram apurados 55 (cinquenta e cinco contratos) de 37 (trinta e sete)
empresas que podem ter se beneficiado, o qual sintetiza-se na Tabela 37.
Tabela 37: Empresas e seus contratos de TI apurados
Empresa / Contrato
Ação Informática - Contrato 01.005261.2011
AÇÃO INFORMATICA - Contrato 01.014444.2012
Allen Rio Serviços - Contrato 01.014581.2012
AMERICAN POWER - Contrato 01.007144.2011
AsG do Brasil - Contrato 01.0260.2010
AsG do Brasil - Contrato 01.0260.2010
ATT/PS - Contrato 01.0158.2008
BH-TI - Contrato 01.0409.2009
Brasil Telecom - Contrato 01.0217.2009
BRASIL TELECOM - Contrato 17.011133.2011
Brasil Telecom - Contrato 17.014703.2012
Brasil Telecom - Contrato 01.006447.2011
BT Telecom - Contrato 01.012897.2012
C P M Braxis - Contrato 01.002106.2011
CA - Contrato 23.002314.2011
CA - Contrato 01.015.231.12
CA Programas - Contrato 01.014276.2012
CA Programas - Contrato 01.015947.2013
CA Programas - Contrato 01.015963.2013
CA Programas - Contrato 01.016173.2013
Cast Informatica - Contrato 01.0141.2010
Decatron - Contrato 01.013128.2012
Embratel - Contrato 17.011130.2011
EMBRATEL - Contrato 01.006151.2011
G&P – Contrato 01.0296.2009
Gartner do Brasil - Contrato 23.0157.2007
Gartner do Brasil - Contrato 01.03879.2012
Global Crossing - Contrato 01.00519.2009
Global Crossing - Contrato 01.0216.2009
Global Village - Contrato 01.0215.2009
Infobuild - Contrato 01.008065.2011
Inforum – Contrato 01.0130.2008
Integral Sistemas - Contrato 01.0039.2007

136

DATAPREV - RG2014

INTELIG – Contrato 01.011840.2012
INTELIG - Contrato -01.0518.2009
LIESTUNG - Contrato 21.0114.2010
Link - Contrato 01.0429.2006
MSA - Contrato 01.001640.2011
Multiplus - Contrato 01.014987.2012
OnixSat - Contrato 01.014839.2012
Opinion - Contrato 01.005202.2011
Oracle - Contrato 01.005221.2011
SERPRO - Contrato 01.003154.2011
Technology Supply - Contrato 01.0185.2009
Telefônica - Contrato 01.012658.2012
Telefonica - Contrato 01.0406.2006
Telemar - Contrato 01.011830.2012
Tim Fiber RJ S/A - Contrato 01.0155.2009
TNL PCS - Contrato 11.010784.2011
TNL PCS - Contrato 01.0214.2009
Totvs - Contrato 01.0134.2010
Unisys - Contrato 01.0140.2010
Unisys - Contrato 01.014142.2012
Unisys - Contrato 01.014997.2012
Unitech - Contrato 01.0384.2010
Fonte: processo 44100.000012.2014.95

Para as empresas apuradas foram enviadas cartas externas com aviso de recebimento, dando o prazo
de 10 (dez) dias úteis para resposta a partir do recebimento da mesma, sendo reiteradas em nova
carta externa, para as que não enviaram resposta, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para
manifestação também a partir do recebimento.
Cumpridos os prazos, das 37 empresas consultadas, 7 (sete) não se manifestaram. Para as demais,
foram obtidos dois tipos de resposta: discordância das proposições apresentadas, seja no valor ou no
enquadramento tributário ou por sua não adesão; e, concordância dos valores, as quais foi solicitado
o depósito do valor à Dataprev, para os contratos já encerrados; para os contratos vigentes, a
emissão de termo aditivo. Na Tabela 38 consta a relação das empresas com as respectivas
respostas.
Tabela 38: Respostas obtidas
CONTRATO

RESSARCIMENTO
ESTIMADO (R$)

RESPOSTA

G&P – Contrato 01.0296.2009

75.063,90

CONCORDÂNCIA

Unisys - Contrato 01.014142.2012

78.418,06

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Unisys - Contrato 01.014997.2012

18.672,47

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Unisys - Contrato 01.0140.2010

73.160,88

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Brasil Telecom - Contrato 01.0217.2009

9.996,56

BT Telecom - Contrato 01.012897.2012

15.509,66

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO
DISCORDÂNCIA
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ENQUADRAMENTO
101.591,52

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Brasil Telecom - Contrato
01.006447.2011

43.736,45

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

TNL PCS - Contrato 01.0214.2009

31.236,89

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Telemar - Contrato 01.011830.2012

CA - Contrato 01.015.231.12
CA - Contrato 23.002314.2011

2.755,00

CONCORDÂNCIA

10.160,01

CONCORDÂNCIA

EMBRATEL - Contrato 01.006151.2011

326.599,56

SEM MANIFESTAÇÃO

INTELIG – Contrato 01.011840.2012

430.107,26

SEM MANIFESTAÇÃO

INTELIG - Contrato 01.0518.2009

70.622,22

SEM MANIFESTAÇÃO

LIESTUNG - Contrato 21.0114.2010

25.924,55

SEM MANIFESTAÇÃO

9.904,37

SEM MANIFESTAÇÃO

Global Crossing - Contrato
01.0216.2009

87.670,12

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Global Crossing - Contrato
01.00519.2009

121.085,57

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Global Village - Contrato 01.0215.2009

Multiplus - Contrato 01.014987.2012

462,50

CONCORDÂNCIA

OnixSat - Contrato 01.014839.2012

0,00

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Opinion - Contrato 01.005202.2011

433,49

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

MSA - Contrato 01.001640.2011

117.618,47

DISCORDÂNCIA VALOR

Telefônica - Contrato 01.012658.2012

259.883,14

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

AsG do Brasil - Contrato 01.0260.2010

26.970,03

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Ação Informática - Contrato
01.005261.2011

72.520,00

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Allen Rio Serviços - Contrato
01.014581.2012

127.798,00

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

AMERICAN POWER - Contrato
01.007144.2011

27.061,55

SEM MANIFESTAÇÃO

Tim fiber RJ S/A - Contrato
01.0155.2009

41.310,50

SEM MANIFESTAÇÃO

CA Programas - Contrato
01.014276.2012

13.578,57

CONCORDÂNCIA

CA Programas - Contrato
01.015963.2013

5.501,06

CONCORDÂNCIA

CA Programas - Contrato
01.015947.2013

2.394,98

CONCORDÂNCIA

CA Programas - Contrato
01.016173.2013

2.394,98

CONCORDÂNCIA

Cast Informática - Contrato
01.0141.2010

2.710,42

CONCORDÂNCIA

AÇÃO INFORMATICA - Contrato
01.014444.2012
AsG do Brasil - Contrato 01.0260.2010

101.388,61

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

26.970,03

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO
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ATT/PS - Contrato 01.0158.2008

16.701,18

DISCORDÂNCIA VALOR

BH-TI - Contrato 01.0409.2009

8.207,83

SEM MANIFESTAÇÃO

Brasil Telecom - Contrato
17.014703.2012

288.600,04

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Brasil Telecom - Contrato
17.011133.2011

288.600,04

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Decatron - Contrato 01.013128.2012

17.960,02

DISCORDÂNCIA VALOR

Embratel - Contrato 17.011130.2011

28.125,31

SEM MANIFESTAÇÃO

4.814,64

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Infobuild - Contrato 01.008065.2011

78.125,85

SEM MANIFESTAÇÃO

Inforum – Contrato 01.0130.2008

29.076,67

DISCORDÂNCIA VALOR

Integral Sistemas - Contrato
01.0039.2007

33.440,86

DISCORDÂNCIA VALOR

Gartner do Brasil - Contrato
23.0157.2007

Link - Contrato 01.0429.2006
Oracle - Contrato 01.005221.2011
SERPRO - Contrato 01.003154.2011
Technology Supply - Contrato
01.0185.2009
TNL PCS - Contrato 11.010784.2011
Totvs - Contrato 01.0134.2010

67,21
392.304,82

CONCORDÂNCIA
DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

77.278,69

SEM MANIFESTAÇÃO

1.280,21

SEM MANIFESTAÇÃO

82,40

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

235.887,82

SEM MANIFESTAÇÃO

Unitech - Contrato 01.0384.2010

34.960,40

DISCORDÂNCIA VALOR

Telefonica - Contrato 01.0406.2006

75.871,67

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

C P M Braxis - Contrato
01.002106.2011
TOTAL

5.654,48

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

3.978.251,53

Fonte: processo 44100.000012.2014.95

Ainda no Tabela 38, observa-se o valor total estimado do ressarcimento, na ordem de R$
3.978.251,53 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e
cinquenta e três centavos).
Foi realizada análise técnica e para as empresas que apresentavam discordância quanto ao
enquadramento jurídico-tributário, foi solicitado comprovação através da apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Enquanto que, para as respostas de
empresas que discordavam dos valores, foram apresentadas contra-razões e recebidas justificativas
das empresas. Para ambas as situações, os documentos foram encaminhados para a COJF para
análise e parecer quanto aos demais procedimentos a serem tomados, conforme orientação prestada
inicialmente pela mesma.
Com relação as empresas que concordaram com os valores, foi solicitado depósito em conta da
Dataprev.
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a.2)

Do levantamento dos contratos das filiais do setor de construção civil e transporte de carga

Os serviços de transporte de carga foram incluídos na Lei 12.546/11 por meio da Lei 12.715/12, e
tiveram seus efeitos iniciados em 01/01/2013. Para o setor da construção civil, o beneficio tributário
foi incluído através da Lei 12.844/13, cujos efeitos iniciaram em 01/11/2013. Para estes serviços, a
Lei discriminou os códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) que foram
beneficiados, facilitando o enquadramento tributário.
Considerando que os referidos serviços foram incluídos em data posterior aos de TI, os mesmos não
foram alvo do levantamento inicial citado no item a.1). Assim sendo, foram aplicados filtros
excludentes nos contratos, de forma a não considerar no processo de apuração os que tiveram seu
término anterior ao início dos efeitos da Lei, bem como os que já continham em sua proposta o
referido benefício, dado ter sido elaborada após o início dos efeitos da Lei.
Após a aplicação dos filtros excludentes, foi relacionado o objeto dos contratos com a CNAE
beneficiada, sendo excluídos os contratos que não se relacionavam ou que se tratavam de aquisição.
Dado o disposto acima, foram apurados 25 (vinte e cinco) contratos de 24 (vinte e quatro) empresas
que podem ter se beneficiado, o qual sintetizamos na Tabela 39.
Tabela 39: Empresas e seus contratos junto a filiais apurados
Empresa / Contrato (com filiais)
Almeida França - Contrato 23.008879.2011
Araujo Abreu - Contrato 12.014269.2013
Capital - Contrato 20.010752.2011
Cetest - Contrato 21.008706.2011
Construtora Paulino - Contrato 18.090776.2013
Dron - Contrato 21.014797.2014
Dron - Contrato 21.202441.2012
DS - Contrato 02.00054.2010
Elevadores Atlas - Contrato 06.014403.2013
Elevadores Otis - Contrato 09.014197.2012
EMB - Contrato 03.017005.2013
Entherm - Contrato 23.014310.2012
GHS - Contrato 23.014893.2013
GM - Contrato 13.014163.2012
Hobby Engenharia - Contrato 05.002246.2011
Impacta - Contrato 02.00045.2010
Intercollor - Contrato 20.013767.2012
LS projetos - Contrato 05.014509.2012
Manter - Contrato 15.0042.2008
Manutécnica Manutenção - Contrato 22.014133.2012
Planergy - Contrato 02.014150.2013
Santos e Araujo - Contrato 15.014596.2014
Skynet - Contrato 21.0002.2009
UZI - Contrato 20.014594.2013
Vision - Contrato 23.0164.2010
Fonte: processo 44100.000012.2014.95
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Para estes contratos, as metodologias de cálculo aprovadas pela COJF para TI foram alteradas para
refletir o mercado da construção civil, resultando em duas fórmulas a serem aplicadas aos contratos:
•
Para os serviços de engenharia, que possuem planilha de custos e formação de preços
com discriminação do valor da mão de obra e encargos sociais.
O percentual da contribuição previdenciária que integra a planilha correspondente ao percentual de
20% (Contribuição Patronal ao INSS) será suprimido, aplicando-se a alíquota da desoneração criada
pela Lei (2,0%) da mesma forma como se procedeu ao cálculo dos Tributos.
•
Para os serviços de engenharia que não possuem cessão de mão de obra ou planilha
de custos, foi criado racional de cálculo com base na Pesquisa Anual da indústria da
construção 2012 do IBGE.
–

Receita Bruta das empresas com 30 ou mais pessoas (grupo CNAE 43) - em
milhares de Reais = R$ 37.899.063,00

–

Contribuição para previdência social = R$ 1.746.185,00 (A)

–

Percentual da contribuição previdenciária sobre Receita: R$ 1.746.185,00 /
37.899.063,00 = 4,61%

–

Nova alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre Receita (2,0%) R$
37.899.063,00 * 2% = R$ 757.981,26 (B)

–

Diferença (A) – (B) = R$ 988.203,74 – lucro auferido pelo setor após
desoneração

–

Percentual do lucro auferido pela desoneração sobre a receita: R$ 988.203,74/
37.899.063,00 = 2,61%

Percentual a ser reduzido dos contratos: 2,61%
Deste modo, foi encaminhado as filiais o procedimento para apuração dos valores e posterior
comunicação as empresas, nos moldes já efetuados no item a.1).
a.3)

Do levantamento para os serviços de construção civil e transporte de carga (demais
gestores)

Conforme exposto no item a.2), o setor de construção civil e transporte de carga foram incluídos em
data posterior ao de TI. Deste modo, baseado nos procedimentos adotados para identificação dos
contratos de TI, realizou-se levantamento de todos os contratos firmados pela Dataprev com objetos
similares desde 2011. De posse da listagem, foram aplicados filtros excludentes nos contratos, da
mesma forma que realizado para as filiais.
Após a aplicação dos filtros excludentes, foi confrontado o objeto dos contratos com a CNAE
beneficiada, sendo excluídos os que não se relacionavam ou que se tratavam de aquisição.
Dado o disposto acima, foram apurados 21 (vinte e um contratos) de 18 (dezoito) empresas que
podem ter se beneficiado, o qual sintetizamos na Tabela 40.
Tabela 40: Setor construção civil e transporte de cargas
Construção Civil e Tranporte de Cargas
Aceco TI - Contrato 01.0513.2008
Aceco TI – Contrato 01.002208.2011
Cedro Participações – Contrato 23.014712.2012
Datafire – Contrato 01.014689.2012
DLF – Contrato 23.014836.2013
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ELEVADORES OTIS – Contrato 01.0362.2009
Energ Comércio - Contrato 21.202719.2013
GHS Industria – Contrato 01.016916.2013
GHS Industria – Contrato 21.202420.2012
GLS – Contrato 01.0467.2010
Hidrolab – Contrato 01.0485.2008
Infrared Service – Contrato 01.014557.2012
Infrasolo – Contrato 23.014165.2012
Leistung - Contrato 21.010356.2011
Lufetec - Contrato 01.017588.2013
Multidiesel - Contrato 01.017335.2013
Multidiesel – Contrato 01.0477.2008
Orteb – Contrato 01.017535.2013
Radiadores Revelles – Contrato 01.017399.2013
Ramaal Alarmes – Contrato 21.0056.2010
Thyssen Krup – Contrato 23.014547.2012
Fonte: Processo 44100.000012.2014.95

Das empresas apuradas foram enviadas cartas externas com aviso de recebimento, conforme
procedimento já relatado, dando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta a partir do
recebimento da mesma, sendo reiteradas em nova carta externa, para as que não enviaram resposta,
com prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação também a partir do recebimento.
Após serem cumpridos os prazos informados, demonstramos na Tabela 41, os contratos apurados e
os valores estimados de ressarcimento, a partir das respostas recebidas. Ressaltamos que, as mesmas
ainda serão objeto de análise e parecer jurídico da Dataprev.
Tabela 41: Respostas obtidas
CONTRATO
Energ Comércio: 21.202719.2013

RESSARCIMENTO
ESTIMADO (R$)

RESPOSTA

50,44

SEM MANISFESTAÇÃO

Ramaal Alarmes - 21.0056.2010

593,37

SEM MANISFESTAÇÃO

GHS Industria 21.202420.2012

59,38

SEM MANISFESTAÇÃO

511,56

SEM MANISFESTAÇÃO

Leistung - 21.010356.2011

7.251,45

SEM MANISFESTAÇÃO

Thyssen Krup 23.014547.2012

2.035,80

SEM MANISFESTAÇÃO

Infrasolo 23.014165.2012

DLF 23.014836.2013

446,05

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Radiadores Revelles, Peças e Serviços 01.017399.2013

360,18

SEM MANISFESTAÇÃO

Hidrolab 01.0485.2008

92,78

SEM MANISFESTAÇÃO

Orteb 01.017535.2013

88,74

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

Multidiesel 01.017335.2013
Infrared Service 01.014557.2012

477,76
90,22

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO
DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO
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ELEVADORES OTIS 01.0362.2009
Aceco TI 01.002208.2011
Datafire 01.014689.2012

2.658,47

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

19.425,56 DISCORDÂNCIA VALOR
2.069,21

DISCORDÂNCIA
ENQUADRAMENTO

GHS Industria 01.016916.2013

543,33 SEM MANIFESTAÇÃO

Lufetec 01.017588.2013

135,72

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Multidiesel 01.0477.2008

400,82

DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO

Aceco TI 01.0513.2008
GLS 01.0467.2010

2.268,28 DISCORDÂNCIA VALOR
DISCORDÂNCIA NÃO
ADESÃO
589.513,36
549.954,24

TOTAL
Fonte: Processo 44100.000012.2014.95

•

Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em
relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela
desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art.
2º do Decreto 7.828/2012.

Relacionamos na Tabela 42, os valores obtidos até a data de 31/11/2014, dos contratos encerrados:
Tabela 42: Contratos Encerrados
CONTRATO

VALORES OBTIDOS

G&P – Contrato 01.0296.2009

75.063,90

CA - Contrato Nº 23.002314.2011

10.160,01

Multiplus - contrato 01.014987.2012

462,5

Cast Informatica - contrato 01.0141.2010

2.710,42

Link - Contrato 01.0429.2006
TOTAL
Fonte: Processo 44100.000012.2014.95

67,21
88.464,04
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•

Detalhamento sobre os contratos (vigente e encerrados) revisados

Relaciona-se, na Tabela 43, os valores obtidos até a data de 31/11/2014, dos contratos vigentes ou
encerrados:
Tabela 43: Contratos (vigente e encerrados) Revisados
Contrato

Unidade
contratante

Nome/CNPJ
contratada
G&P

01.0296.2009

AR

01.015231.2012
(vigente)

AR

23.002314.2011

DF

01.014987.2012

AR

01.014276.2012
(vigente)

AR

01.015963.2013
(vigente)

AR

01.015947.2013
(vigente)

AR

01.016173.2013
(vigente)

AR

01.0141.2010

AR

01.0429.2006

AR

05.014509.2012
(vigente)

CE

12.014269.2013
(vigente)

PA

59.057.992/0001-36
CA
08.469.511/0001-69
CA
08.469.511/0001-69
Multiplus
04.125.877/0001-60
CA
08.469.511/0001-69
CA
08.469.511/0001-69
CA
08.469.511/0001-69
CA
08.469.511/0001-69
Cast Informática
03.143.181/0001-01
Link
24.936.973/0001-03
LS Projetos
70.315.650/0001-01
Araújo Abreu
03.543.374/0001-41
TOTAL

Economia
(em R$)

Objeto

Vigência

Suporte técnico
especializado em
plataforma Oracle

21/09/2009 a
20/09/2014

75.063,90

Licença de uso de
software com suporte
técnico

23/10/2012 a
22/10/2015

2.755,00

Licença de uso de
software com suporte
técnico

23/03/2011 a
22/03/2014

10.160,01

Licença de uso de
software com
treinamento,
implantação e suporte

15/10/2012 a
14/10/2013

462,5

Licença de uso de
software com suporte
técnico

26/04/2012 a
25/04/2015

13.578,57

Licença de uso de
software com suporte
técnico

21/02/2013 a
20/02/2016

5.501,06

Licença de uso de
software com suporte
técnico

01/03/2013 a
29/02/2016

2.394,98

Licença de uso de
software com suporte
técnico

01/04/2013 a
31/03/2016

2.394,98

Licença de uso de
software com
treinamento,
implantação, suporte e
orientação técnica

14/07/2010 a
13/07/2012

2.710,42

Manutenção preventiva 29/12/2006 a
e corretiva em software 28/12/2011

67,21

Manutenção predial

01/11/2012 a
30/04/2015

9.595,68

Manutenção predial

01/11/2013 a
31/10/2015

5.476,20
130.160,51

Fonte: Processo 44100.000012.2014.95
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7.4 Item correlato definido na Parte B
PARTE B – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: Item 63 – UNIDADES
JURISDICIONADAS PATROCINADORAS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
a) Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas,
em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à conformidade com
a legislação pertinente e com os objetivos a que se destinarem, demonstrando ainda o
seguinte:
1. Nome: PREVDATA
2. Razão Social: Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata
3. CNPJ: 30.258.057/0001-56
4. Demonstrativo Anual:
1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 305.658.985,38
2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 5.446.512,85

•

Plano CV (Prevdata II) R$ 19.097.983,52

3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;
•

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 5.446.512,85

•

Plano (CV) Prevdata II R$ 19.097.983,52

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

Plano de Renda Vinculada (PRV): R$ 33.511.039,91

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 486.874,11 (Contribuições Extraordinárias)

•

Plano CV (Prevdata II): R$ 49.975,63 (Contribuições autopatrocinados)

5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições;
Plano de Renda Vinculada (PRV)
Parcela de Empréstimos R$ 10.626.352,66
Plano CV (Prevdata II)
Parcela de Empréstimos e contribuições adicionais R$ 3.452.271,02
•
•

Plano de Renda vinculada (PRV) – Termo de Compromisso para fins de
equacionamento do deficit do plano e parcela de empréstimos, pagas pelos
participantes através de desconto em folha de pagamento.
Plano CV (Prevdata II) - Contribuições Extraordinárias e parcelas de empréstimos,
pagas pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.
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6) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal;
Valor dos Investimentos do Plano de benefício definido PRV saldado

Tabela 44: Valor dos Investimentos do Plano de benefício definido PRV saldado
Segmento de aplicação

2014
Valor – R$ mil

Títulos públicos federais
Créditos privados e depósitos
Renda variável
Fundos de investimentos
Investimento imobiliário
Empréstimos
Depósitos judiciais recursais
Outros realizáveis
Total
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

247.116
126.301
21.353
147.802
4.845
36.460
1.153
287
585.317

Distrib.
42,22%
21,58%
3,65%
25,25%
0,83%
6,23%
0,20%
0,05%
100%

Tabela 45: Valor dos Investimentos do Plano CV Prevdata II
2014
Segmento de Aplicação

Valor – R$ mil

Títulos públicos federais
46.386
Créditos privados e
43.662
depósitos
Renda variável
4.609
Fundos de investimentos
70.157
Empréstimos
10.963
Outros realizáveis
77
Total
175.854
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

Distrib.
26,38%
24,83%
2,62%
39,90%
6,23%
0,04%
100%

Tabela 46: Valor dos Investimentos do Plano de gestão administrativa PGA
Segmento de aplicação

2014
Valor – R$
Distrib.
mil

Títulos públicos federais
6.273
Créditos privados e depósitos
1.306
Fundos de investimentos
6.158
Total
13.737
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

45,66%
9,51%
44,83%
100%
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7)Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar,
evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a Resolução
3792/2009, do Conselho Monetário Nacional;
POLITICA DE INVESTIMENTOS
Em 2014, o cenário econômico foi marcado muita volatilidade, forte queda das
commodities; petróleo e o minério de ferro, com quedas expressivas, impactaram
significativamente sobre as políticas monetárias de diversas economias, sobretudo das
desenvolvidas. O ambiente doméstico de baixa visibilidade para os negócios, fruto de um
ano eleitoral, levou os mercados a trabalharem em um cenário binário, de muita volatilidade
e poucos fundamentos, que, na maioria das vezes, esta assimetria não se traduzia em um
bom ambiente para os negócios. Os preços represados, o aumento da taxa de juros e as
incertezas quanto à condução do país não favoreceram o desempenho do mercado
financeiro, que, mesmo após a definição nas urnas e a nomeação da nova equipe econômica,
altamente qualificada, não permitiu que os mercados reagissem, ainda em 2014, de forma
positiva aos fatos. Em função do cenário apresentado, a Prevdata, mesmo apresentando
retornos positivos, não conseguiu atingir as metas estabelecidas para os seus planos de
benefícios.
A Prevdata encerrou o exercício de 2014 apresentando rentabilidade nos planos PRV
Saldado, CV - Prevdata II e Plano de Gestão administrativa - PGA de, respectivamente,
7,26%, 8,15% e 12,41%, contra uma variação da meta atuarial, para o plano PRV de 12,38%
(equivalente a variação do índice INPC + 5,80% de juros ao ano), e para os planos CV Prevdata II e Plano de Gestão administrativa - PGA de 12,07%, (equivalente a variação do
índice INPC + 5,50% de juros ao ano).
Em relação ao Plano PRV Saldado, em 2014, a Prevdata deu continuidade à estratégia de
aumentar os investimentos feitos em títulos públicos federais, que, ao final do ano,
representavam 42,38% do patrimônio total do plano. Para isto, adquiriu Notas do Tesouro
Nacional da série B – NTN-B, investimento que possui boa correlação com a meta atuarial
da Entidade e é considerado como livre de risco de inadimplência.
No segundo semestre de 2014, a Prevdata contratou empresa de consultoria especializada
para avaliar o alinhamento entre a gestão dos ativos e as obrigações previdenciárias do
plano. O resultado deste trabalho demonstrou que apesar do deficit registrado no DA –
Demostrativo Atuarial, o cenário atual permite que o portfólio obtenha resultados suficientes
para honrar 100% do passivo contratado, sem que haja a necessidade de um plano de
financiamento. Além disso, este nível de retorno é possível mesmo com portfólios
compostos 100% por ativos de Renda Fixa. Esta alocação permite a redução do risco da
carteira, ao mesmo tempo em que garante o pagamento dos passivos do Plano. Para os
ativos que vislumbram um horizonte de curto prazo, com objetivo de atender às
necessidades de caixa, a Prevdata manteve a alocação nos fundos de renda fixa.
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Em relação aos segmentos de renda variável e investimentos estruturados, a Prevdata
deverá reduzir os valores alocados à medida que a liquidez dos investimentos permita,
buscando reduzir o risco da carteira de ativos do plano ao longo do tempo. Ao final de
2014, a Prevdata permaneceu com um percentual do patrimônio alocado em renda variável
de 21%, e de 4% no segmento de investimentos estruturados.
Por fim, em relação ao segmento de empréstimos, a Prevdata manteve a vinculação da taxa
cobrada nos empréstimos à variação de sua meta atuarial, reduzindo a exposição futura desta
carteira. No ano, o percentual alocado no segmento de empréstimos, em relação ao
patrimônio total do plano, foi de 6%. As regras adotadas pela Prevdata, com o objetivo de
reduzir o risco de inadimplência, trazendo mais segurança para a gestão dos recursos que
estão emprestados a participantes e assistidos, não foram alteradas em 2014.
No Plano CV Prevdata II, em 2014, a concentração de ativos de emissão do governo federal
no Plano CV Prevdata II passou de 10% para 26% do patrimônio total. Foram adquiridas
Notas do Tesouro Nacional da série B – NTN-B, investimento que possui boa correlação
com a meta atuarial da Entidade e é considerado como livre de risco de crédito. Além disso,
no estudo apresentado para o plano, pela consultoria contratada, foi observado que para este
plano não há participantes em gozo de benefício vitalício e, consequentemente, não há
passivo atuarial. Desta forma, para o plano CV o estudo aponta para a manutenção dos
limites de alocação e a adoção de um objetivo de retorno diferente da Meta Atuarial dos
demais planos. Ao final do exercício, o percentual alocado em renda fixa é de 71% em
relação ao patrimônio do plano.
Para o segmento de renda variável, em virtude do cenário apresentado, a Prevdata reduziu o
percentual de alocação no segmento para 17%, mantendo a estratégia aprovada de
diversificação do portfólio, comprando cotas de fundos mútuos de investimentos e ações,
com perfis diferenciados, objetivando a redução do risco da gestão. Apesar da meta de
alocação para o segmento estabelecida na política de investimentos ser de 20%, entendemos
que, face ao momento de mercado apresentado, ser prudente manter um percentual menor
do que o permitido. A Prevdata realiza estudos com objetivo de identificar o melhor
momento para a alocação em renda variável e a parcela de recursos que podem ser
investidos no prazo de, pelo menos, cinco anos. Os investimentos no segmento objetivam
retornos em um horizonte de tempo de médio/longo prazo.
Em investimentos estruturados, a Prevdata manteve 6% do patrimônio do plano alocado no
segmento, o que representa um volume de R$ 11.094.696,78. Estes recursos estão
distribuídos em fundos multimercados e fundos de investimento em participações, que
vislumbram retornos no longo prazo.
Por fim, em relação ao total de recursos emprestados a participantes e assistidos aumentou
significativamente no período 2013/2014, passando de R$ 7.571.001,17 para R$
10.677.292,45. A Prevdata manteve a vinculação da taxa cobrada nos empréstimos à
variação de sua meta atuarial, reduzindo a exposição futura desta carteira.
Em relação ao Plano de Gestão Administrativa, que tem por objetivo custear os gastos
realizados pela Entidade na administração de seus planos de benefícios, a Prevdata mantém
100% dos recursos alocados no segmento de renda fixa. As principais alocações do plano
estão em títulos públicos (44%) e fundos de caixa, com 33% do total dos recursos do plano.
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5. Conclusões contidas no relatório da auditoria independente
Relatório dos auditores independentes
Aos:
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadoras da
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA
Rio de Janeiro – RJ
Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev
–PREVDATA(Entidade), que compreendem o balanço patrimonial consolidado(representado pelo
somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de
consolidado, por definição da Resolução CNPC 8) em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e
as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo
líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e também que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter uma segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Sociedade de
Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA e individual por plano de benefício em 31
de dezembro de 2014 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para
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o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).
Rio de Janeiro, 03de março de 2015.
Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3
Grant Thornton Auditores Independentes
6. Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de
gestão e nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais
resultados deficitários
Tabela 47: Situação Financeira Atuarial do Plano de Contribuição Variável CV Prevdata II
Demonstração Atuarial

Dezembro/2014

Dezembro/2013

Dezembro/2012

Patrimônio de Cobertura (A)

180.878.171,49

134.773.058,32

96.998.701,32

Exigível Atuarial (B)

180.878.171.49

134.773.058,32

96.998.701,32

Provisões Matemáticas

180.878.171,49

134.773.058,32

96.998.701,32

Benefícios Concedidos

6.841.798,67

2.784.737,10

1.814.558,81

Benefícios a Conceder

174.036.372,82

131.439.259,70

95.184.142,51

(-) A Constituir

0,00

0,00

0,00

Superavit Acumulado (A) - (B)

0,00

0,00

0,00

Reserva de Contingência (Até 25% de B)
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata

0,00

0,00

0,00

A variação de R$ 46.105.113,17, que resultou em um crescimento de 34,21% do Patrimônio, teve
como principais fatores os aportes das contribuições mensais e a rentabilidade alcançada pelos
Ativos do Plano, representada pela variação mensal da Cota
Tabela 48: Situação Financeira Atuarial do Plano de Renda Vinculada (PRV).
Demonstração Atuarial

Dezembro/2014

Dezembro/2013

Dezembro/2012

Patrimônio de Cobertura (A)

581.866.550,38

542.623.082,59

510.298.767,28

621.654.268,36

553.673.136,57

500.264.333,81

Provisões Matemáticas

621.654.268,36

553.673.136,57

500.264.333,81

Benefícios Concedidos

416.259.743,01

373.203.195,12

338.365.825,88

Benefícios a Conceder

390.850.756,78

376.781.845,77

376.828.911,93

(-) A Constituir

185.456.231,43

196.311.904,32

214.930.404,00

Superavit Acumulado (A)-(B)

(39.787.717,98)

(11.050.053,98)

10.034.433,40

0

0

0

Exigível Atuarial (B)

Reserva de Contingência (Até
25% de B)
Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata
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Ressaltamos que as Provisões de 2013 foram calculadas em conformidade com a Resolução nº 09,
de 29/11/2012, do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.
Para 2014, adotamos a Resolução CNPC nº 15, de 19/11/2014, que possibilitou a aplicação da taxa
de juros real anual de 5,80%aa.
A taxa de 5,80%aa, definida na Política de Investimentos da Prevdata e apresentada no estudo
Técnico de ALM da Consultoria LUZ Previdência e Family Office, representa a expectativa do
retorno médio dos investimentos do Plano PRV, considerando o Fluxo Atuarial até 2043.
A taxa ficou dentro do corredor de taxa máxima e mínima [5,86;3,82], conforme processamento do
fluxo de contribuições e de pagamentos de benefícios usados na apuração do duration do passivo,
através da Planilha Duração do Passivo e de acordo com a tabela anexa à Portaria Previc nº 615, de
24/11/2014.
As novidades, de modo geral, foram positivas para o Plano de Renda Vinculada – PRV, pois trouxe
mais flexibilidade e resiliência aos cálculos, permitindo a adoção da taxa de retorno apropriada aos
compromissos do plano.
7. Conclusões do último estudo atuarial
Plano CV Prevdata II
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiro atuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano CV – PREVDATA II.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2014, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados,
considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
O plano está estruturado na modalidade de Contribuição Variável, no regime financeiro de
Capitalização, pelo método de Capitalização Financeira.
A situação atuarial do Plano, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de
financiamento e hipóteses atuariais, apresentou em 31/12/2014, resultado de Equilíbrio Técnico.
Por se tratar de plano estruturado na modalidade Contribuição Variável, tanto na fase de
capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus
participantes limita-se ao saldo de conta individual (forma financeira), conforme formulação
constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.
Concluímos que a situação atuarial do Plano encontra-se em equilíbrio técnico.
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Plano PRV Saldado
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiro atuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano de Renda Vinculado – PRV com
Saldamento, que está fechado a novas adesões.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2014, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados e
devidos acertos, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
Os resultados envolvem projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios
internacionalmente aceitos, e identificam os Custos e as Provisões Matemáticas do Plano de
Benefícios, atendendo a Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006, que estabelece os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de
previdência complementar.
Foram publicadas no Diário Oficial da União de 24/11/2014, as Resoluções CNPC 15 e 16, ambas
datadas de 19 /11/2014, e que vieram materializar as decisões tomadas pelo Conselho Nacional de
Previdência Complementar.
A Resolução CNPC 15 alterou a Resolução 18/2006, e estabeleceu novos parâmetros técnicosatuariais para elaboração de plano de benefícios. Quanto a Resolução CNPC 16, alterou a
Resolução CGPC 26/2008, que trata das condições e dos procedimentos a serem observados pelas
entidades na apuração do resultado, na destinação e utilização de superavit e no equacionamento de
deficit dos planos, mudou ainda, a Resolução CNPC 8/2011, que dispõe sobre os procedimentos
contábeis das entidades.
Adotamos para o exercício de 2014 a Resolução CNPC nº 15, que trouxe avanços na precificação
dos Passivos Atuariais e ainda a convergência nas taxas de juros atuariais com as taxas de retornos
dos investimentos.
Iniciamos os estudos avaliando a taxa de juros real anual que correspondesse ao valor esperado da
rentabilidade futura dos investimentos do plano.
A taxa adotada de 5,80% ficou dentro dos limites identificados no cálculo da duration, aferida
através da planilha divulgada pela Previc, de acordo com a Portaria DC/Previc nº 615, de
24/11/2014.
Após aplicação das novas regras na apuração das provisões matemáticas, identificamos o deficit
técnico atuarial de R$ 39.787.717,98, que representou 6,83% do Patrimônio de Cobertura.
Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Resolução CNPC nº 16,
de 19/11/2014, que permitiu utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos
títulos públicos federais – NTN-B, atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos
mantidos até o vencimento e o mesmo título calculado considerando a taxa de juros real utilizada
nas provisões.
Do deficit técnico atuarial de R$ 39.787.717,98, deduzimos o valor de R$ 10.101.645,39, referente
à precificação dos títulos públicos federais – NTN-B, e apuramos como insuficiência patrimonial a
quantia de R$ 29.686.072,58.
Diante da insuficiência apresentada pelo segundo ano consecutivo, sugerimos, para mitigar o
agravamento do atual deficit técnico, a implantação de uma contribuição extraordinária para
participantes, patrocinadores e assistidos, conforme previsto no Artigo 21 da LC 109, de
29/05/2001.
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A implantação das novas contribuições extraordinárias, a partir de julho/2015, conforme aprovado
pelo Conselho Deliberativo da Prevdata, visa garantir a estabilidade do plano de acordo com o fluxo
de pagamento de benefício. As novas contribuições extraordinárias serão devidas até a quitação
total do deficit.
As contribuições extraordinárias obedecerão aos percentuais conforme tabela a seguir:
Tabela 49: Contribuição Extraordinária (Percentual)
Patrocinadora

Participante

Assistido

Aplicação

0,2

0,2

0,4

A partir de julho de 2015

0,4

0,4

0,8

A partir de julho de 2016

0,6

0,6

1,2

A partir de julho de 2017

0,8

0,8

1,6

A partir de julho de 2018

1,00

1,00

2,00

A partir de julho de 2019

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

2,82

A partir de julho de 2020

O deficit técnico apurado em 31/12/2014, no valor R$ 39.787.717,98, está mitigado em nossa
opinião, decorrente do valor presente da rentabilidade excedente à meta atuarial, relativa às
aplicações da carteira de NTN-B, marcadas na curva, que representou em 31/12/2014,
R$10.101.645,39 e pelo valor presente das novas contribuições extraordinárias que irão vigorar a
partir do segundo semestre de 2015, cujos valores presentes representaram R$ 28.797.717,98.
Além dessas duas medidas, que totalizaram R$ 38.899.363,37, a economia esperada da postergação
de solicitação de benefício saldado, garante o equacionamento do deficit técnico referenciado.
Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das
hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos. Assim, modificações futuras nas experiências
observadas poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.
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b) Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de
fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatações e as
providências adotadas para sanear as irregularidades verificadas
A Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, conforme previsto no seu Plano Anual de
Atividades - PAINT 2014, realizou trabalho de Auditoria na Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev - Prevdata, visando atender à ação fiscalizadora da Patrocinadora,
tendo como escopo principal a verificação do cumprimento pela DATAPREV das suas obrigações
legais em relação a 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.
O trabalho foi realizado por equipe de auditores da Coordenação de Auditoria Operacional
Administrativa -COAO e da Coordenação de Auditoria Contábil - COAC, tendo sido registrado no
Sistema AUDIN pela Ordem de Serviço nº 028/2014, com início em 07/07/2014 e termino em
03/10/2014.
Também foi objeto desse trabalho a avaliação do Controle Interno da Entidade Fechada de
Previdência Complementar - EFPC com ênfase na Resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004, bem
como a certificação das providências implementadas decorrentes das recomendações dos órgãos de
controle, Auditoria Interna, SPC, PREVIC, CGU e TCU, contidas no módulo de Follow up do
Aplicativo Informatizado de Auditoria Interna - AUDIN.
Destacamos, a seguir, os principais questões verificadas na execução do trabalho.
1. Limites para Repasses
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 2014, certificamos que
os repasses estão de acordo com o estabelecido na Emenda Constitucional Nº 20 - na paridade de
1/1 - em relação aos valores pagos pelos participantes.
No trabalho realizado pode-se observar que, nos demonstrativos financeiros dos meses de Janeiro a
Dezembro de 2014 e no relatório de contribuições da Sociedade, a Prevdata recebeu recursos dos
planos de Benefício Definido e de Contribuição Variável até o mês de Dezembro no montante
líquido de R$ 25.584.774,81. No tocante ao Termo de Compromisso para o equacionamento do
Plano de Renda Vinculada referente ao Plano de Benefício Definido, foram repassados pela
patrocinadora e participantes, até Dezembro de 2014, R$ 24.444.455,00 a título do Serviço Passado
e R$ 9.066.583,91 referente ao Saldamento da Dívida.
2. Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora
Quanto a observância dos limites fixados em lei, para cessão de pessoal e bens, verificamos que não
há cessão de bens patrimoniais pela Dataprev a Prevdata. Com relação a recursos humanos,
identificamos a cessão do empregado Ary Follain Junior matrícula nº 273.228, que exerce a função
de Diretor de Atendimento e Seguridade, estando o ônus da sua remuneração, devidamente
ressarcido pela Prevdata.
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3. Regularidade das Dívidas Existentes entre a Dataprev e a Prevdata
A dívida contratada com a patrocinadora Dataprev vem sendo honrada conforme valores pactuados
no Termo de Compromisso firmado, no exercício de 2008, entre Dataprev e Prevdata onde
estabelece que a Dataprev assume 100% do valor do Serviço Passado, e a cota de 70,10% da
necessidade de reserva a integralizar do valor do Saldamento apurada, anualmente no momento do
encerramento de cada exercício, neste caso em 31/12/2009. A parcela remanescente da insuficiência
patrimonial vem sendo custeada pelos participantes através das contribuições extraordinárias.
A Prevdata tem registrado em seus Demonstrativos Financeiros do mês de Dezembro, o valor a
receber da Patrocinadora de R$ 160.734.995,80, referente ao Termo de Compromisso, sendo o valor
de R$ 96.643.727,45 a título de Serviço Passado e R$ 64.091.268,35, referente ao Saldamento.
4. Gestão e Formalismo Contratual - Inobservância da Instrução Prevdata nº 76/05 que estabelece
procedimentos para padronização dos processos de aquisição/contratação de bens e/ou serviços,
demonstrando fragilidade no controle e risco com comprometimento de objeto contratado na sua
eficiência e eficácia de resultado.
5. Seguridade e Empréstimos - A Carteira de Empréstimos, no mês de Agosto de 2014, apresenta
um saldo, gerencial/financeiro, de inadimplência na ordem de R$ 852.474,91, motivado por
empregados demitidos sem a homologação da rescisão do contrato de trabalho, empregados em
auxílio-doença onde o benefício só cobre os valores das contribuições ao plano de benefício e em
alguns casos pagam parcialmente a parcela do empréstimo, o que dificulta a imediata aplicação da
garantia do empréstimo prevista em norma, cuja Reserva de Poupança não pôde ser utilizada devido
a referida reserva não estar disponível ao participante inadimplente.
6. Atuária e Benefícios - O Plano de Renda Vinculada – PRV Saldado apresentou no final do
exercício de 2013 um déficit técnico da ordem de R$11.050.053,98, representando 2% das
Provisões Matemáticas. Apesar da elaboração do Relatório Atuarial ser uma obrigação anual,
quando do encerramento de cada exercício, a consultoria atuarial vem elaborando-o mensalmente,
apresentando para o caso do PRV uma evolução do desequilíbrio, que no mês Fevereiro/2014
alcançou um pico de 12,03% das Provisões Matemáticas, tendo o último Relatório Atuarial de
Julho/2014 apresentado um déficit de 8,63%.
Do trabalho de auditoria realizado na Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev Prevdata resultaram 5 (cinco) recomendações, todas acatadas pelos gestores, sendo que 3(três) já
foram atendidas, e 2 (duas) tem prazo de atendimento previsto para 30/06/15.
O detalhamento do trabalho e seu acompanhamento está registrado no Sistema Informatizado de
Apoio à Auditoria Interna – AUDIN, e se encontra reportado no Relatório Anual de Atividades RAINT 2014 da Coordenação GEral de Auditoria Interna – GAU.
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8 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
Não se aplica às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1 –
Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão",
Anexo II, da DN TCU 134/2013.
8.2 Gestão do patrimônio imobiliário
Os quadros sobre a gestão do patrimônio imobiliário foram adaptatos à realidade da empresa. Estas
alterações foram efetuadas (inclusive em Relatórios de Gestão de anos anteriores) de acordo com o
Inciso 1° do Artigo 2ºda Portaria TCU 90/2014: § 1º Os quadros de que trata o caput são padrões de
referências para elaboração dos conteúdos do relatório de gestão do exercício de 2014, sendo que as
unidades jurisdicionadas podem fazer ajustes em razão de suas especificidades e para melhor expressar os
resultados da gestão.

8.2.1 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial

QUADRO 18: A.8.2.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO
ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
Localização Geográfica

Brasil

Quantidade de Imóveis de Propriedade da União
de Responsabilidade da Dataprev
2014

2013

ACRE - UAAC (Rio Branco)

1

1

ALAGOAS - UAAL (Maceió)

2

2

AMAZONAS - UAAM (Manaus)

1

1

AMAPÁ - UAAP (Macapá)

1

1

BAHIA - UABA (Salvador)

1

1

BRASÍLIA - UADF (Distrito Federal)

2

2

MINAS GERAIS – UAMG
(Belo Horizonte) - Depósito

1

1

MATO GROSSO - UAMT (Cuiabá)

1

1

RIO GRANDE DO NORTE - UARN
(Natal)

1

1

RONDÔNIA - UARO (Porto Velho)

2

1

TOCANTINS - UATO (Palmas)

1

1

14

13

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

QUADRO 19: A.8.2.2.1 – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB
RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL
Em R$ 1,00
UG

Estado de
Regime
Conservação

Valor do Imóvel
Valor
Histórico

Despesa no exercício

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com reformas

Com
manutenção

UAAC (*)

7

4

458.975,97

{1}

-

-

-

335001
UAAL (**)

13

5

383.100,00

Abr/2012

1.194.554,78

-

-

335001
UAAL (*)

6

2

462.272,61

Abr/2012

462.272,61

-

10.624,93

335002
UAAM

7

4

1.174.954,93

Abr/2012

1.850.000,00

-

114.938,52

UAAP (*)

7

4

10.454,06

{1}

-

-

335003
UABA (*)

7

4

776.550,00

Mai/2012

1.070.000,00

-

335005
UADF

7

2

18.600.000,0
0

Abr/2013

31.500.000,0
0

17.368.261,51

1.311.491,64

UADF

7

(***)

-

{1}

-

-

-

335011
UAMG
(**)

13

4 (****)

-

Fev/2012

335.729,55

-

-

335009
UAMT(**)

13

4

597.131,01

Ago/2012

1.478.136,40

-

-

335018
UARN (*)

6

4

787.341,92

Jan/2012

1.467.982,90

-

UARO (**)

13

4

100.569,30

Jul/2012

82.000,00

-

-

UARO (*)

7

2

-

-

335023
UATO (*)

7

3

205.670,64

{1}
Mar/2012

162.000,00

Total

5.187,39

67.388,40

17.368.261,51

4.480,70
1.514.111,58

Fonte: Divisão de Obras e Projetos – DIOP (Laudos CEF – 2012/2013)
Observação: (*) - Imóveis ocupados parcialmente; (**) - Devolvidos à administração direta; (***) - Terreno;
(****) - Depósito; {1} – Não foi realizada avaliação pela CEF.
Legendas:
UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel.
Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se encontra o processo de
regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte codificação:
(...) 6 – Cessão Onerosa; 7 – Comodato (…) 13 – Entrega – administração federal direta (…)
Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação:
(...)

2 – Muito Bom

3 – Bom;

4 – Regular;

5 – Reparos Importantes (...)
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8.2.3 Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União
QUADRO A.8.2.2.2 – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO
Não houve ocorrência no período – A Dataprev não cede espaço físico em imóvel da União
Fonte:Divisão de Obras e Projetos – DIOP

8.2.4

Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ

QUADRO A.8.2.3 – DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB
RESPONSABILIDADE DA UJ
Não houve ocorrência no período – A Dataprev não utiliza imóveis funcionais da União
Fonte:Divisão de Obras e Projetos – DIOP Análise Crítica dos itens 8.2.1 e 8.2.2:

8.2.5 Análise Crítica
A DATAPREV, Empresa de Processamento e Informações da Previdência Social, é sediada no
Distrito Federal e representada em todas as Unidades da Federação, em 32 imóveis, dentre eles
imóveis próprios, alugados e cedidos pelo INSS, totalizando a área total de 84,0 mil metros
quadrados.
No ano de 2014, em específico, houve o acréscimo do uso de 02 imóveis, em regime de locação, em
Mato Grosso e Paraíba. O primeiro tratou da simples mudança de endereço, por tempo
indeterminado, tendo em vista que as instalações em uso não mais atendiam as condições mínimas
de funcionamento, segurança e conforto para a empresa e seus empregados. O segundo, na Paraíba,
alugado em caráter provisório para viabilizar a execução das obras de reforma global do edifício
Sede da UAPB.
A DATAPREV prevê, em suas diretrizes estratégicas, instalações da empresa em pleno
funcionamento. Essas diretrizes visam o estabelecimento de padrões de modernidade e de alta
disponibilidade nos ambientes computacionais (datacenters), a segurança física e patrimonial, o
conforto dos empregados, a ergonomia, a acessibilidade e a sustentabilidade.
Além das obras de reforma, a DATAPREV promove a implantação do Plano de Gestão e
Manutenção Predial, projeto que é focado na melhoria da gestão e informatização do processo, uma
vez que a realização da manutenção predial com qualidade, de forma organizada e permanente,
prolonga a vida útil dos equipamentos e o funcionamento dos sistemas prediais.
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8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros

QUADRO 20: A.8.3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO
ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS
Localização Geográfica

Brasil

Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros
pela Dataprev
2014

2013

CEARÁ - URCE (Fortaleza)

1(ı)

1(ı)

ESPÍRITO SANTO - URES (Vitória)

1(2)

1(2)

MINAS GERAIS – URMG (Belo Horizonte)

1(3)

1(3)

MATO GROSSO DO SUL - URMS (Campo
Grande)

2(4)

2(4)

MATO GROSSO - URMT (Cuiabá)

1(5)

-

PARÁIBA – URPB (João Pessoa)

1(6)

-

PERNAMBUCO - URPE (Recife)

1(7)

1(7)

PARANÁ - URPR (Curitiba)

1(8)

1(8)

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

1(9)

1(9)

RORAIMA - URRR (Boa Vista)

1(10)

1(10)

SANTA CATARINA - URSC (Florianópolis)

1(11)

1(11)

BRASÍLIA - UADF (Distrito Federal)

1(12)

1(12)

Total

13

11

Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP

(1) - Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º andares; 4º andar/sala
408 e parte do 8º andar.
(2) - Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 623.
(3) - Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.
(4) - Av. Afonso Pena, 2833 – 1º ao 2º pavimento. (devolvido em março/2014)
- Rua Euclides da Cunha, 229, 1° andar.
(5) - Av. Getúlio Vargas, 1372.
(6) - Av. Presidente Epitácio Pessoa, 494, Torre.
(7) - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 – 2º, 4º, 5º e 9º pavimentos.
(8) - Rua Mariano Torres, 729 – 12º pavimento.
(9) - Rua Teixeira de Castro, 250.
(10) - Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.
(11) - Rua Padre Roma, 409 / 419.
(12) - SCS, Quadra 9, Torre B, 1º e 2º andares – Parque da Cidade Corporate –
Brasília / DF (devolvido em dez/2014)
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Análise Crítica:
Assim como os imóveis próprios, os imóveis alugados são necessários para o estabelecimento físico
da Empresa em todos os Estados da Federação.
A definição da aquisição ou da locação desses imóveis varia de caso a caso, de acordo com questões
estratégicas, econômicas, além da disponibilidade do mercado local, cuja documentação consta de
seus respectivos processos.
O dimensionamento dessas áreas é calculado pelas áreas técnicas competentes, na ordem da
proporção de 10m2 por empregado para as áreas de escritório, em média, além das áreas comuns e
ambientes especiais, tais como salas de reuniões, videoconferências, laboratórios, salas de aula,
salas de equipamentos, dentre outras.
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9

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
Os sistemas computacionais mais estratégicos para gestão do processo de desenvolvimento e controle de demandas utilizados na Dataprev são:
Tabela 50: Sistemas Estratégicos – desenvolvimento e demandas
Denominação

Função

Borland

Suíte de Ferramentas de Desenvolvimento

IDA

Solução de Modelagem de Dados

Clarity
Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos
Fonte: Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM

A gestão do processo de desenvolvimento e controle de demandas apoiado pelos contratos a seguir identificados.
QUADRO 21: A.9.1 – CONTRATOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2014
Em R$
Fornecedores
Nº do Contrato

Objeto

Vigência

01.014276.2012

Software – Licença de uso e Suporte
técnico mensal

01.015231.2012

Custo*

Valores
Desembolsados
2014

CNPJ

Denominação

04/2012 a 04/2015

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

956.300,00

523.820,00

Software – Licença de uso (versão
parcial) e Suporte técnico mensal
(versão parcial)

10/2012 a 10/2015

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

112.410,00

35.981,00

01.015947.2013

Software – Licença de uso (versão
parcial) e Suporte técnico mensal
(versão parcial)

03/2013 a 02/2016

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

168.615,00

100.664,00

01.015963.2013

Software – Licença de uso e Suporte
técnico mensal (na aquisição)

02/2013 a 02/2016

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

387.424,00

81.429,00

01.016173.2013

Software – Licença de uso (versão
parcial) e Suporte técnico mensal
(versão parcial)

04/2013 a 03/2016

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

168.615,00

115.436,00

161

DATAPREV - RG2014

(Continuação) QUADRO A.9.1 – CONTRATOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2014
Em R$
Nº do Contrato

Fornecedores

Custo

Valores
Desembolsados
2014

Objeto

Vigência

01.016664.2013

Software – Capacitação técnica
inicial no produto e garantia/suporte
técnico/atualização de versão/usuário
nominado (na aquisição). Orientação
técnica em horas. Serviço de
instalação (na aquisição)

08/2013 a 09/2015

07.978.782/0001-87

EWAVE do Brasil Informática
Ltda.

523.037,00

13.832,00

01.016665.2013

Software – Garantia/Suporte
técnico/Atualização de versão/
Usuário flutuante. Licença de
uso/Usuário flutuante/Modelagem de
dados. Licença de uso/ usuário
nominado/ Modelagem de dados.

06/2013 a 09/2015

07.978.782/0001-87

EWAVE do Brasil Informática
Ltda.

2.257.020,00

357.361,00

01.017431.2013

Atualização, suporte e manutenção
das licenças completas e parciais.

12/2013 a 12/2016

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

747.194,00

127.992,00

01.017537.2013

Software – Suporte técnico e
atualização de versão para
ferramentas Borland

01/2014 a 01/2013

67.582.262/0001-82

Borland Latin America Ltda.

1.807.763,00

01.018552.2014

Software – Licença de uso/Software
servidor/CA Clarity. Orientação
técnica em horas. Serviço de
capacitação (repasse tecnológico).
Suporte, manutenção e
atualização/Software servidor/CA
Clarity

06/2014 a 06/2017

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

1.683.635,00

0,00

23.002314.2011

Software – licença de uso

03/2011 a 03/2014

08.469.511/0001-69

CA Programas de Computador
Participações e Serviços Ltda.

274.595,00

274.595,00

617.380,00

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR (Dashboard de contratos, com apoio da CGIM na identificação dos contratos correlatos)

Observação.: A coluna *Custo representa a previsão de realização durante a vigência do contrato.
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10 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL

Não se aplica às especificidades da Dataprev (Empresa Pública), de acordo com o "Quadro A1
– Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de
Gestão", Anexo II, da DN TCU 134/2013.
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11 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE
11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
As providências adotadas pela Dataprev, para dar cumprimento às deliberações exaradas em
acórdãos do TCU e às recomendações feitas pelo órgão de controle interno (OCI), são apresentadas
no: ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS DEMANDAS DO TCU E DA CGU.
11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO 22: A.11.3-DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES
DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em Relação às
Posse ou Início
Funções Obrigados a Entregar
Exigências da Lei nº 8.730/93 do Exercício de
a DBR
Cargo, Emprego
ou Função
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Final do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

–

–

–

Entregaram a DBR

–

–

–

Não cumpriram a obrigação

–

–

–

Obrigados a entregar a DBR

–

–

–

Entregaram a DBR

–

–

–

Não cumpriram a obrigação

–

–

–

Obrigados a entregar a DBR

298

239

579

Entregaram a DBR

298

239

579

–

–

–

Não cumpriram a obrigação
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

164

DATAPREV - RG2014

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
A Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC, é a encarregada de gerenciar a recepção das
Declarações de Bens e Renda – DBR e oferecer aos novos empregados, na data da admissão, a
opção da Autorização Eletrônica para disponibilizar o acesso às suas informações na base de dados
da Receita Federal.
Em outubro/2009, foi implementado, e institucionalizado pela Comunicação de Serviço da
Dataprev – CS/DPE/019/2009, um aplicativo onde cada empregado exerceu (e vem exercendo) a
opção entre a entrega da DBR e a autorização para acesso aos seus dados na base de dados da
Receita Federal.
As DBR entregues à Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC são arquivadas, lacradas, no
dossiê do empregado, em razão do sigilo fiscal das informações, sem sofrerem qualquer tipo de
análise ou conferência.
Àqueles empregados que, eventualmente, deixam de entregar a DBR, a Divisão de Registro envia emails de forma reiterada até que a irregularidade seja sanada.

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
No ano de 2014, a DATAPREV não necessitou acionar a Comissão de Tomadas de Contas
Especial Permanente em nenhuma oportunidade. Os integrantes desta Comissão possuem
experiência em processos de sindicância e conhecimento estratégico da empresa e dos seus
processos. Ademais, integrantes da aludida Comissão compõem também o corpo jurídico da
Empresa responsável pela análise da regularidade de Sindicâncias. Fato este que facilita o controle
na identificação de eventuais procedimentos que possam vir a culminar na abertura de Tomadas de
Contas Especias internas.

QUADRO A.11.4 – MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO EM 2014

Não houve ocorrência no período
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11.5 Alimentação SIASG E SICONV

D E C L A R AÇ Ã O
Eu, Armando Barcellos Júnior, CPF n° 574.645.887-20, Gerente do Departamento de Compras,
exercido na Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, declaro junto
aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, firmados
até o exercício de 2014 por esta Unidade, estão disponíveis e atualizadas no Portal da
Transparência. A Dataprev, por não ser uma empresa integrante do Sistema de Serviços Gerais –
SISG, não publica as informações no Sistema Integrado de Serviços Gerais – SIASG.
Brasília, 09 de Fevereiro de 2015.
ARMANDO BARCELLOS JÚNIOR
CPF n° 574.645.887-20
Gerente do Departamento de Compras – DECP
Dataprev

D E C L A R AÇ Ã O
Eu, Claudia Ferreira da Silva, CPF n° 296.656.121-15, Coordenadora Geral de Contratos com
Clientes, exercido na Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev,
declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que esta Unidade não firmou Convênios ou
Contratos de Repasse, no exercício de 2014, razão pela qual não foram necessários registros no
Sistema de Gestão de Convênios – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de
agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Brasília, 04 de Fevereiro de 2015.

CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA
CPF n° 296.656.121-15
Coordenadora-Geral de Contratos com Clientes – CGCC
Dataprev
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12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Não se aplica. A Dataprev não está abrangida pelas especificidades apresentada na Portaria TCU
90/2014, relacionadas com esse item:
"Levantar informações quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das
demonstrações contábeis elaboradas pelas UJ para dar cumprimento às diretrizes
preconizadas nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T
16.9 e 16.10."
(...)
"Abrangência: Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da
União e do Tribunal de Contas da União; Órgãos da administração direta do Poder
Executivo; Autarquias e fundações do Poder Executivo e Entidades da Administração
Pública Federal signatárias ou supervisoras de contrato de gestão."
12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas
A sistemática de apropriação utiliza os dados da contabilidade, do plano de contas e se apoia na
metodologia de custeio definida no sistema integrado de informações administrativas. A forma de
custeio utilizada pela contabilidade da Dataprev é “por absorção” ou “integral”; O sistema de
acumulação para apuração dos custos de produção consolida todos os custos por centros de custos
diretos e indiretos de produção e ainda os centros de custos de estrutura. Todas as unidades da
Dataprev possuem uma sigla e um código de centro de custo correspondente.
Os Custos Diretos de Produção são os custos de alocação direta que participam da produção. Os
Custos Indiretos de Produção são os custos gerenciais ou necessários ao apoio da produção de cada
sistema, serviço e projeto e permite a visualização dos custos de suporte entre as áreas. Os Custos
de Estrutura são os de ordem administrativa, normalmente associados a órgãos de caráter
administrativo, de gerenciamento e de controle. Seus valores são transformados em percentual que
incide sobre o somatório dos Custos Diretos e Indiretos de Produção.
Mensalmente, são apropriadas as despesas nos diversos centros de custo da empresa. Estas despesas
são apropriadas às contas contábeis. Cada centro de custo está preparado para receber lançamentos
em qualquer das contas contábeis. O sistema integrado possui rotinas que ligam as áreas financeira,
de suprimentos, de gestão de contratos, de gestão de estoques, patrimônio, comercial e de pessoas à
contabilidade. Os mecanismos de rateio são recursos utilizados para garantir adequada apropriação
aos centros de custo.
Atualmente, os principais parâmetros que definem os preços dos contratos com os clientes da
Dataprev estão previstos em política de preços que tem resultado previsto no Plano de Ação e é
revisada anualmente. No quadro abaixo, apresentamos de forma resumida, todos os custos, no
exercício de 2014, por Diretoria, nas colunas, e por natureza, nas linhas.
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Tabela 51: Demonstrativo de Custos por Diretoria
Em R$ Milhares
Diretoria
NATUREZA

Total Geral
DFS

DIT

DPE

DRD

PR

1 - PESSOAL PRÓPRIO

99.570,82

136.919,27

24.018,41

260.334,05

32.373,62

553.216,17

2 - PESSOAL EXTERNO

10.850,24

5.762,19

1.011,06

9.828,74

3.664,22

31.116,44

6.965,46

79.740,17

821,41

16.201,04

3.028,72

106.756,80

265,07

526,20

9,07

34,47

73,44

908,26

5.399,85

84.036,78

145,60

4.021,07

2.835,79

96.439,08

11.011,85

15.008,70

2.157,80

21.905,59

4.718,35

54.802,30

3 - SERVIÇOS
4 - MATERIAIS
5 - DEPRECIAÇÃO
6 - DESPESAS GERAIS
Total Geral

134.063,28

321.993,31

28.163,35

312.324,96

46.694,14

843.239,05

Fonte: Departamento de Controladoria

Tabela 52: Ajustes de Custos
Em R$ Milhares

Ajustes para o Relatório de Gestão
TIPO DE CUSTO

TOTAL

Direto

484.014

Estrutural

206.732

Indireto

152.493

Total Geral
Fonte: Departamento de Controladoria

843.239

12.3 Conformidade Contábil
Não se aplica (DN TCU 134/2013).
12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
Não se aplica (DN TCU 134/2013).
12.5 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela
NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008
Não se aplica (DN TCU 134/2013).
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12.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976
As demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas são apresentadas no ANEXO V.
12.7 Composição Acionária das Empresas Estatais
12.7.1

Composição Acionária do Capital Social como Investida
QUADRO 23: A.12.7.1 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL*
UJ COMO INVESTIDA – POSIÇÃO EM 31/12/2014
ACIONISTAS

PARTICIPAÇÃO

UNIÃO

51 % (cinquenta e um por cento)

219.300.000,00

INSS

49 % (quarenta e nove por cento)

210.700.000,00

TOTAL

(*)

100 % (cem por cento)

R$

430.000.000,00

Com relação às informações relativas a composição acionária do capital social,
conforme previsto no item 12.7 do anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134, de 04
de dezembro de 2013 e de acordo com artigo 6º, do Decreto nº 7.151, de 09 de abril de
2010, que aprova o Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social – DATAPREV, o capital social da empresa é de R$ 430.000.000,00
(quatrocentos e trinta milhões de reais), não é subdividido em ações e está totalmente
integralizado e distribuído entre a União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Desse modo, não é aplicável à especificidade da Dataprev o formato do Quadro
A.12.7.1 - Composição Acionária do Capital Social da Portaria TCU nº 90, de 16 de
abril de 2014.

12.7.2

Composição Acionária da UJ como Investidora

QUADRO A.12.7.2 – INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

Não se aplica. A Dataprev não possui participações em outras empresas.

12.8 Relatório de Auditoria Independente
O relatório da auditoria independente é apresentado no ANEXO V.
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13 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
13.1 Outras informações consideradas relevantes pela UJ
13.1.1

Indicadores de carga de trabalho

13.1.1.1

Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios

Tabela 53: Indicador - Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios
Sigla do
indicador

Nome do Indicador
Créditos Emitidos para Pagamento de
Benefícios
Meta para 2015

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Série Histórica(Qts)
Comportamento esperado

CEPB

Fonte

SINTESE

Aferição

Periodicidade

Anual

Anual

Unidade de
Medida
Créditos
Emitidos
(em milhares)

2014

2013

2012

378.830.276

366.135.317

354.536.982

Crescimento das emissões.

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

Não se aplica

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

Departamento de Serviços do INSS - DEIN
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Figura 18: Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios

Análise:
Foi apurado o quantitativo de 378.830.276 créditos emitidos em 2014, contra 366.135.317 emitidos
em 2013 e 354.536.982 emitidos em 2012. Verifica-se pelo crescimento da geração de créditos
deste último exercício, conforme registrado acima, na figura do Indicador CEPB, o crescimento
percentual gerado para 2014, em função dos índices já registrados de 3,46% para 2013 e 3,27%
para 2012.
Este quantitativo de 2014, representado na barra de quantidades do Indicador CEPB, registra
conforme a Tabela 54, a seguir, a emissão de mais 12.694.959 créditos do que no exercício anterior,
e representa um crescimento maior em relação ao ano de 2013, que registrou o aumento quantitativo
de 11.598.335 créditos em referência a 2012. A diferença entre os acréscimos de créditos, destes
últimos dois anos, representou a geração de mais 1.096.624 créditos neste último exercício,
conforme apresentado no quadro abaixo. Este quantitativo de crescimento gerou um aumento na
curva percentual em relação aos exercícios anteriores.

Tabela 54: Evolução da Quantidade de Créditos Emitidos
Qt. 2014

Qt.
Acrésc.créditos

Qt. 2013

Qt.Acrésc.créditos

Qt.2012

Comparação dos
acréscimos de créditos
emitidos 2014/2013

378.830.276

12.694.959

366.135.317

11.598.335

354.536.982

1.096.624

Pelos números quantitativos de emissões, registrados na Tabela 54, é de se prever que em 2015 o
índice percentual médio de crescimento deverá se posicionar entre 3,5% a 4%, com quantitativos de
créditos emitidos próximo a 385 milhões.
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13.1.1.2
Guias de Arrecadação
Tabela 55: Indicador - Guias de Arrecadação
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Guias de Arrecadação

GA

Banco de
Arrecadação

Anual

Anual

Milhares de
Guias de
Arrecadação

Meta para 2015

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Série Histórica
Comportamento esperado

2014

2013

2012

1.033.716

956.230

891.167

Crescimento da quantidade de GPS de empresas arrecadadas na rede bancária

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

Não se aplica

Fórmula de Cálculo

Σ de guias

processadas por ano

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

Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho - DEFT

Figura 19: Guias de Arrecadação

Análise:
Ao final de 2014 a base de dados de guias de contribuintes pessoa jurídica superou a marca de 1 bilhão de
registros.
Durante o ano de 2014 foram arrecadadas pouco mais de 77 milhões de guias, o que representou um
acréscimo de pouco mais de 18% sobre as 65 milhões de guias arrecadadas no exercício anterior. Este
acréscimo estava dentro do valor esperado para o período. Para 2015 é esperado que este crescimento seja
mantido.
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13.1.1.3

Índice de crescimento de vínculos empregatícios

Tabela 56: Indicador - Índice de crescimento de vínculos empregatícios
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Índice de crescimento de vínculos
Empregatícios

ICVE

CNIS

Anual

Anual

Meta para 2015

Não se aplica

Critério para meta

Média dos útlimos anos

Série Histórica
Comportamento esperado

Unidade de
Medida
Percentual

2014

2013

2012

738.636

699.505

656.581

Manutenção da taxa de crescimento

Utilidade do Indicador
Aferir quantitativamente a variação da massa de empregados com vínculo empregatícios, projetados a demanda de
trabalho da Empresa.
Tipo de Indicador

Não se aplica

Fórmula de Cálculo
ICVE = (TVE (ano) / TVE (ano anterior)) - 1) x100
Legenda:
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 dos
crescimento anual dos vínculos empregatícios armazenados no CNIS.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Serviços do INSS - DEIN

Figura 20: Índice de crescimento de vínculos Empregatícios
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Análise:
O TVE é incrementado pelos novos vínculos empregatícios iniciados no ano e declarados pelas
empresas por meio dos documentos GFIP e/ou RAIS, ou ainda incluídos diretamente no CNIS pelo
INSS. A quantidade total de vínculos sofre influência 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.
Como consequência dos trabalhos de desativação do mainframe CV2, a partir de setembro de 2014
a atualização de vínculos informados pela GFIP passou a ocorrer somente na plataforma baixa,
tendo sido suspenso o processamento paralelo que até então ocorria no mainframe CV2. Nesta data,
foram apurados 725.352.422 vínculos cadastrados no CNIS, ambiente CV2, perfazendo um
acréscimo mensal médio de vínculos em 2014 na ordem de 0,45%. Como a apuração do TVE era
obtida somente neste ambiente, e as adequações para sua obtenção em plataforma baixa não haviam
sido finalizadas, não foi possível apurar o dado real do TVE em dezembro de 2014. Desta forma,
excepcionalmente o TVE referente a dezembro de 2014 foi obtido a partir do dado real de setembro
do mesmo ano, e das quantidades projetadas com base na taxa média de acréscimo mensal de
vínculos observada nos 8 (oito) primeiros meses de 2014.
Em dezembro de 2014, foram apurados 738.636.295 vínculos empregatícios, o que significa um
crescimento de 5,59% em relação a dezembro de 2013. Assim, o ICVE de 2013 é 5,59%, que
corresponde à variação entre os 699,5 milhões de vínculos mantidos no CNIS no fim de 2013 e os
738,6 milhões de vínculos apurados para o final de 2014. O desempenho do indicador ficou dentro
da meta estabelecida na previsão contida no Relatório de Gestão 2013, que apontava um
crescimento entre 5,0 e 6,0%. Este resultado ratifica a tendência de crescimento constante
observada nos últimos anos. Importante também salientar que este índice é fortemente influenciado
por fatores ambientais, de natureza econômica e da dinâmica do mercado de trabalho, o que
demanda análise específica situada fora do escopo da área responsável pelo cálculo.
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13.1.1.4

Quantidade de Requerimentos Cadastrados no Seguro Desemprego

Tabela 57: Indicador - Quantidade de Requerimentos Cadastrados no Seguro Desemprego
Nome do Indicador
Quantidade de Requerimentos
Cadastrados no Seguro-Desemprego
Meta para 2014

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Série Histórica

Comportamento esperado

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

QRSD

Base de
Gestão do
SeguroDesemprego

Anual

Anual

Unidade de
Medida
Requerimentos
Cadastrados

2014

2013

2012

8.807.301

8.568.713

8.062.054

A quantidade de requerimentos do Seguro-Desemprego aumenta à medida que há
aumento da formalização de admissões e demissões, ou seja do nível de empregado no
Brasil.

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

Não se aplica

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

Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho - DEFT

Figura 21: Requerimentos Cadastrados no Seguro-Desemprego
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Análise:
Foi apurado o quantitativo de 8.807.301 de requerimentos cadastrados em 2014, contra 8.568.713
requerimentos cadastrados em 2013 e 8.062.054 emitidos em 2012. Calcula-se crescimento de 6,3%
entre 2012 e 2013, e de 2,8% entre 2013 e 2014.
Neste último ano, houve o aumento de 238.588 requerimentos cadastrados, evidenciando que o
aumento na formalização do emprego traz um aumento na solicitação de benefícios do SeguroDesemprego. A expectativa para 2015, devido a alterações nas regras de concessão do benefício, é
que aconteça uma diminuição na procura de pelo menos 15%.
13.1.2

Indicadores de gestão empresarial

13.1.2.1

Fortalecimento do Controle Interno

Tabela 58: Indicador - Fortalecimento do Controle Interno
Nome do Indicador

Sigla

Periodicidade

Unidade de Medida

Fortalecimento do Controle Interno

FCI

Anual

Percentagem

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

EFICÁCIA
Dados elementares

Sigla

Descrição

Fonte

Unid. de Medida

TRREG

Total de recomendações regularizadas no exercício

CGAU

Quantidade

TRPEND

Total de recomendações pendentes no último dia do exercício
CGAU
anterior

Quantidade

TRGER

Total de recomendações geradas no decorrer do exercício

CGAU

Quantidade

TCANC

Total de recomendações canceladas

CGAU

Quantidade

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

Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU
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Figura 22: Fortalecimento do Controle Interno

Análise:
O Índice de Fortalecimento do Controle Interno do exercício 2014 (54,04%) apresenta valor inferior
ao exercício de 2013 (61,13%), em decorrência do conjunto de 13 (treze) recomendações
formuladas pelo OCI, próximo ao final do exercício de 2014, cujo prazo para atendimento implica
em lapso temporal que extrapola o exercício de 2014.
Dentre as 13 (treze) recomendações formuladas, 12 (doze) recomendações tem prazo para a plena
implementação previsto no decorrer do exercício de 2015, influenciando sobremaneira o resultado
alcançado. Há que se considerar, também, a influência do fortalecimento e monitoramento dos
controles implementados, que reduziram a geração de recomendações e oportunidades de melhorias
como resultado dos trabalhos realizados durante o exercício de 2014.
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13.1.2.2

Evolução do Faturamento Global

Tabela 59: Evolução do Faturamento Global
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução do Faturamento Global

EFG

DEFI

Anual

Porcentagem

Diretriz Estratégica

Estabilidade Econômica

Meta para 2014

R$ 1.354.190.602,00

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

EFICIÊNCIA

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

Descrição

Unidade de Medida

FTA

Faturamento Total do Ano

Milhões de Reais

FTAA

Faturamento Total Ano Anterior

Milhões de Reais

Método de Aferição do Indicador
Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade
Área Responsável pelo Cálculo

Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário - DIPN
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Figura 23: – Resultado do Indicador em 2014

Análise:
O Faturamento do ano de 2014 totalizou o montante de R$ 1.256,6 milhões, o que representou um
incremento de 4,19% em relação ao ano de 2013, descontada a inflação, no período, queda real de
faturamento. O cliente INSS permaneceu como o grande responsável pelas receitas de prestação de
serviços da DATAPREV, com aproximadamente R$ 654,2 Milhões (52%).
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13.1.2.3

Retorno sobre o Patrimônio Líquido - RPL

Tabela 60: Retorno sobre o Patrimônio Líquido - RPL
Nome do Indicador

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

RPL

DRE e
balancete

Anual

Anual

%

Meta para 2014

10

Critério para meta

Resolução da Presidência.

Série Histórica

2014

2013

2012

20,12

26,46

33,82

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

Eficácia

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

DEGC

Figura 24: Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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Análise:
Em comparação ao exercício de 2014, os números indicam que houve redução deste indicador em
6,34 p.p. Como fator preponderante destacam-se o registro dos dividendos obrigatórios na conta de
Reserva Especial de Dividendos Obrigatórios, aumentando o Patrimônio Líquido; e a redução do
Lucro Líquido em 3,62% em comparação do exercício anterior. Efetuando-se a reclassificação dos
dividendos, o RPL real do exercício de 2014 seria de 23,77%.
13.1.2.4

Margem Operacional

Tabela 61: Margem Operacional - MO
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

MO

DRE e balancete

Anual

Anual

%

Margem Operacional
Meta para 2014

10

Critério para meta

Resolução da Presidência.
2014

2013

2012

22,40

24,89

23,56

Série Histórica
Comportamento esperado
Utilidade do Indicador
Medir o lucro operacional em relação às vendas.
Tipo de Indicador

Eficácia

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

DEGC
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Figura 25: Margem Operacional

Análise:
Em comparação ao exercício de 2014, os números indicam que houve redução deste indicador em
2,49 p.p. Destaca-se a redução do lucro operacional em comparação com exercício anterior em
6,30% como principal causa de redução do índice, face ao aumento dos custos e despesas totais em
12,87%, enquanto a receita líquida aumentou 4,15%. O aumento dos custos e despesas totais
referem-se principalmente aos gastos com estrutura, pessoal e contratação de serviços de terceiros.

181

DATAPREV - RG2014

13.1.2.5

Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização - EBITDA

Tabela 62: Indicador - Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortização

EBTIDA ou
(LAJIDA)

DRE e
Balancetes

Meta para 2013

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Série Histórica

Aferição Periodicidade
Anual

Unidade de
Medida

Anual

R$

2014

2013

2012

309.132

331.845

276.132

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

Eficácia

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

Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura 26: EBTIDA
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Figura 27: Margem EBTIDA

Análise:
Em comparação ao exercício de 2013, houve redução na capacidade de geração de caixa
operacional de 6,84%. A diminuição na margem em 3,46 p.p justifica-se pela diminuição do lucro
operacional em 15,67% (numerador) enquanto que a receita operacional líquida aumentou 4,15%
(denominador).
Outro fato que merece destaque e influencia na apuração desse indicador foi o aumento das
depreciações e amortizações em 21,12%, quando comparado com o exercício anterior, em função
do nível de investimento que a empresa vem efetuando nos últimos exercícios, fazendo com que no
conjunto demonstre mais eficiência.
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13.1.2.6

Índice de Recebimento Anual - IRA

Tabela 63: Índice de Recebimento Anual - IRA
Nome do Indicador
Índice de Recebimento Anual

Sigla do
indicador
IRA

Meta para 2014

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Fonte
Balancete

Aferição
Anual

Periodicidade
Anual

Unidade de
Medida
Percentual

2014

2013

2012

97,16

89,06

86,15

Série Histórica

Comportamento esperado
Utilidade do Indicador
Demonstrar o percentual de recebimentos em relação ao faturamento.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
IRA – Recebimento Bruto no Exercício/Faturamento Bruto
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC

Figura 28: Índice de Recebimento Anual

Análise:
O Índice apurado de 97,16% está refletindo recebimento de faturas recebidas de exercícios anteriores e
de faturas emitidas no próprio exercício. Em 2014 grande parte dos recursos recebidos foram destinados
para pagar compromissos com investimentos adquiridos no exercício de 2013 e no próprio exercício.
Cabe mencionar que ao longo do exercício os níveis de recebimentos foram instáveis, ficando abaixo da
necessidade de caixa da empresa.
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13.1.2.7

Índice de Percentual do Total a Receber

Tabela 64: Índice Percentual do Total a Receber - PTR
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice Percentual do Total a Receber

PTR

Balancete

Anual

Anual

Percentual

Meta para 2014

Não se aplica

Critério para meta

Não se aplica

Série Histórica

2014

2013

2012

66,81

66,49

69,93

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

Eficácia

Fórmula de Cálculo
PTR – Recebimento Bruto no Exercício/Total a Receber no Exercício
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

DEGC

Figura 29: Percentual do Total a Receber

Análise:
Embora se mantenha praticamente estável quando comparado ao exercício anterior, em relação
a 2012 apresenta uma queda 3,12 p.p. mantendo o nível de recebimento abaixo das necessidades
de caixa da Dataprev, conforme mencionado na análise do Índice de Recebimento Anual (IRA).

185

DATAPREV - RG2014

SEÇÃO IV
RESULTADOS E CONCLUSÕES
A partir do exposto neste Relatório de Gestão, pode-se concluir que a DATAPREV – Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social, em 2014, cumpriu com êxito as suas funções
institucionais, de acordo com a legislação em vigor, os princípios e as demais regras que norteiam
os atos de gestão da Administração Pública Federal.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015.

RODRIGO ORTIZ ASSUMPÇÃO
Presidente
CPF 105.508.858-03
DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
Ministério da Previdência Social
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ANEXOS
ANEXO I – Organograma Funcional
Complemento do item 1.3 Organograma funcional

ANEXO II – Relatório Gerencial de Serviço de Informação ao Cidadão - 2014
Complemento do item 3.1 Canais de acesso do cidadão

ANEXO III - Demonstrativo Índice Consolidado de Resultados – ICR
Complemento do item 5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional

ANEXO IV – Demonstrativo das Demandas do TCU e da CGU
Complemento do item 11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

ANEXO V – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
Complemento do item 12.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela
Lei nº 6.404/1976
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ANEXO I
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
(Item 1, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 134/2013)

1

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES
COMPÕEM O RELATÓRIO

(...)
1.3

Organograma funcional
•

Presidência – PR

•

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS

•

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações – DRD

•

Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT

•

Diretoria de Pessoas – DPE
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ORGANOGRAMA PRESIDÊNCIA

PR

(DF)

Presidência

SECE

Vinculada ao
Conselho de
Administração

CGAU

(DF)

(DF)

Secretaria
Executiva

CGSI

(DF)

Coordenação
Geral de Auditoria
Interna

Coordenação
Geral de
Segurança da
Informação

CJUR

CGPO

(DF)

Consultoria
Jurídica

CGCO

(DF)

Coordenação
Geral de
Planejamento e
Organização

(DF)

Coordenação
Geral de
Comunicação
Social
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ORGANOGRAMA DFS

DFS

(RJ)

Diretoria de
Finanças e
Serviços
Logísticos

SUSL

(RJ)

Superintendência
de
Serviços Logísticos

DECP

(RJ)

DETI

(RJ)

Departamento
de
Compras

Departamento
de Soluções
de TIC para
Uso Interno

DEPP

DECO

(RJ)

(RJ)

Departamento de
Prospecção de
Soluções e Análise
de Processos

Departamento
de
Controladoria

DESG

DEGC

(RJ)

(RJ)

Departamento
de
Serviços Gerais

Departamento
de
Gestão Contábil

DEGD

DEFI

(RJ)

Departamento de
Gestão
Administrativa

DEEN

(RJ)

Departamento
Financeiro

(RJ)

Departamento
de
Engenharia
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ORGANOGRAMA DRD

DRD

(RJ)

Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações

CGIM

(RJ)

Coordenação Geral
de Integração
e Monitoramento

CGEP

(RJ)

CGQS

Coordenação Geral
de Escritório
de Projetos

SUDS

(RJ)

Superintendência de
Desenvolvimento de
Software

(RJ)

Coordenação Geral
de Qualidade
de Software

SURL

(DF)

Superintendência de
Relacionamento
com Clientes
e Informações

SUAT
Superintendência
de Atendimento
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ORGANOGRAMA DRD

SUDS

(RJ)

Superintendência de
Desenvolvimento de
Software

UDPB

(PB)

Unidade de
Desenvolvimento
de Software Paraíba

UDCE

(CE)

Unidade de
Desenvolvimento
de Software Ceará

UDSC

(sc)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Santa Catarina

UDRJ

(RJ)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Rio de Janeiro

UDRN

(RN)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software
Rio Grande do Norte
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ORGANOGRAMA DRD

(DF)

SURL

Superintendência de
Relacionamento com
Clientes e Informaçõe

CGCC

(DF)

CGNN

Coordenação Geral
de Contratos
com Clientes

CGII

(RJ)

Coordenação Geral de
Novos Negócios

(RJ)

Coordenação Geral
de Inteligência
da Informação

DEFT

(RJ)

Departamento de
Serviços da Fazenda e
do Trabalho

DEMP
Departamento de
Serviços do
MPS e PREVIC

(DF)

(RJ)

DEIN
Departamento de
Serviços do INSS
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ORGANOGRAMA DRD

SUAT

(DF)

Superintendência de
Atendimento

DESA

(DF)

Departamento de
Suporte ao Ambiente
Tecnológico de
Usuários

CGSU

(DF)

Coordenação Geral de
Suporte a Produtos e
Serviços a Usuários

DECS

(DF)

Departamento
Central de Serviços

UAXX
Unidades de
Atendimento

(Classe “A” BA/CE/DF/MG/
PA/PE/RS/SP)
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ORGANOGRAMA DIT
DIT

(DF)

Diretoria de
Tecnologia e
Operações

SUOP

SUAS

(DF)

CGGT

Superintendência
de
Operações

Superintendência de
Arquitetura e
Serviços de
Infraestrutura de TIC

(RJ)

Coordenação
Geral de
Governança de
TIC
CPRJ

(RJ)

DEAT

(RJ)

Centro de
Processamento
Rio de Janeiro

Departamento de
Arquitetura
Técnica

CPDF

DEGS

(DF)

(DF)

Centro de
Processamento
Distrito Federal

Departamento de
Gestão de
Serviços de TIC

CPSP

DEPS

(SP)

Centro de
Processamento
São Paulo

CGOS

(RJ)

(RJ)

Departamento de
Planejamento e
Serviços de
Infraestrutura de TIC

(RJ)

Coordenação
Geral de
Operação e
Serviços de TIC
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ORGANOGRAMA DPE

DPE

(DF)

Diretoria de
Pessoas

CTPE
Comitê Gestor
de Pessoas

(RJ)

CGTS

(RJ)

Coordenação Geral
de Relações do
Trabalho e
Responsabilidade
Socioambiental

CGQV

(RJ)

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

DEPE

(RJ)

Departamento de
Administração de
Pessoas

DEEC

(RJ)

Departamento de
Educação
Corporativa
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ANEXO II
RELATÓRIO GERENCIAL DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – 2014
(Item 3, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 134/2013)

3

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

3.1

Canais de acesso do cidadão

– Complementos acerca do serviço de informações aos cidadãos em 2014
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Relatório Gerencial
Serviço de Informação ao Cidadão
2014

CGPO /2014
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LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
CEF – Caixa Econômica Federal
CGU – Controladoria Geral da União
DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DPE – Diretoria de Pessoas
DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informação
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
MPS – Ministério da Previdência Social
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
PR – Presidência
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Introdução
A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são
aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Ao regulamentar esse direito, a Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a regra, e o
sigilo é a exceção e estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos
de informação do cidadão.
A resposta a uma solicitação de acesso à informação pública requer metodologia, ou seja, é
necessário processar o pedido e garantir ao requerente a entrega do dado. Para isso, a Lei de
Acesso a Informações estipula:
•
•
•
•

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

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

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

Para formalizar e auxiliar no controle dos pedidos de informação demandados pelos cidadãos
foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU) um sistema eletrônico de registro,
o e-SIC.
O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer
pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, será possível
acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por
e-mail; entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. O
objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas.
Assim, apresentamos o relatório anual de 2014, com as informações consolidadas dos pedidos
registrados para a Dataprev.
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Fluxo Diário de Pedidos
No ano de 2014 foram registrados 1187 pedidos de informação,362 a menos que 2013
(1549), sendo 181 efetivamente sobre a Dataprev 115 pedidos a menos que o ano passado
(296). Veja nos tópicos abaixo, o detalhamento mensal da quantidade de pedidos e a descrição
das características destes pedidos.

Janeiro -2014
Neste período foram registrados um total de 135 (cento e trinta e cinco) pedidos. Sendo que o
dia 29 foi o de maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 11 (onze) pedidos.
Conforme destacado no gráfico, foram registrados 2 (duas) solicitações de recurso de 1º
instância e nenhuma solicitação de recurso de 2º instância sobre as respostas disponibilizadas.
Esses dois recursos referem-se a dados pessoais e/ou impossíveis de veiculação via Lei de
Acesso à Informação por tratarem-se de dados restritos por contrato e/ou segredos industriais
O gráfico abaixo detalha a variação da quantidade de pedidos no período:

Fluxo de pedidos

Q u a n tid a d e d e p e d id o s

Janeiro
01/01 a 31/01/2014
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8
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3
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3
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1
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1 0
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Quantidade
Recursos
1ª Instância
Recursos
2ª Instância
Recursos a CGU

Dias do mês
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Fevereiro -2014
Neste mês foram registrados um total de 144 (cento e quarenta e quatro) solicitações, sendo
que o dia 20 foi o dia de maior número de registros, com 13 no total.
Em comparação com o mês de Janeiro, houve um aumento de 9 (nove) pedidos na quantidade
de solicitações. Entretanto foi registrado 1(uma) solicitação de recurso de 1º instância,
nenhuma solicitação de recurso de 2º instância e nenhuma solicitação de recurso à CGU
sobre as respostas disponibilizadas.
Segue abaixo gráfico relativo as quantidades de ocorrência deste mês:

Fluxo de Pedidos
Fevereiro
01/02 a 28/02/2014
13

Quantidade de pedidos
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Dias do mês
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Março -2014
No mês de março foram registrados um total de 170 pedidos de informação um recorde dentro
do SIC/Dataprev, sendo que o dia 20 foi o dia de maior número de registro de solicitações,
com 15 (quinze) no total. Neste período, ocorreu 1 pedido de recurso em 1ª instância, nenhum
pedido em 2ª instância e nenhuma solicitação à CGU. A grande maioria dos pedidos foram
reencaminhados ao INSS (maior demanda de reencaminhamento).
A quantidade de pedidos registrados neste período aumentou, com relação ao mês de
fevereiro, em 26 pedidos.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
Março
01/02 a 31/03/2014
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Abril -2014
No mês de abril foram registrados um total de 142 (cento e quarenta e dois) pedidos. O dia 09
foi o que teve a maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 10 (dez) pedidos.
Conforme destacado no gráfico, foram registrados 3 (três) solicitações de recurso de 1º
instância e duas solicitações de recurso de 2º instância sobre as respostas disponibilizadas.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de pedidos

Quantidade de pedidos
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Maio -2014
Em Maio foram registrados um total de 97 (noventa e sete) solicitações, sendo que o dia 26
foi o de maior número de registros, com 10 (dez) no total.
Em comparação com o mês de Abril, houve uma queda de 45 (quarenta e cinco) pedidos na
quantidade de solicitações. Entretanto foram registrados 7(sete) solicitações de recurso de 1º
instância, duas solicitações de recurso de 2º instância e duas solicitações de recurso à CGU
sobre as respostas disponibilizadas. Cabe registrar que dois pedidos de 1ª,2ª,3ª (CGU)
instâncias, correspondem a dois pedidos de uma mesma pessoa solicitando à Dataprev a
disponibilidade de dados pertencentes a um de nossos clientes.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
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Junho -2014
No mês de junho foram registrados um total de 61 pedidos de informação, sendo que os dias
3,5 e 16 foram os dias de maior número de registros de solicitações, com 06 (seis) no total
diário. Neste período, ocorreu 1 pedido de recurso em 1ª instância e nenhum pedido em 2ª
instância e nenhuma solicitação à CGU.
A quantidade de pedidos registrados neste período diminuiu, com relação aos meses de abril e
maio, em 36 pedidos com relação ao mês de maio e 81 em relação ao mês de abril. Inferimos
que o período de parada para copa do mundo de futebol e o período de férias contribuíram
para essa redução.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
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Julho -2014
No mês de julho foram registrados um total de 104 (cento e quatro) pedidos. O dia 10 foi o
que teve a maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 09 (nove) pedidos.
No referido mês,foram registrados 2 (dois) pedidos de recurso em 1ª instância. Porém, não
forma registrados nenhum recurso de 2ª e nem pedidos em 3ª Instância para a Controladoria
Geral da União (CGU). Na comparação trimestral, esse foi o mês em que o nosso sistema
registrou o maior número de pedidos neste trimestre.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de pedidos
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Agosto -2014
Em Agosto foram registrados um total de 59 (cinquenta e nove) solicitações, sendo que o dia
11 (onze) foi o de maior número de registros, com 07 (sete) no total.
Em comparação com o mês de Julho, houve uma queda de 45 (quarenta e cinco) pedidos na
quantidade de solicitações. Entretanto foram registrados 2(duas) solicitações de recurso de 1º
instância, uma solicitação de recurso de 2º instância e nenhuma solicitação de recurso à CGU
sobre as respostas disponibilizadas.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
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Setembro -2014
No mês de setembro foram registrados um total de 68 pedidos de informação, sendo que o dia
9 foi o dia de maior número de registros de solicitações, com 07 (sete) no total diário. Neste
período, ocorreu 1 pedido de recurso em 1ª instância e nenhum pedido em 2ª instância e
nenhuma solicitação à CGU.
A quantidade de pedidos registrados neste período aumentou, com relação aos mês de agosto,
em 9 pedidos e com relação ao mês de julho,diminuiu em 36. Inferimos que o período de
parada para copa do mundo de futebol e o período de férias contribuíram para essa redução.

Fluxo de Pedidos
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Outubro -2014
No mês de outubro foram registrados um total de 97 (noventa e sete) pedidos. O dia 20 foi o
que teve a maior quantidade de registros de solicitações, totalizando 11 (onze) pedidos. Esse
foi o dia em que a Empresa divulgou que o concurso de 2012 não seria prorrogado.
No referido mês, foi registrado 2 (dois) pedidos de recurso em 1ª instância. Porém, não forma
registrados nenhum recurso de 2ª e nem pedidos em 3ª Instância para a Controladoria Geral da
União (CGU).
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de pedidos

Quantidade de pedidos
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Novembro -2014
Em novembro foram registrados um total de 55 (cinquenta e cinco) solicitações, sendo que os
dias 03 (três), 13 (treze),17 (dezessete),20 (vinte), 29 (vinte e nove), foram os de maior
número de registros, com 04 (quatro) no total.
Em comparação com o mês de outubro, houve uma queda de 42 (quarenta e dois) pedidos na
quantidade de solicitações. Entretanto foram registrados 3 (três) solicitações de recurso de 1º
instância, nenhuma solicitação de recurso de 2º instância e nenhuma solicitação de recurso à
CGU sobre as respostas disponibilizadas pela Dataprev.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
Novembro
01/11 a 30/11/2014
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Dezembro
A quantidade de pedidos registrados neste período foi igual ao mês de novembro, e com
relação ao mês de outubro, diminuiu em 42 pedidos. Tivemos 6 pedidos de recurso em 1ª
instância, um em 2ª instância e um pedido que foi para a CGU. Cinco recursos em primeira
instância, assim como o de 2ª e o recurso para a Controladoria Geral da União tratavam da
não disponibilização de dados pessoais.
Segue gráfico detalhado com as informações sobre a quantidade de pedidos diários:

Fluxo de Pedidos
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Total de pedidos – mês a mês
Analisando o gráfico abaixo, podemos concluir que houve um aumento no número de
solicitações registradas no e-SIC nos meses de fevereiro,março e abril . Este aumento na
demanda reflete uma maior busca de informações devido ao término do prazo de validade do
Concurso Público n.º 01/2012, e o lançamento do edital do concurso 01/2014.
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Situação dos Pedidos Mês a Mês
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Fevereiro
Janeiro

Abril
Março

Junho
Maio

Agosto
Julho

Outubro
Setembro

Dezembro
Novembro

Quantidade

Quantidade

214

DATAPREV - RG2014

Direcionamento dos Pedidos
Interno e Externo

Do total de pedidos registrados no e-SIC (1187 solicitações).
•

918 pedidos (77,33%) foram identificados para o encaminhamento para outros órgãos.
Deste total, 714 (60,15%) foram repassados para o Instituto Nacional do Seguro
Social; 47 (3,96%) foram reencaminhados para a Receita Federal; 9 (0,76%) foram
reencaminhados para o Ministério da Previdência Social – MPS; 20 (1,68%) foram
repassados para o Ministério do Trabalho e Emprego; 08 (0,23%) foram repassados
(para o Ministério da Educação), 120 (10,11%) foram reencaminhados para a Caixa
Econômica Federal. Os reencaminhamentos ocorrem, visto que o assunto envolvido
compete ao cliente da Dataprev responder por força de contrato;

•

162 pedidos (10,97%), das 1187 solicitações, foram encaminhadas aos Pontos Focais
(Diretorias) para produção de resposta. Houve uma diminuição considerável (296)
devido a algumas mudanças na política de reencaminhamento adotado pela empresa.

•

Os 107 9,01%) pedidos categorizados como Outros, aumentou em comparação com o
ano passado apenas 3. Essa mudança se deve a inclusão de três itens que não fizeram
parte ano passado. Quais sejam: Os pedidos respondidos diretamente pelo SIC, ou
seja, onde as respostas constavam do nosso banco (69) ,aqueles pedidos genéricos ou
incompreensíveis (33) e os reencaminhados para outros órgãos que na somatória anual
não chegaram a 4. Ao todo dessa categoria foram 5 pedidos. 3 para o Banco do Brasil,
1 para o IBGE e 1 para o IIBAMA.

•
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Por Diretoria

No total, 162 pedidos foram registrados necessitando respostas formais das Diretorias da
empresa.
No entanto, 04 pedidos tiveram em seu conteúdo, solicitações para duas Diretorias distintas,
sendo necessário realizar o desmembramento dessas solicitações. Assim, foram encaminhados
170 solicitações de produção de respostas para os Pontos Focais, sendo:
•

81,18%, ou seja, 138 dos encaminhamentos foram direcionados para o DPE;

•

3,53%, ou seja, 06 dos pedidos foram direcionados para a PR;

•

2,94%, ou seja, 05 das solicitações foram direcionadas para a DRD;

•

12,35%, ou seja, 21 dos pedidos foram direcionados para a DFS; e

•

Com relação a DIT, neste segundo ano, não foram encaminhados pedidos para
produção de resposta.
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Conforme mostra o gráfico abaixo, quase a totalidade dos direcionamentos foram
encaminhados para a Diretoria de Pessoas – DPE. Uma vez que a maioria das dúvidas
referem-se a

Solicitações por Tema
Solicitações por Tema
296 solicitações de resposta

Concurso
Contratos
Erro de sistema
Outros

49,41%

41,18%

6,47% 2,94%

–
–
–
–

49,41% ou 84 solicitações foram sobre concurso público;
41,18% ou 70 solicitações foram sobre outros assuntos ;
6,47% ou 11 solicitações foram questões sobre contratos;
2,94% 5 solicitações foram questões sobre erro de sistema.

217

DATAPREV - RG2014

Solicitações respondidas diretamente pelo SIC

Neste tópico detalhamos os 9 pedidos que foram respondidos diretamente pelo SIC, baseado
nos históricos de respostas acumuladas durante esse período.
No gráfico acima:
– 0 solicitações sobre concurso;
– 0 solicitações sobre erro de página;
– 3 solicitações sobre assuntos de dados pessoais;
– 6 solicitações sobre assuntos diversos.

Situação dos Pedidos
Todos os pedidos direicionados à Dataprev, foram respondidos. Correspondendo a
100%.
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ANEXO III
DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE RESULTADOS – ICR
(Item 5, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 134/2013)

5

PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

(...)
5.4

Informações sobre indicadores de desempenho operacional

(...)
DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE RESULTADOS – ICR
–

Primeiro Trimestre

–

Segundo Trimestre

–

Terceiro Trimestre

–

Quarto Trimestre

–

Indicadores Inseridos no ICR
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DEMONSTRATIVOS DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE RESULTADOS – ICR

Primeiro Trimestre:
IRC
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março): 98,00%
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro e Março): 90,00%
Quadro de Previsão Contratual
Contratos
INSS – 106/2012
MP – 045/2012
MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

Janeiro
53.072.069,40

Previsto Contratual (PC)
Fevereiro
Março
53.072.069,40
53.072.069,40

Total
159.216.208,20

1.622.009,89

1.622.009,89

1.622.009,89

152.349,15

304.698,30

304.698,30

4.866.029,67
761.745,74

1.367.909,82

1.519.899,80

1.519.899,80

4.407.709,41

MTE – 025/2011 – 2º TA

646.449,54

646.449,54

646.449,54

1.939.348,62

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.948.195,13

10.948.195,13

10.948.195,13

32.844.585,39

PREVIC – 014/2013
PREVIC – 012/2013 – 1º TA
PREVIC – 001/2014
SRFB – 012/2013 e 1º TA
PGFN – 004/2013
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total PC

39.137,08

78.274,17

78.274,17

195.685,42

409.106,54

905.904,66

905.904,66

2.220.915,86

68.382,36

136.764,72

136.764,72

341.911,80

19.450.164,49

9.249.604,00

15.148.385,19

43.848.153,68

3.508.556,42

3.508.556,42

3.508.556,42

10.525.669,26

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05

18.333.333,34

18.333.333,34

18.333.333,34

55.000.000,02

200.000,00
109.896.780,51

200.000,00
100.604.876,71

200.000,00
106.503.657,90

600.000,00
317.005.315,12

Quadro de Realização Contratual
Contratos
INSS – 106/2012
MP – 045/2012

Janeiro
51.809.933,16
403.783,22

MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

Realização Contratual (RC)
Fevereiro
Março
53.055.360,60
52.598.641,91
339.823,46

202.390,40

Total
RC / PC
157.463.935,67 98,90%
945.997,08 19,44%

0,00

110.235,84

0,00

110.235,84 14,47%

1.057.249,79

1.173.938,57

1.167.722,24

3.398.910,60 77,11%

MTE – 025/2011 – 2º TA

270.881,84

0,00

0,00

270.881,84 13,97%

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.245.422,34

10.157.833,46

10.315.323,82

30.718.579,62 93,53%

PREVIC – 014/2013
PREVIC – 012/2013 – 1º TA
PREVIC – 001/2014
SRFB – 012/2013 e 1º TA
PGFN – 004/2013
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total RC

0,00

21.603,67

68.098,53

89.702,20 45,84%

409.106,54

905.904,66

905.904,66

2.220.915,86 100,00%

59.387,96

132.024,64

130.286,80

321.699,40 94,09%

17.723.159,31

8.955.959,10

14.175.097,81

40.854.216,22 93,17%

3.126.923,34

3.107.301,57

3.196.881,66

9.431.106,57 89,60%

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05 100,00%

18.624.179,75

19.048.324,45

19.378.455,25

57.050.959,45 103,73%

302.052,83
104.111.197,43

327.034,75
97.414.462,12

338.512,93
102.556.433,36

967.600,51 161,27%
304.082.092,91 95,92%

Resultado: O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre.
Considera-se cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos
mensalmente pelos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de realização dos
contratos nos meses analisados. É importante observar que as realizações acima do esperado de
alguns contratos compensam aqueles com execução abaixo da média mensal. O IRC apurado no
último mês do trimestre estabelece o resultado deste indicador para o período, observando que seu
cálculo é realizado considerando os valores realizados no trimestre.
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A meta estabelecida pela Dataprev (RS/PR nº 3.299/2013) para o primeiro trimestre de 2014 é de
98%. Na competência de março de 2014, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão
de realização para o período em análise totalizaram R$ 102.556.433,36 (cento e dois milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos). Assim, a
realização acumulada, considerando-se os instrumentos contratuais vigentes e com previsão de
execução, do 1º trimestre de 2014 foi de R$ 304.082.092,91 (trezentos e quatro milhões, oitenta e
dois mil, noventa e dois reais e noventa e um centavos).
O cliente INSS, responsável por 51,78% desta realização acumulada, executou R$ 52.598.641,91
(cinquenta e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e
noventa e um centavos), neste mês. A realização acumulada alcança 98,90% da previsão contratual,
resultado este satisfatório por se tratar do contrato de maior valor absoluto para a Dataprev.
O grupo de Empréstimos Consignados apresentou o segundo maior valor de execução em março
com resultado de R$ 19.378.455,25 (dezenove milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos
e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). O resultado acumulado deste serviço alcança
neste trimestre a razão de 103,73% em relação à previsão. O contrato RFB nº 012/2013 cujo o 1º
termo aditivo passou a vigorar no início deste ano, teve o resultado de janeiro elevado em virtude de
ajuste no lançamento ocorrido na competência de fevereiro. Com os ajustes necessários para valores
previstos e a relação entre realização e previsão alcança 93,17% ao fim do 1º trimestre de 2014.
O contrato PGFN nº 004/2013 alcançou nesta competência execução de R$ 3.196.881,66 (três
milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos),
representando 89,60% da previsão. O contrato MTE nº019/2012 atingiu 93,53% do resultado
esperado para o trimestre com a realização de R$ 10.315..323,82 (dez milhões, cento e trezentos e
quinze mil,trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) em março. Em relação ao contrato
MPS nº 027/2013 atingiu 77,11% de sua previsão no trimestre com a realização de R$ 1.167.722,24
(um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)
nesta competência.
O contrato PREVIC nº 012/2013 – 1º Termo Aditivo, referente à disponibilização de sistemas
realizou R$ 905.094,66 (novecentos e cinco mil, noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos,
alcançando 100% do previsto acumuladamente. Já o contrato PREVIC nº 001/2014, relacionado aos
serviços, realizou 94,09% do esperado até o momento. O contrato PR nº 034/2013 realizou 100%
do previsto até a presente competência.
Alguns contratos recentemente firmados, por tratarem de serviços de desenvolvimento de sistemas,
que necessitam de prazo para entrega dos produtos, não apresentaram resultados significativos até o
momento. São os contratos: PREVIC 014/2013, 2º Termo Aditivo do MTE 025/2011 e 4º Termo
Aditivo do MPS nº 053/2011. Espera-se a evolução dos resultados destes contratos para os
próximos trimestres.
O Serviço de Identificação de Óbitos apresentou execução 61,27% superior ao previsto para o
primeiro trimestre, com resultado de março no valor de R$ 338.512,93 (trezentos e trinta e oito mil,
quinhentos e doze reais e noventa e três centavos). Por fim, contrato MP 045/2012 executou 19,42%
do previsto até o momento.
O IRC obtido em março foi de 95,92%. Este resultado demonstra a evolução da execução dos
contratos no decorrer do primeiro trimestre, o qual iniciou com execução de 94,74%. Contudo, este
resultado acumulado do primeiro trimestre é de 2,08 pontos percentuais menor que a meta
estabelecida (98%) pela Dataprev (Resolução 3.299/2013).
221

DATAPREV - RG2014

Percentual de Alcance:
AF = 95,92
AI = 90,00
ME = 98,00

PA = (95,92 – 90,00) x 100, logo: PA = 74,00%
98,00-90,00

IDC (Corporativo)
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março): 10 (dez). Alterada para 7,0 (sete) pela RS3328/14
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro e Março): 0 (zero)
Resultado
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Validar novo modelo de Gratificação Variável por Resultado
D2 – Realizar o processo de avaliação de desempenho, etapa de planejamento de metas com
empregados
D3 – Concluir modelo de negócio e realizar pregão para contratação do Solução de SMS.
D4 – Realizar o detalhamento do Plano de Ação 2014 e preencher a Ficha Resultado, até 31/01/2014.

2
3
3
2

Os desafios D1 e D4 alcançaram a meta.
O desafio D2 não foi alcançado, mas a pontuação para o cálculo foi contabilizada (a diretoria
decidiu ampliar o período das metas individuais de 01/04/14 à 30/09/14 para 01/04/14 à 30/11/14,
consequentemente, o prazo para realizar o planejamento foi estendido de 31/03/14 para 17/04/14.).
O desafio D3 foi excluído pela Resolução 3328/2014.
Percentual de Alcance:
AF = 7,00
AI = 0,00
ME = 7,00

PA = ( 7,00 – 0,00) X 100 , logo: PA = 100%
(7,00 – 0,00)

PMDFT – AF
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março): 95,75%
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro e Março): 88,60%

222

DATAPREV - RG2014

Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 14/04/2014)
VARIÁVEIS

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

TDA
Janeiro/2014

Fevereiro/2014

Março/2014

Acumulado no Trimestre

65
557
389

109
935
546

98
853
521

272
2.345
1.456

339

325

363

1.027

1.350
438
7
1.795
37.895
95,26%

1.915
207
42
2.164
52.032
95,84%

1.835
112
26
1.973
51.578
96,17%

5.100
757
75
5.932
141.505
95,81%

Resultado: O resultado do PMDFT – AF do 1º trimestre de 2014 foi de 95,81%, ficando acima da
meta em 0,06 ponto percentual.
Percentual de Alcance:
AF = 95,81
AI = 88,60
ME = 95,75

PA = (95,81 – 88,60) X 100, logo: PA = 100%
95,75 – 88,60

PMDFT – AT
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 95,75%
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 88,60%
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 14/04/2014)
VARIÁVEIS

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

TDA
Janeiro/2014

Fevereiro/2014

Março/2014

Acumulado no Trimestre

52
683
273

52
683
273

52
683
273

156
2.049
819

172

172

172

516

1.180
261
28
1.469
21.452
93,15%

1.180
261
28
1.469
21.452
93,15%

1.180
261
28
1.469
21.452
93,15%

3.540
783
84
4.407
64.356
93,15%

Resultado: O resultado do PMDFT – AT do 1º trimestre de 2014 foi de 93,15%, ficando abaixo da
meta em 2,60 pontos percentuais. Por meio das Resoluções 3294/2013, 3295/2013 e 3296/2013, a
partir de 01/01/2014, a subordinação da SUAT passou para DRD e parte da SUAT foi transferida
para DFS. Como o indicador PMDFT é calculado com um mês de desasagem, o índice alcançado
referente a janeiro/2014 foi calculado em função da configuração organizacional de dezembro de
2013. O índice de janeiro/2014 foi repetido para os meses de fevereiro e março, desta forma
manteve-se a base de cálculo homogenia no trimestre.
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Percentual de Alcance:
AF = 93,15
AI = 88,60
ME = 95,75

PA = (93,15 – 88,60) X 100, logo: PA = 63,64%
95,75 – 88,60

PMDFT – AM
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 95,75%
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 88,60%
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 14/04/2014)
TDA

VARIÁVEIS

Janeiro/2014

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

Fevereiro/2014

Acumulado no Trimestre

Março/2014

22
354
106

32
578
263

18
565
221

72
1.497
590

118

116

118

352

600
129
11
740
12.587
94,12%

989
97
45
1.131
19.807
94,29%

922
79
37
1.038
20.072
94,83%

2.511
305
93
2.909
52.466
94,46%

Resultado: O resultado do PMDFT – AM do 1º trimestre de 2014 foi de 94,46%, ficando abaixo da
meta em 1,26 pontos percentuais.
Percentual de Alcance:
PA = (94,46 – 88,60) X 100, logo: PA = 81,96%
95,75 – 88,60

AF = 94,46
AI = 88,60
ME = 95,75

TMA
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 16,5h
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 38h
Resultado:
INDICADOR
Tempo Médio de Atendimento – TMA
Janeiro

Fevereiro

Março

Final

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

30254

19,76h

21688

29,15h

24.353

23,66h

76.295

23,67

Observações: As quantidades de chamados inseridos nas tabelas representam os valores de
chamados do indicador e não o total de chamados da Central de Serviços.
Todos os indicadores são calculados no 5º dia do mês subsequente ao do fechamento das
ocorrências.
224

DATAPREV - RG2014

Percentual de Alcance:
AF = 23,67h
AI = 38h
ME = 16,5h

PA = (23,67 – 38) X 100 , logo: PA = 66,66%
(16,5 – 38)

IDC – AF
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 10 (dez). Alterada para 8,8 (oito vírgula oito) pela
RS3328/14
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Realizar salvaguarda dos códigos fonte e arquivos do mainframe MV2 em backup de retenção
permanente.

1,3

D2 – Desativar aplicações on-line do CNIS (CNIS Cidadão,SARCI e CNISVR).

1,2

D3 – Disponibilizar em ambiente de homologação a versão DTP do Portal CNIS-SIBE com
GERID

1,0

D4 – Homologar versão do módulo de consulta SIMPLIFICADA do PUC 11.
D5 – Realizar a readequação da infraestrutura de serviços IMOWEB para Internet.
D6 – Implantar Painel de Monitoramento do MTE com informações de atendimento.
D7 – Concluir, no âmbito do e-Social, a atualização do CNIS-PF com a nova base completa do
SIISO (Sistema de Informações Sociais da Caixa Econômica Federal).
D8 – Concluir a Qualidade dos Dados ("profile") do CNISPF e do SUB.
D9 – Definir acordo de níveis operacionais (ANO) do subprocesso de relacionamento.
D10 – Reduzir em 30% o nº de incidentes dos serviços prestados pela Dataprev tendo como base
quantidade de incidentes do 4º trimestre/2012 (inclui todos os serviços e todos os incidentes
incluindo lentidão, instabilidade, indisponibilidade parcial).
D11 – Obter 98% das RDM de produção no trimestre com preenchimento de FAL (Formulário de
Atesto e Liberação).
D12 – Obter 30% das RDM do ambiente de Produção preenchidas pela nova Solução de Gestão de
TI.
D13 – Parametrizar o Novo Catálogo de Serviços/Produtos na ferramenta CA.

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,2
0,5
0,5
1,0
1,0

Os desafios D1, D3, D5, D6, D7, D8, D11 e D12 alcançaram a meta.
Já os desafios D2, D4 e D10 não conseguiram chegar na meta planejada para o trimestre
D2 - A pedido do INSS, o Portal CNIS (CI e VR) está passando pelo processo de “Refactoring”
para melhora dos tempos de atendimento, para atender à DIRAT. Em função disso, não houve
autorização para a expansão do Portal CI e VR, não sendo possível desativar os aplicativos.
D4 - Problemas intermitentes no webservice que estabelece a comunicação com SERPRO, impediu
a homologação em março, e
D10 - A quantidade de incidentes para o período foi ultrapassada.
Os desafios D9 e D13 excluídos pela Resolução 3328/2014.

225

DATAPREV - RG2014

Percentual de Alcance:
AF = 6,3
AI = 0,00
ME = 8,8

PA = (6,3 – 00) X 100, logo: PA = 71,59%
(8,8 – 0,00)

IDC – DRD
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 10 (dez)
Alcance Inicial ( Janeiro, Fevereiro, Março) : 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Implantar critérios de promoção de fase, para todos os projetos de software em andamento.

2,0

D2 – Elaborar documento de visão das necessidades de evolução e adequação arquitetural da atual
solução da sala de
monitoramento do INSS.

1,5

D3 – Disponibilizar para implantação o Módulo Planejamento do AD - SIGEPE.

2,5

D4 – Concluir Laboratório de Data Mining para SD – Pescador Artesanal.

2,0

D5 - Definir processo de extração de dados para clientes internos e externos.

2,0

Todos os desafios foram concluídos nesse trimestre.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = ( 10 – 00) X 100, logo: PA = 100%
10 – 0,00
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IDC – DIT
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 10 (dez)
Alcance Inicial ( Janeiro, Fevereiro, Março) : 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Definir arquitetura padronizada para Hadoop as a service.

1,0

D2 – Definir arquitetura de hardware e software para infraestrutura como serviço IaaS.

0,5

D3 – Implantar arquitetura de alta disponibilidade para o PostgreSQL.

1,0

D4 – Parametrizar o Processo de gestão de Eventos na ferramenta CA-SDM.

1,0

D5 - Definir Catálogo de Atividades de Infraestrutura para subsidiar a implantação da Solução de
controle de atividades de infraestrutura (ticket).

1,0

D6 - Elaborar o Plano de Conformidade Tecnológica para 2014.

1,0

D7 - Definir modelo de gestão de Base de conhecimento unificada de problemas de infraestrutura e
aplicações.

0,5

D8 - Definir e publicar o Processo de Conformidade Tecnológica Contínua da Infraestrutura de
TIC.

1,0

D9 - Implantar sistema de controle de versão para gestão de scripts de infraestrutura.

0,5

D10 - Realizar POC da solução de criptografia na rede de backbone.

0,5

D11 - Concluir a passagem do monitoramento das concentradoras de acesso de entidades externas
para os Centros de Processamento.

1,0

D12 - Definir arquitetura da solução técnica para implantação do Processo de Integração Contínua.

1,0

Os desafios D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 e D12 conseguiram alcançar a meta
estabelecida. A exceção foi o D4 que não chegou na meta planejada.
D4 - Não foi atingido no prazo devido ao atraso na entrega da OS 029 por parte da consultoria
responsável pelas parametrizações da ferramenta (B2Br). Desta forma, foi solicitada e aprovada
pela Diretoria, durante o monitoramento do Plano de Ação, a prorrogação para 30/05/14, como
parte integrante do resultado 1.02 ( Processo de gestão de eventos implantado na ferramenta CA) do
eixo Gestão e Governança. Desafio com 60% concluído.
Percentual de Alcance:
AF = 9,0
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (9,0 – 00) X 100, logo: PA = 90%
10 – 0,00

IDC – AT
Meta do trimestre (Janeiro, Fevereiro, Março): 10 (dez)
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 0 (zero)
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Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Atingir no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS o percentual de 95,6%.

3,0

D2 – Atingir o percentual de 97,1% das ocorrências atendidas no ISCS com tempo menor que 24
horas.

2,0

D3 – Atingir no Índice de Reclamações Recebidas – IRR o percentual de 1,8%.

3,0

D4 – Atingir no Índice de Demanda Atendida – IDA o percentual de 100%.

2,0

Os desafios D1 e D3 conseguiram alcançar a meta estabelecida. Já os desafios D2 e D4 não
chegaram na meta planejada pela Diretoria.
RESULTADO DO DESAFIO D1 (ISCS) : 96,25%
Janeiro

Fevereiro

Quantidade
14.253

ISCS
97,43%

Quantidade
10.270

Março
ISCS
96,25%

Final

Quantidade

ISCS

12.323

Quantidade

98,05%

ISCS

36.846 97,30%

RESULTADO DO DESAFIO D2 : 96,31%
Janeiro

Fevereiro

Quantidade
13,420

ISCS<24h
94,16%

Quantidade
9.891

Março
ISCS<24h
96,31%

Final

Quantidade

ISCS<24h

12.053

Quantidade ISCS<2
4h

97,81%

35.364

95,98
%

RESULTADO DO DESAFIO D3 (IRR): 1,8%
Houve alto índice de reclamações registradas oriundas do INSS tendo em vista o MemorandoCircular no. 10/CGTI/PRES/INSS que prevê algumas regras para abertura de ocorrências, sendo que
a Dataprev pode encerrá-las caso alguma das regras seja descumprida, caso o descumprimento seja
do INSS a reclamação é considerada indevida, por isso, houve correção dos meses de Janeiro e
Fevereiro.
Janeiro

Fevereiro

Quantidade
715

IRR
2,17%

Quantidade
602

Março
IRR

Final

Quantidade

2,47%

IRR

405

Quantidade
1,53

1.344

IRR
1,6%

RESULTADO DO DESAFIO D4 (IDA): 100%.
Janeiro
Quantidade
30.910

Fevereiro
IDA
94,16%

Quantidade
21.384

Março
IDA
101,24%

Quantidade
24.615

Final
IDA

Quantidade
98,94%

76.909

IDA
99,20
%

Observações: As quantidades de chamados inseridos nas tabelas representam os valores de
chamados do indicador e não o total de chamados da Central de Serviços.
Todos os indicadores são calculados no 5º dia do mês subsequente ao do fechamento das
ocorrências.
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Percentual de Alcance:
AF = 6,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (6,0 – 00) X 100, logo: PA = 60%
10 – 0,00

IDC – AM
Meta do trimestre Janeiro, Fevereiro, Março): 10 (dez). Alterada para 8,0 (oito) pela RS3328/14
Alcance Inicial (Janeiro, Fevereiro, Março): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Implantar módulo de avaliação de desempenho da solução de gestão de pessoas

1,0

D2 – Definir padrões da rede local (Lan)

1,0

D3 – Implantar ferramenta de avaliação de investimentos

1,0

D4 – Implementar piloto do modelo de apoio/suporte administrativo na Álvaro Rodrigues

1,0

D5 – Contratar serviço para infraestrutura de eventos institucionais

0,5

D6 – Contratar o sistema de acesso físico com monitoramento eletrônico

0,5

D7 – Contratar solução de comunicação unificada

1,0

D8 – Entregar pavimentos concluídos da obra de Brasília – 3º ao 9º pavimento.

1,0

D9 – Publicar Relatório de Avaliação do Programa de Qualidade de Vida – Referência 2013.

0,5

D10 – Elaborar Balanço Socioambiental 2013.

0,5

D11 – Identificar para execução e validar as ações prioritárias das trilhas de aprendizagem.

1,0

D12 – Adquirir solução integrada para gestão de pessoas.

1,0

Os desafios D2, D3, D4, D9, D10 e D11 alcançaram a meta. Os desafios D5, D6, D7 e D12 não
alcançaram as metas planejadas para o trimestre. O desafio D6 também não foi alcançado, mas a
pontuação para o cálculo foi contabilizada.
D5 - Estimativa de preço concluída. Após essa etapa, o Edital será encaminhado para a COJU e
posterior aprovação do Conselho. A expectativa de contratação é para 20/06/14. Portanto, desafio
ainda não concluído.
D7 - O desafio não foi cumprido. Cabe o registro de que o pregão eletrônico 287/14 foi realizado
em 28/03/14.
D12 - Devido aos ajustes no TR solicitados pelas áreas envolvidas e questionamentos de
fornecedores, o processo de compra para aquisição da solução não foi iniciado no tempo planejado.
A expectativa do prazo para contratação é junho/14.
Os desafios D1 e D8 excluídos pela Resolução 3328/2014.
Percentual de Alcance:
AF = 5,5
AI = 0,00
ME = 8,00

PA = ( 5,5 – 00) X 100, logo: PA = 68,75%
(8,00 – 0,00)
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Segundo Trimestre:

IRC
Meta do trimestre (Abril, Maio,Junho): 98,00%
Alcance Inicial (Abril,Maio,Junho): 90,00%
Quadro de Previsão Contratual
Contratos
INSS – 106/2012

Previsto Contratual (PC)
Maio
Junho

Abril

Total

53.072.069,40

53.072.069,40

53.072.069,40

159.216.208,20

MP – 045/2012

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

MPS – 053/2011 – 4º TA

304.698,30

304.698,30

304.698,30

914.094,89

1.519.899,80

1.519.899,80

1.519.899,80

4.559.699,39

MPS – 027/2013
MTE – 025/2011 – 2º TA

646.449,54

646.449,54

646.449,54

1.939.348,62

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.948.195,13

10.948.195,13

10.948.195,13

32.844.585,39

PREVIC – 014/2013
PREVIC – 012/2013 – 1º TA
PREVIC – 001/2014
SRFB – 012/2013 e 1º TA
PGFN – 004/2013

78.274,17

78.274,17

78.274,17

234.822,50

905.904,66

905.904,66

905.904,66

2.717.713,98

136.764,72

136.764,72

136.764,72

410.294,16

15.148.385,19

15.148.385,19

15.148.385,19

45.445.155,57

3.508.556,42

3.508.556,42

432.352,50

7.449.465,34

0,00

0,00

3.275.848,90

3.275.848,90

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05

18.333.333,34

18.333.333,34

18.333.333,34

55.000.000,02

200.000,00
105.231.648,01

200.000,00
105.231.648,01

200.000,00
105.431.292,99

600.000,00
315.894.589,00

PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total PC

Quadro de Realização Contratual
Contratos
INSS – 106/2012
MP – 045/2012
MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

Abril
53.389.832,36

Realização Contratual (RC)
Maio
Junho
53.446.277,41
54.228.766,48

123.109,22

260.997,46

67.583,16

0,00

0,00

0,00

1.206.764,08

1.208.912,73

1.170.408,32

Total
RC / PC
161.064.876,25 101,16%
451.689,84 43,02%
0,00

0,00%

3.586.085,13 78,65%

MTE – 025/2011 – 2º TA

247.033,27

26.300,12

0,00

273.333,39 14,09%

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.534.955,60

9.730.909,94

10.517.727,58

30.783.593,12 93,73%

PREVIC – 014/2013
PREVIC – 012/2013 – 1º TA
PREVIC – 001/2014
SRFB – 012/2013 – 1º TA
PGFN – 004/2013
PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total RC

18.879,73

0,00

281,79

905.904,66

905.904,66

905.904,66

19.161,52

8,16%

2.717.713,98 100,00%

130.601,89

130.229,50

130.582,81

391.414,20 95,40%

14.272.886,32

14.187.998,76

14.315.329,61

42.776.214,69 94,13%

3.120.921,28

3.274.501,70

0,00

6.395.422,98 85,85%

0,00

0,00

3.275.848,90

3.275.848,90 100,00%

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05 100,00%

19.674.690,20

19.611.278,20

19.906.934,40

59.192.902,80 107,62%

343.361,96
104.048.057,92

259.703,21
103.122.131,04

260.290,36
104.858.775,42

863.355,53 143,89%
312.028.964,38 98,78%

Resultado:
O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
conforme estimado nos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de realização
dos contratos nos meses analisados. O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o
resultado deste indicador para o período, observando que seu cálculo é realizado considerando os
valores realizados no trimestre.
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A meta estabelecida pela DATAPREV ( RS/PR nº 3326/2014) para o segundo trimestre 2014 é de
98,00%. Na competência de junho de 2014, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão
de realização para o período em análise totalizaram R$ 104.858.775,42 ( cento e quatro milhões,
oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
Assim, a execução acumulada para o 2º trimestre de 2014 foi de R$ 312.028.964,38 (trezentos e
doze milhões, vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
O cliente INSS, responsável por 51,26% da realização no trimestre, executou R$ 161.064.876,25
(cento e sessenta e um milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e
cinco centavos) no período de abril a junho. A realização alcança 101,16% da previsão contratual.
O grupo de Empréstimos Consignados apresentou o segundo maior valor de execução acumulada
com resultado de R$ 59.192.902,80 (cinquenta e nove milhões, cento e noventa e dois mil,
novecentos e dois reais e oitenta centavos) no trimestre. O resultado deste, serviço alcança no
trimestre a razão de 107,62% em relação à previsão. O contrato RFB nº 012/2013, cujo 1º termo
aditivo passou a vigorar no início deste ano, teve resultado de 94,13% em relação a previsão
trimestral deste contrato.
O contrato PGFN nº 004/2013 e PC nº 035/2014 alcançaram neste trimestre a execução de R$
9.671.271,88 (nove milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e
oito centavos). O contrato MTE nº 019/2012 atingiu 93,73% do resultado esperado para o trimestre.
Em relação ao contrato MPS nº 027/2013, este atingiu 78,65% de sua previsão acumulada.
O contrato PREVIC nº012/2013 – 1º Termo Aditivo, referente à disponibilização de sistemas,
realizou R$ 905.904,66 em cada mês do período, alcançando 100% do previsto. O contrato
PREVIC nº 001/2014, relacionado aos serviços, realizou 94,40% do esperado até o momento. Por
sua vez, o contrato PREVIC nº 014/2013 realizou somente 8,16% de sua previsão para o trimestre.
O contrato PR nº 034/2013 realizou 100% do previsto até a presente competência.
O serviço de identificação de óbitos, apresentou execução de 45,89% superior ao previsto para o
trimestre, com resultado acumulado no valor de R$ 863.355,53. Por fim, o contrato MP nº 045/2012
executou 43,02% do previsto no período.
O IRC obtido para o 2º trimestre de 2014 é 98,78%. Este resultado demonstra a evolução da
execução dos contratos após o primeiro trimestre, o qual terminou com execução de 95,92%. o
resultado é 0,78 ponto percentual maior que a meta estabelecida (98,00%) pela RS/PR nº
3326/2014.
Percentual de Alcance:
AF = 98,78
AI = 90,00
ME = 98,00

PA = (98,78 – 90,00) x 100, logo: PA = 100%
98,00 – 90,00

IDC (Corporativo)
Meta do trimestre (Abril,Maio,Junho): 10 (dez). Alterada para 7,0 (sete) pela RS3417/14
Alcance Inicial (Abril,Maio,Junho): 0 (zero)
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Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2014
D1 – Concluir os testes do Plano de Continuidade de Negócio INSS - CNIS
D2 – Implantar no e-DOC os seguintes instrumentos normativos: Manual, Nota Técnica e ANO
( Acordo de Nível Operacional).
D3 – Adquirir solução integrada para gestão de pessoas.
D4 – Implantar solução para acesso seguro de dispositivos à rede local em Brasília.
D5 – Implantar Serviço de Apurações Especiais.

Pesos
3,0
1,0
3,0
2,0
1,0

Os desafios D4 e D5 foram alcançados.
Os desafios D1 e D2 não foram alcançados.
O desafio D3 - excluído por meio da Resolução 3417/2014
D1 - Para a realização dos testes, os servidores de continuidade foram instalados e configurados no
site secundário (CPSP), exceto o servidor SAA do INSS. A proposta foi configurar o servidor SAA
do INSS-CNIS em produção no CPRJ para atender ao ambiente de continuidade nessa primeira
etapa de testes. Porém, essa configuração não foi finalizada com sucesso até o momento.
D2 - Ocorreu atraso na elaboração dos documentos necessários para definição dos requisitos de
negócio (1ª onda de implantação). O prazo solicitado pela UD para o desenvolvimento da solução
extrapolou as expectativas iniciais. Houve alteração da estratégia de implantação para não
comprometer o cronograma de entrega da 2ª e 3ª ondas.
Percentual de Alcance:
AF = 3,00
AI = 0,00
ME = 7,00

PA =

(3,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 42,86%
7,00 – 0,00

PMDFT – AF
Meta do trimestre (Abril, Maio e Junho): 95,75%
Alcance Inicial (Abril,Maio e Junho): 88,60%
Apuração do PMDFT para DIT:

Apuração do PMDFT para DRD:
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Cálculo do PMDFT-AF:
DIT

DRD

Área Fim (AF)

TDA

2081

3157

5238

THA

52315

98753

151068

PMDFT

96,02

96,80

96,53

Percentual de Alcance:
AF = 96,53
AI = 88,60
ME = 95,75

PA =

( 96,53 – 88,60) X 100, logo: PA = 100%
95,75 – 88,60

PMDFT – AM
Meta do trimestre (Abril,Maio,Junho): 95,75%
Alcance Inicial (Abril,Maio,Junho): 88,60%

OBS.: Foram excluídos do cálculo do PMDFT-AM os centros de custo de empregados liberados e
de empregados afastados por auxílio-doença.

Percentual de Alcance:
AF = 95,76
AI = 88,60
ME = 95,75

PA =

( 95,76 – 88,60) X 100, logo: PA = 100%
95,75 – 88,60

TMA
Meta do trimestre (Abril,Maio,Junho): 16,25h
Alcance Inicial (Abril,Maio,Junho): 38h
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Resultado:
INDICADOR
Tempo Médio de Atendimento – TMA
Abril

Maio

Junho

Final

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

Quantidade

TMA

18.655

28,22h

25.595

28,68h

24.390

16,88H

66.640

24,85

Observações:
As quantidades de chamados inseridos nas tabelas representam os valores de chamados do
indicador e não o total de chamados da Central de Serviços.
Todos os indicadores são calculados no 5º dia do mês subsequente ao do fechamento das
ocorrências.
Percentual de Alcance:
AF = 24,85h
AI = 38h
ME = 16,25h

PA = (24,85 – 38) X 100, logo: PA = 60,46%
(16,25 – 38)

IDC – AF
Meta do trimestre (Abril, Maio, Junho): 10 (dez). Alterada para 9,5 (nove vírgula cinco) pela
RS3417/14
Alcance Inicial (Abril, Maio, Junho): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2014
D1 – Internalizar a sala de monitoramento do INSS.
D2 – Disponibilizar para homologação a versão DTP do Portal CNIS – SIBE com GERID e
demandas de melhoria da Arquitetura e Segurança.
D3 – Disponibilizar para homologação, ferramenta de Batimento do SIBE II para as novas rubricas
de pagamento de benefício.
D4 – Disponibilizar para homologação os módulos III e V do SISPABGEN Versão I.
D5 – Disponibilizar para homologação o Módulo de Simulação de Aposentadorias SRPPS.
D6 – Disponibilizar para homologação do novo módulo IMOWEB.
D7 – Disponibilizar para implantação a Versão 3 da solução de correio no MTE/SINE.
D8 – Desativar as rotinas on-line do CNIS – Cidadão da plataforma alta.
D9 – Disponibilizar o ambiente do MV2 para desligamento.
D10 – Implantar o processo gestão de qualidade do ciclo produtivo ( produção).
D11 – Realizar a atualização tecnológica de todas as instâncias de Oracle 9 para versões superiores.
D12 – Reduzir em 35% o número de incidentes dos serviços prestados pela Dataprev tendo como
base quantidade de incidentes do 4º trimestre/2012 ( inclui todos os serviços e todos os incidentes
incluindo inconsistência, lentidão, instabilidade, indisponibilidade total e parcial).
D13 – Obter 98% das RDM de produção no trimestre com preenchimento de FAL ( Formulário de
Atesto e Liberação).

Pesos
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

234

DATAPREV - RG2014

Desafio D12

Os resultados D1, D2, D4, D5, D6, D9, D10, D11, D13 alcançaram a meta estabelecida plenamente.
Os desafios D3, D8, D12 não conseguiram alcançar seus objetivos.
D3 - A meta não foi cumprida devido ao atraso no desenvolvimento da ferramenta de batimento.
D8 - A meta não foi atingida em virtude de problemas na aplicação, que serão sanados apenas na
próxima versão do Portal CNIS/SIBE.
D12 - A quantidade de incidentes em relação à quantidade de serviços prestados pela Dataprev
ultrapassou a meta prevista, indicando o não cumprimento do desafio para o trimestre.
O desafio D7 excluído por meio da Resolução 3417/2014.
Percentual de Alcance:
AF = 6,50
AI = 0,00
ME = 9,50

PA = (6,50 – 0,00) X 100, logo: PA = 68,42%
9,50 – 0,00

IDC – DRD
Meta do trimestre (Abril,Maio, Junho): 10 (dez)
Alcance Inicial ( Abril, Maio, Junho) : 0 (zero)
Resultado:
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Desafios para o Segundo Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Revisar os componentes de preços e percentuais aplicados a produtos da nova política de
preços.

1,0

D2 – Assinar a primeira OS de orientação técnica do Serviço de Gerenciamento de Projetos.

2,0

D3 – Testes do 1º incremento do SIBE – Calamidades realizado pela equipe interna de testes.

2,5

D4 – Atingir o percentual de 95,65% no indicador Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS.

2,5

D5 - Atingir o percentual de 1,7% no indicador Índice de Reclamação Recebidas – IRR.

0,5

D6 – Atingir 97,15% das ocorrências atendidas no ISCS com tempo menor que 24 horas.

1,5

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5 e D6 foram alcançados.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (10,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 100%
10,00 – 0,00

IDC – DIT
Meta do trimestre (Abril, Maio, Junho): 10 (dez)
Alcance Inicial ( Abril, Maio, Junho) : 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Disponibilizar a infraestrutura de produção para implantação do processo de integração
contínua.

1,5

D2 – Implantar o processo de gerenciamento de configuração da infraestrutura na ferramenta CA
(ITIL)

1,5

D3 –Implantar as ordens de serviço (Ticket) originárias dos processos de mudança, implantação e
eventos escalados.

1,0

D4 – Executar testes de restore em 5% dos backups realizados em cada Centro de Processamento.

1,0

D5 – Disponibilizar catálogo de Infraestrutura com o Serviço para o ambiente de produção.

1,5

D6 – Desativar a ferramenta antiga de monitoração CA Spectrum versão 9.1.2, migrando seus
controles para a nova versão.

1,0

D7 – Construir e implantar módulos de automação: NTP, SUDO, LDAP, DNS, Agente CA, Agente
Puppet, Agente Backup, Cron.

1,5

D8 – Implantar a rede datacenter no CPDF.

1,0

Os desafios D1, D4, D6, D7 e D8 foram alcançados. Os desafios D2, D3 e D5 não conseguiram
chegar na meta.
D2 - Há pendência do atendimento da Ordem de Serviço nº 17, relativa a correção de
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inconsistências na carga do CMDB.
D3 - Durante a realização de testes com o SDM, foram identificadas necessidades de ajustes na
ferramenta para que o catálogo possa entrar em produção. Está sendo providenciada a Ordem de
Serviço nº 40, solicitando implementação das alterações necessárias junto à consultoria.
D5 - Apesar do projeto ter sido encaminhado no mês de maio, a necessidade prioritária do
cabeamento de dois racks pelo CPDF não ocorreu. A previsão repassada pelo CPDF é que esse
cabeamento somente ocorrerá em 30/08/14.
Percentual de Alcance:
AF = 6,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA =(6,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 60%
10,00 – 0,00

IDC – AM
Meta do trimestre Abril, Maio, Junho): 10 (dez). Alterada para 8,5 (oito vírgula cinco) pela
RS3417/14
Alcance Inicial (Abril, Maio,Junho): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Contratar sistema de acesso físico com monitoramento eletrônico.

0,5

D2 –Realizar exercício de desocupação em seis unidades prediais da Dataprev.

0,5

D3 – Contratar empresa para prestação de serviço de organização de eventos internos e externos
para atendimento à Dataprev no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

0,5

D4 –Implantar modelo de gestão integrada de serviços prediais em seis unidades da Dataprev.

0,5

D5 – Implantar Modelo de Informações Gerenciais de Custos.

0,5

D6 – Contratar nova Ata de Registro de Preços para mobiliários e divisórias

0,5

D7 – Concluir 100% das instalações hidrosanitárias, elétrica, detecção e combate a incêndio,
banheiros dos pavimentos tipos - 3º ao 9º andar(piso, teto, divisórias, louça e metais ) do Bloco Ed.
Sede da Dataprev em Brasília-DF.

0,5

D8 –Internalizar no DETI as atividades de coordenação do suporte da infraestrutura da rede de
telefonia, outsourcing, videoconferência,estações de trabalho e servidores.

0,5

D9 – Implantar o novo fluxo do processo de classificação da documentação fiscal.

0,5

D10 – Contratar consultoria em gestão tributária.

0,5

D11 – Contratar obra de Reforma do Edifício da Dataprev na Paraíba.

0,5

D12 – Contratar Escritório de Projetos de arquitetura e engenharia, para elaboração dos projetos de
obras para a macroregião RJ/SP.

0,5

D13 - Contratar obra de Reforma da Fachada do prédio da Álvaro Rodrigues.

0,5

D14 - Contratar consultoria de eficientização do consumo e redução de custos energéticos.

0,5

D15 - Disponibilizar as instalações do novo imóvel da Dataprev em Mato Grosso, com
funcionamento normal das atividades.

0,5

D16 - Contratar a Solução de Comunicação Unificada.

0,5

D17 - Implementar pelo menos cinco núcleos de apoio administrativo em três unidades prediais da
Dataprev.

0,5
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D18 - Contratar serviço externo para o desenvolvimento de cursos à distância e ter pelo menos um
curso em operação.

0,5

D19 - Implantar a execução padronizada dos processos de gestão de pessoas nos estabelecimentos
da Dataprev que possuem Unidade de Desenvolvimento, Centro de Processamento ou que sejam
concentradoras de atividades administrativas.

1,0

Os desafios D2, D4, D5, D8, D9, D11, D15, D16, D17 e D19 foram executados completamente.
Os desafios D1, D3, D6, D7, D10, e D18 não tiveram o alcance definido completados.
D1 - O não cumprimento da meta da GVR se justifica pela necessidade de nova consulta ao
mercado fornecedor e ajustes no Termo de Referência, na tentativa de inclusão de novos
componentes periféricos que, devido a complexidade da contratação, exigiu tempo maior do que o
esperado.
D3 - Dificuldades para atender as expectativas da Dataprev e do mercado fornecedor, demandou
várias alterações nos requisitos exigidos no Termo de Referência, o que ocasionou atraso no
processo.
D6 - O protótipo do mobiliário (mesas, armários, etc.) está aprovado. O item do Pregão referente as
cadeiras staffs será revogado para atualização das especificações. O parecer técnico seguirá para
área de compras até o final da terceira semana de julho, para prosseguimento do trâmite interno do
processo.
D7 - Realizou aproximadamente 85% do desafio proposto. Não foi possível concluir o desafio
proposto no prazo estimado, em razão de atrasos na fase de acabamento dos banheiros
(revestimentos, louças e metais).
D10 - Em fase de avaliação e obtenção de referências sobre atuação das empresas de consultoria
selecionadas pelo DEGC e CGCJ para subsidiar a decisão sobre contratação.
D18 - O desafio não foi concluído por problemas em algumas etapas do processo de licitação, que
atrasaram a contratação.
Os desafios D12, D13, D14 excluídos por meio da Resolução 3417/2014.
Percentual de Alcance:
AF = 5,50
AI = 0,00
ME = 8,50

PA =

(5,50 – 0,00) X 100, logo: PA = 64,71%
8,50 – 0,00
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Terceiro Trimestre:
IRC
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 98,00%
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro): 90,00%
Quadro de Previsão Contratual
Contratos

Previsto Contratual (PC)
Agosto
Setembro
0,00
317.344,01
53.072.069,40
53.072.069,40

Julho

FUNPRESP – 013/2014
INSS – 106/2012 e 1º TA

0,00
53.072.069,40

Total
317.344,01
159.216.208,20

MP – 045/2012

350.000,00

350.000,00

350.000,00

MPS – 053/2011 – 4º TA

304.698,30

304.698,30

304.698,30

914.094,89

1.519.899,80

1.519.899,80

1.519.899,80

4.559.699,39

MPS – 027/2013

1.050.000,00

MTE – 025/2011 – 3º TA

646.449,54

646.449,54

646.449,54

1.939.348,62

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.948.195,13

10.948.195,13

10.948.195,13

32.844.585,39

PREVIC – 014/2013

78.274,17

78.274,17

78.274,17

234.822,50

PREVIC – 012/2013 – 1º TA

905.904,66

905.904,66

905.904,66

2.717.713,98

PREVIC – 001/2014

136.764,72

136.764,72

136.764,72

410.294,16

PREVIC – 013/2014

2.486,16

3.551,66

3.551,66

9.589,48

15.148.385,19

15.148.385,19

15.148.385,19

45.445.155,57

SRFB – 012/2013 e 1º TA
PGFN – 004/2013 – 1º TA

432.352,50

432.352,50

432.352,50

1.297.057,50

3.275.848,90

3.275.848,90

3.275.848,90

9.827.546,70

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05

18.333.333,34

18.333.333,34

18.333.333,34

55.000.000,02

200.000,00
105.433.779,15

200.000,00
105.434.844,65

200.000,00
105.752.188,66

600.000,00
316.620.812,45

PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total PC

Quadro de Realização Contratual
Contratos
FUNPRESP – 013/2014

Julho

Agosto
0,00

INSS – 106/2012 e 1º TA
MP – 045/2012
MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

Realização Contratual (RC)
Setembro
0,00
252.129,70

Total
252.129,70

RC / PC
79,45%

54.019.432,54

54.999.425,62

54.841.471,17

163.860.329,33

102,92%

303.858,53

245.979,03

304.256,64

854.094,20

81,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.223.704,94

1.244.040,73

1.208.905,91

3.676.651,58

80,63%

MTE – 025/2011 – 3º TA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

MTE – 019/2012 – 1º TA

9.733.833,03

9.758.705,58

10.746.309,80

30.238.848,41

92,07%

PREVIC – 014/2013

0,00

4.226,81

0,00

4.226,81

PREVIC – 012/2013 – 1º TA

905.904,66

905.904,66

905.904,66

2.717.713,98

PREVIC – 001/2014

130.430,05

130.812,01

130.544,65

391.786,71

95,49%

PREVIC – 013/2014

2.486,16

3.551,66

3.551,66

9.589,48

100,00%

SRFB – 012/2013 – 1º TA

14.315.329,61

14.612.446,59

13.858.115,51

42.785.891,71

94,15%

PGFN – 004/2013 – 1º TA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.275.848,90

3.275.848,90

3.258.682,47

9.810.380,27

99,83%
100,00%

PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Identificação de Óbitos
Total RC

1,80%
100,00%

79.117,35

79.117,35

79.117,35

237.352,05

19.632.589,90

19.616.810,50

19.632.558,40

58.881.958,80

107,06%

288.234,61

412.235,98

286.697,24

987.167,83

164,53%

103.910.770,28

105.289.105,42

105.508.245,16

314.708.120,86

99,40%

239

DATAPREV - RG2014

Resultado:
O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
conforme estimado nos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de realização
dos contratos nos meses analisados. O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o
resultado deste indicador para o período, observando que seu cálculo é realizado considerando os
valores realizados no trimestre.
A meta estabelecida pela Dataprev (RS/PR nº 3.410/2014) para o terceiro trimestre 2014 é de
98,00%. Na competência de Setembro de 2014, os serviços prestados aos clientes que possuem
previsão de realização para o período em análise totalizaram R$ 105.508.245,16.
O cliente INSS, responsável por 52,01% da realização no mês, executou R$ 54.841.471,17. A
realização ao fim do trimestre alcança 102,92% de sua previsão contratual.
O grupo de Empréstimos Consignados apresentou o segundo maior valor de execução mensal com
resultado de R$ 19.632.558,40. O resultado deste serviço alcança no trimestre a razão de 107,06%
em relação à previsão. O contrato RFB nº 012/2013, cujo 1º termo aditivo passou a vigorar no início
deste ano, teve o resultado de 94,15% em relação a previsão para a competência.
Não houve execução do 1º Termo Aditivo do contrato PGFN nº 004/2013 no mês, contudo a
execução da PC nº 035/2014 foi de R$ 3.258.682,47. O contrato MTE nº 019/2012 - 1º Termo
Aditivo atingiu 92,07% do resultado esperado para o trimestre. Em relação ao contrato MPS nº
027/2013, este atingiu 80,63% de sua previsão trimestral.
O contrato PREVIC nº 012/2013 – 1º Termo Aditivo, referente à disponibilização de sistemas,
realizou R$ 905.904,66, alcançando 100,00% do previsto. O contrato PREVIC nº 001/2014,
relacionado aos serviços, realizou 95,49% do esperado nos últimos três meses acumulados. Por sua
vez, o contrato PREVIC nº 014/2013 não apresentou valores executados nesta competência. Ao fim
do trimestre, o Contrato PREVIC nº 013/2014, referente ao serviço de Hosting, teve execução de
100,00% de sua previsão contratual.
O contrato PR nº 034/2013 realizou 100,00% do previsto no período de julho a setembro. O serviço
de Identificação de óbitos apresentou execução de R$ 286.697,24. Por fim, o contrato MP nº
045/2012 executou 81,34% do previsto no período do trimestre. Registra-se que em Setembro teve
início a vigência do contrato FUNPRESP 013/2014, o qual executou R$ 252.129,70.
O IRC final obtido para o 3º trimestre de 2014 é 99,40%. Este resultado demonstra a continuidade
em nível satisfatório da execução dos contratos após o primeiro semestre. O resultado é 1,40 pontos
percentuais maior que a meta estabelecida (98,00%) pela DATAPREV (RS/PR nº 3.410/2014).
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Percentual de Alcance:
AF = 99,40
AI = 90,00
ME = 98,00

PA = (99,40 – 90,00) x 100, logo: PA = 100%
99,40 – 90,00

IDC (Corporativo)
Meta do trimestre (Julho, Agosto, Setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Julho, Agosto, Setembro): 0 (zero)
Resultado:

Desafios para o Terceiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Iniciar a implantação da solução integrada de gestão de pessoas (sistema).

2,5

D2 – Definir e aprovar o processo de tratamento de incidentes de Segurança da
Informação e comunicações.

2,5

D3 – Ofertar ação de reciclagem nos cursos de SIS e POSIC para 100% dos
empregados.

2,5

D4 – Contratar Fábrica Externa de testes de Software.

2,5

Os desafios D1, D2, D3 e D4 foram alcançados.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00

PA =

(10,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 100%
10,00 – 0,00

ME = 10,00

PMDFT-AF
Meta do trimestre (Julho, Agosto, Setembro): 95,75%
Alcance Inicial (Julho, Agosto, Setembro): 88,60%
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Dados da DIT:
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 13/10/2014)
VARIÁVEIS
Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

Julho/2014
3
122
230

TDA
Agosto/2014 Setembro/2014
11
0
174
134
322
306

Acumulado no Trimestre
14
430
858

128

146

165

439

483
139
11
633

653
122
15
790

605
124
15
744

1741
385
41
2167

THD Mensal

17388

17464

17615

52467

PMDFT- DIT

96.36%

95,48%

95,78%

95,87%

TDA
Julho/2014 Agosto/2014 Setembro/2014
63
64
43
230
288
258
354
367
439

Acumulado no Trimestre
170
776
1160

Dados da DRD:
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 13/10/2014)
VARIÁVEIS
Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

THD Mensal
PMDFT- DRD

279

291

281

851

926
120
9
1054

1010
105
9
2178

1021
95
3
1119

2957
320
21
3298

33.132

66339

33113

99452

96,82%

96,61%

96.62

96.68%
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Cálculo do PMDFT-AF:
DIT

DRD

Área Fim (AF)

TDA

2167

3298

5465

THD

52467

99452

151919

PMDFT

95,87%

96,68%

96,40%

Percentual de Alcance:
AF = 96,40
AI = 88,60

PA = ( 96,40 – 88,60) X 100, logo: PA =100 %
95,75 – 88,60

ME = 95,75

PMDFT-AM
Meta do trimestre (Julho, Agosto, Setembro): 95,75%
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro): 88,60%
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 13/10/2014)
VARIÁVEIS
Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

Julho/2014
0
213
214

TDA
Agosto/2014 Setembro/2014
0
6
250
300
584
216

Acumulado no Trimestre
6
763
929

163

227

263

653

592
64
7
663

847
80
9
936

912
99
6
1017

2351
243
22
2616

THD Mensal

19165

19297

19202

57664

PMDFT- AM

96.54%

95.15%

94.70%

95.46%

Percentual de Alcance:
AF = 95,46
AI = 88,60

PA = ( 95,46 – 88,60) X 100, logo: PA =95,94 %
95,75 – 88,60

ME = 95,75
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TMA
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 16,25h
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro): 38h
Resultado:
INDICADOR
Tempo Médio de Atendimento – TMA
Julho
Quantidade
26.457

Agosto
TMA
22,37h

Quantidade
21.331

Setembro
TMA

21,52h

Quantidade
-----------

Final

TMA
----------

Quantidade
--

-----------

TMA
21,81h

Observações:
As quantidades de chamados inseridos nas tabelas representam os valores de chamados do
indicador e não o total de chamados da Central de Serviços.
Todos os indicadores são calculados no 5º dia do mês subsequente ao do fechamento das
ocorrências.
As informações sobre a falta de dados da quantidade de setembro e final, assim como, o TMA de
setembro estão especificados no anexo II no final do relatório.
Percentual de Alcance:
AF = 21,81h
AI = 38h
ME = 16,25h

PA = (21,81 – 38) X 100, logo: PA = 74,44 %
(16,25 – 38)
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IDC-AF
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Contingenciar e validar bases de dados da RFB.

0,5

D2 – Obter 98% das RDM de produção no trimestre com o FARM (Formulário de Atesto do Resultado
da Mudança) preenchido.

0,5

D3 – Implantar o Modelo de Governança de Serviços – SOA – Service Oriented Architeture
(Barramento de Serviços).

0,5

D4 – Reduzir em 20% o tempo médio de duração dos incidentes de indisponibilidade (referência janeiro
a março de 2014).

0,5

D5 –Atualizar 40% das bases Oracle 10.x para 11.x.

0,5

D6 – Documentar 80% dos incidentes de indisponibilidade de acordo com os artefatos de início e fim
(zabbix, introscope, cem, spectrum).

0,5

D7 – Mapear ao menos cinco novos serviços, em cada Centro de Processamento, na ferramenta de
gestão de serviços – Módulo CEM (Customer Experience Manager – Gerenciamento da Experiência do
Usuário).

0,5

D8 – Disponibilizar para homologação o Relatório de Situação Fiscal do Contribuinte (PUC 11) no
Portal e-CaC.

0,8

D9 – Implantar o processo de integração contínua em ao menos um produto por Unidade de
Desenvolvimento com atualização do PD – Dataprev (processo de desenvolvimento.

0,5

D10 – Realizar a atualização tecnológica de 25 ativos de hardware.

0,5

D11 – Disponibilizar para comercialização o Serviço de Dados Abertos.

0,2

D12 – Disponibilizar para implantação a integração dos egressos do PRONATEC na Intermediação de
Mão de Obra (IMO).

0,3

D13 – Disponibilizar para homologação a primeira entrega do Sistema de Ouvidoria – SOU-WEBv2.

0,2

D14 – Entregar o Fator Acidentário Previdenciário – FAP – vigência 2015 ao Ministério da Previdência
Social.

0,5

D15 – Disponibilizar para homologação a primeira entrega do Sistema de Empréstimo Consignado online – ECO, contendo as funcionalidades de Extrato e Consulta à Margem Consignável.

0,7

D16 – Disponibilizar para homologação a fachada web service do sistema e-Recursos.

0,3

D17 – Disponibilizar para homologação ferramenta de Batimento do SIBE II para as novas rubricas de
pagamento de benefício.

0,5

D18 – Disponibilizar para homologação a nova versão do Portal CNIS-SIBE, contemplando o Weblogic
(para o CNIS) e o framework 4 (para o SIBE).

1,0

D19 – Desativar as rotinas on-line do CNIS-Cidadão da plataforma alta.

0,7

D20 – Disponibilizar para implantação Sistema C3 (Central de Cessão de Crédito) para controle da CIP
– Câmara Interbancária de Pagamentos – de toda a compra e venda da carteira de Empréstimo
Consignado realizada entre as instituições financeiras.

0,3

Os Desafios: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18 e
D20 foram concluídos.
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Os Desafios: D9 e D19 não foram concluídos.
D9 - Para o cumprimento do Processo de Integração, foi escolhido o projeto IMO do MTE,
desenvolvido pela UDPB. Para dar continuidade é necessário consolidar o processo por meio do
projeto escolhido. Identificar os quatro novos projetos referentes às demais UD, apresentar o
processo de Integração Contínua para as equipes e colocá-los no Pipeline e, posteriormente atualizar
o PD-Dataprev.
D19 - A implantação da primeira versão do Portal CNIS/SIBE será concluída em outubro. Portanto,
as aplicações on-line do CNIS-Cidadão não foram desativadas até 30/09/14.
Percentual de Alcance:
AF = 8,80
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (8,80 – 0,00) X 100, logo: PA =88 %
10,00 – 0,00

IDC – DRD
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro) : 0 (zero)

246

DATAPREV - RG2014

Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Realizar a avaliação de conformidade com o PN-Dataprev – Subprocesso de Relacionamento para,
pelo menos, três demandas de desenvolvimento/manutenção de software, por Departamento de Serviço.

1,0

D2 – Realizar a análise comparativa de suíte integrada de ferramentas de desenvolvimento na Dataprev
com a suíte IBM Rational Jazz.

1,5

D3 – Atingir o percentual de 95,7% no indicador Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS.

1,0

D4 – Atingir o percentual de 1,6% no indicador Índice de Reclamação Recebidas – IRR.

1,0

D5 - Atingir 97,2% das ocorrências atendidas no ISCS com tempo menor que 24 horas.

1,0

D6 – Aumentar em 20%, em relação ao observado no trimestre anterior, o total de horas trabalhadas
registradas no Clarity, considerando todos os departamentos de serviços da SURL.

1,0

D7 - Elaborar versão do Processo de Atendimento da Dataprev.

1,0

D8 – Realizar testes manuais em pelo menos 50% das demandas e/ou produtos entregues pelas Unidades
de Desenvolvimento.

1,0

D9 – Reduzir 40% das RAS pendentes de aceite pelos clientes.

1,5

Todos os desafios foram concluídos.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00

PA =( 10,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 100%
10,00 – 0,00

ME = 10,00

IDC – DIT
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro) : 0 (zero)
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Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Realizar abertura do ticket das atividades de infraestrutura contempladas na primeira versão do
Catálogo de atividades no SDM – Service Desk Manager.

2,0

D2 – Executar testes de restore em 15% dos backups realizados em cada Centro de Processamento.

2,0

D3 –Implantar rede 10G no Centro de Processamento de São Paulo.

2,0

D4 – Gerenciar 10% das máquinas virtuais com Linux pelo puppet (quantitativo de referência – julho
2014).

2,0

D5 – Desativar o suporte da ferramenta Lotus Notes para o processo de requisição de servidores.

2,0

Todos os desafios foram concluídos.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00

PA = (10,00 – 0,00) X 100, logo: PA =100 %
10,00 – 0,00

ME = 10,00

IDC- AM
Meta do trimestre (Julho,Agosto,Setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Julho,Agosto,Setembro): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2014

Pesos

D1 –Validar Plano de Reestruturação da Gestão Tributária com a direção da Empresa.

0,5

D2 –Implantar solução do Jurídico (sistema).

1,0

D3 – Implantar o modelo de gestão dos ambientes em três instalações prediais da Dataprev.

0,5

D4 –Realizar exercício de desocupação em seis instalações prediais da Dataprev.

0,5

D5 – Implantar modelo de gestão integrada de serviços em quinze instalações prediais da Dataprev.

0,5

D6 –Implantar o sistema de acesso físico com monitoramento eletrônico no RJ e SP.

1,0

D7 – Ampliar a quantidade de salas de videoconferência nas instalações da Dataprev, de 47 para 60 salas
na nova solução de Comunicação Unificada.

0,5

D8 –Contratar Escritório de Projetos de Arquitetura e Engenharia, para macrorregião RJ/SP.

1,0

D9 – Aprovar Plano de Monitoramento das Instalações de Infraestrutura dos Centos de Processamento.

0,5

D10 – Publicar Relatório do Programa de Qualidade de Vida referente ao primeiro semestre de 2014,
com apontamento comparativos ao primeiro semestre de 2013.

0,5

D11 –Concluir a implantação da estrutura da escada de emergência do Edifício-Sede, em Brasília.

0,5

D12 – Contratar nova solução (sistema) para a CGAU

0,5

D13 -Contratar instituição para realização do concurso público.

1,0

D14 – Formalizar, pelo menos, uma nova parceria para realização de capacitações à distância ou
presenciais.

1,0

D15 – Desativar os arquivos em fase intermediária, com seleção, tratamento e transferência dos
documentos para o Arquivo Central, localizados nos seguintes estados: CE,PB,BA,DF,MG e PR.

0,5
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Os Desafios: D2, D3, D4, D5, D7, D9, D10, D12, D13, D14 e D15 foram concluídos.
Os Desafios: D1 e D6 não conseguiram alcançar a meta.
D1 - O relatório conclusivo dos trabalhos da consultoria contratada serão apresentados à Diretoria
para validação em dez/14.
D6 - Iniciada instalação da montagem dos quadros e controles de portas no DF em setembro, sendo
que a ativação e início das operações de controle de acesso físico ocorrerá em Out/14. Mais 9
unidades, incluindo RJ e SP, com previsão de ativação do Sistema prevista para Dez/14.

Os Desafios D8 e D11 Desafio foram excluídos pela Resolução 3431/2014.

Percentual de Alcance:
AF = 7,00
AI = 0,00

PA = ( 7,00 – 0,00) X 100, logo: PA 82,36 %
8,50 – 0,00

ME = 8,50
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Quarto Trimestre:

IRC
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 98,00%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 90,00%
Quadro de Previsão Contratual
Contratos
FUNPRESP – 013/2014
INSS – 106/2012 e 1º TA

Outubro
320.403,71

Previsto Contratual (PC)
Novembro
Dezembro
320.403,71
320.403,71

Total
961.211,13

53.060.122,57

53.072.069,40

53.072.069,40

MP – 005/2013

228.910,13

350.000,00

350.000,00

928.910,13

MP – 045/2012

486.602,97

350.000,00

350.000,00

1.186.602,97

MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

159.204.261,37

304.698,30

304.698,30

304.698,30

914.094,89

1.519.899,80

1.519.899,80

1.519.899,80

4.559.699,39

MTE – 025/2011 – 3º TA

646.449,54

646.449,54

646.449,54

1.939.348,62

MTE – 019/2012 – 1º TA

10.948.195,13

10.948.195,13

10.948.195,13

32.844.585,39

PREVIC – 014/2013

78.274,17

78.274,17

78.274,17

234.822,50

PREVIC – 012/2013 – 1º TA

905.904,66

905.904,66

905.904,66

2.717.713,98

PREVIC – 001/2014

136.764,72

136.764,72

136.764,72

410.294,16

PREVIC – 013/2014

3.551,66

3.551,66

3.551,66

10.654,98

15.148.385,19

15.148.385,19

15.148.385,19

45.445.155,57

SRFB – 012/2013 e 1º TA
PGFN – 004/2013 – 1º TA
PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013
Empréstimos Consignados
Troca de Titularidade
CIP
Identificação de Óbitos
Total PC

432.352,50

432.352,50

432.352,50

1.297.057,50

3.275.848,90

3.275.848,90

3.275.848,90

9.827.546,70

79.117,35

82.986,18

82.986,18

245.089,71

18.333.333,34

18.333.333,34

18.333.333,34

55.000.000,02

95.413,50

89.443,35

130.058,55

314.915,40

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000,00

200.000,00
106.504.228,13

200.000,00
106.498.560,54

200.000,00
106.539.175,74

600.000,00
319.541.964,40

Quadro de Realização Contratual
Contratos
FUNPRESP – 013/2014
INSS – 106/2012 e 1º TA

Outubro
256.719,25

Realização Contratual (RC)
Novembro
Dezembro
256.719,25
256.719,25

Total
770.157,75

RC / PC
80,12%
109,03%

58.738.379,91

58.581.480,75

56.262.228,19

173.582.088,85

MP – 005/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

MP – 045/2012

311.504,32

273.657,02

349.650,33

934.811,67

78,78%

MPS – 053/2011 – 4º TA
MPS – 027/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.351.524,19

1.169.872,96

1.271.691,84

3.793.088,99

83,19%

MTE – 025/2011 – 3º TA

0,00

23.951,90

0,00

23.951,90

1,24%

MTE – 019/2012 – 1º TA

9.762.043,36

10.572.994,62

9.807.953,36

30.142.991,34

91,77%

PREVIC – 014/2013

0,00

8.265,75

0,00

8.265,75

PREVIC – 012/2013 – 1º TA

905.904,66

905.904,66

905.904,66

2.717.713,98

PREVIC – 001/2014

130.516,00

130.573,30

202.169,19

463.258,49

112,91%

PREVIC – 013/2014

3.551,66

3.551,66

3.551,66

10.654,98

100,00%

SRFB – 012/2013 e 1º TA

14.143.006,80

14.098.410,20

13.957.446,37

42.198.863,37

92,86%

PGFN – 004/2013 – 1º TA

0,00

0,00

0,00

0,00

3.275.848,90

3.275.848,90

3.275.848,90

9.827.546,70

PGFN – PC 035/2014
PR – 034/2013 e 1º TA
Empréstimos Consignados
Troca de Titularidade

3,52%
100,00%

0,00%
100,00%

79.117,35

82.986,18

82.986,18

245.089,71

100,00%

19.243.522,90

19.498.429,30

19.564.514,20

58.306.466,40

106,01%
100,00%

95.413,50

89.443,35

130.058,55

314.915,40

CIP

119.343,40

164.582,90

294.002,20

577.928,50

64,21%

Identificação de Óbitos

315.416,06

362.277,84

323.659,50

1.001.353,40

166,89%

108.731.812,26

109.498.950,54

106.688.384,38

324.919.147,18

101,68%

Total RC
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Resultado:
O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado é apresentado no acumulado por
trimestre. Considera-se a razão entre os valores executados e os valores estimados mensalmente
conforme definidos nos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de realização
dos contratos nos meses analisados. O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o
resultado deste indicador para o período, observando que seu cálculo é realizado considerando os
valores acumulados no trimestre.
Na competência de dezembro/2014, os serviços executados aos clientes que possuem previsão de
realização para o período em análise totalizaram R$ 106.688.384,38.
As cinco maiores execuções, com respectiva participação no total do mês, foram:
- INSS - 106/2012 e 1º TA: R$ 56.262.228,19 (52,74%);
- Empréstimos Consignados: R$19.564.514,20 (18,34%);
- SRFB - 012/2013 e 1º TA: R$ 13.957.446,37 (13,08%);
- MTE - 019/2012 1º TA: R$ 9.807.953,36 (9,19%);
- PGFN - PC 034/2014: R$ 3.275.848,90 (3,07%).
A soma destes valores representa 96,44% de toda a execução do mês de dezembro.
O IRC final obtido para o 4º trimestre de 2014 é 101,68%. Em consonância aos valores obtidos nos
trimestres anteriores, este resultado demonstra a continuidade satisfatória dos valores acumulados
na execução dos contratos. O resultado é 3,68 pontos percentuais acima da meta estabelecida
(98,00%).
Percentual de Alcance:
AF = 101,68
AI = 90,00
ME = 98,00

PA = (101,68 – 90,00) x 100, logo: PA = 100%
98,00 – 90,00

IDC (Corporativo)
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)
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Resultado:
Pesos

Desafios para o Quarto Trimestre de 2014
D1 – Publicar Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos para área fim.

1,5

D2 – Publicar Relatório de Indicadores do Plano de Ação 2014, com análise quantitativa e qualitativa.

1,0

D3 – Implantar Solução de Data Mining.

2,5

D4 – Novo CPRJ em operação.

5,0

Os desafios D1, D2, D3 e D4 foram alcançados.
Percentual de Alcance:
AF = 10,00
AI = 0,00
ME = 10,00

PA = (10,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 100%
10,00 – 0,00

PMDFT-AF
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 88,60%
Dados da DIT:
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 08/01/2014)
VARIÁVEIS
Acidente do Trabalho
Auxílio-doença
Licença Médica até 15 dias
Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)
Faltas Justificadas
Faltas Abonadas
Faltas Não Justificadas
TDA Mensal

Outubro/2014 Novembro/2014
0
0
120
106
367
320

TDA
Dezembro/2014 Acumulado no Trimestre
0
0
129
355
225
912

263

428

200

891

750
118
34
902

854
139
33
1026

554
145
18
717

2158
402
85
2645

THD Mensal

17709

17936

18031

53676

PMDFT- DIT

95,00%

94.29%

96.02%

95,07%
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Dados da DRD:
Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 08/01/2014)
TDA
VARIÁVEIS

Outubro/2014

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

Acumulado no
Trimestre

40
243
428

69
239
406

42
282
354

151
764
1188

345

834

522

1701

1056
76
1
1133

1548
67
45
1660

1200
41
10
1251

3804
184
56
4044

33283

33850

33850

100983

96,59%

95.11%

96.30%

96,00%

THD Mensal
PMDFT- DRD

Novembro/2014 Dezembro/2014

Cálculo do PMDFT-AF:
DIT

DRD

Área Fim (AF)

TDA

2.645

4.044

6.689

THD

53.676

100.983

154.659

PMDFT

95.07%

96,00%

95,68%

Percentual de Alcance:
AF = 95,68
AI = 88,60

PA = ( 95,68 – 88,60) X 100, logo: PA =99,02 %
95,75 – 88,60

ME = 95,75

PMDFT-AM
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 88,60%
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Quadro de Ocorrências de Faltas (fonte: DEPE em 08/01/2014)
TDA
VARIÁVEIS

Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014

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

Acumulado no
Trimestre

21
188
357

22
226
393

22
265
235

65
679
985

312

471

226

1009

878
93
22
993

1112
67
16
1195

748
64
32
844

2738
224
70
3032

THD Mensal

19146

19165

19240

57551

PMDFT- AM

94.81%

93.76%

95.61%

94.73%

IDC-AF
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Serviços do E-Recursos gerenciados pela ferramenta de governança SOA.

0,5

D2 – Disponibilizar para homologação a primeira versão da nova solução de Agendamento para o
INSS.

0,5

D3 – Disponibilizar para implantação 1ª entrega do Sistema De Gestão do Monitor.

0,5

D4 – Disponibilizar para homologação oito serviços do e-APS Internet (e-APS versão 2) com
responsividade.

0,5

D5 – Disponibilizar para homologação segunda versão do Portal CNIS/SIBE.

0,5

D6 – Disponibilizar para homologação a 1ª versão do Sistema de Geração de Cré ditos de Pagamento
de Benefícios, com nova codificação de dez rubricas (SIBE II).

1,0

D7 – Disponibilizar para implantação nas instituições financeiras a primeira versão do Sistema de
Empréstimos Consignados on-line (ECO) Contemplando as funcionalidades de Extrato e Consulta à
Margem Consignável.

0,5

D8 – Disponibilizar para homologação do INSS a versão do SIACI para Acordo Ibero-americano
com os formulários de Benefícios.

0,5

D9 – Disponibilizar para homologação o módulo V dos SISPAGBEN.

0,5

D10 – Disponibilizar para implantação o Módulo de Cálculo Judicial – SAL-WEB com controle de
acesso (SAA-RFB).

0,5

D11 – Disponibilizar para implantação nova versão do BG-SD (Base de Gestão do Seguro
Desemprego).

0,5

D12 – Disponibilizar para homologação nova versão do Portal FUNPRESP.

0,5
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D13 – Disponibilizar em homologação e-DOC v2 – Módulo de processos eletrônicos: Autuação e
manutenção.

0,5

D14 – Assinar contrato com a Prefeitura de São Paulo para o Serviço de Qualificação de Dados.

0,5

D15 – 100% dos FARM (Formulário de Atesto de Resultado de Mudança) preenchidos em 5 dias
corridos, a partir da execução da RDM.

0,5

D16 – Reduzir em 30% o tempo médio de duração dos incidentes de indisponibilidade (referência
Janeiro a março de 2014).

0,5

D17 – Desativar Jboss 4 nas seguintes aplicações do MTE: SDC para SINPAT, SAA Gestão e Job do
Seguro-Desemprego.

0,5

D18 – Todas as aplicações da RFB em produção no CPSP.

0,5

D19 – Disponibilizar para implantação as funcionalidades Ordem Cronológica e Proporcionalidade do
COMPREV.

0,5

Os seguintes desafios alcançaram as metas estabelecidas: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, D11, D12, D13, D16 e D19.
Já os desafios a seguir não alcançaram as metas: D14, D15, D17 e D18.
D14 - A Dataprev continua em negociações com o cliente para a celebração do contrato. A previsão
da assinatura é janeiro ou fevereiro de 2015.
D15 - Em média, cerca de 71% dos FARM foram preenchidos em até 5 dias. Um trimestre não foi
suficiente para conscientizar os solicitantes de mudanças sobre o preenchimento deste artefato.
D17 - Instalação das máquinas para atender o Seguro Desemprego com nova versão do JBOSS não
foi concluída dentro do cronograma previsto.
D18 - A priorização da implantação do PUC11 no mês de outubro consumiu tempo e recursos das
equipes envolvidas e o atraso na disponibilização do ambiente para a migração dos sistemas,
comprometeram o alcance do resultado.
Percentual de Alcance:
AF = 8,00
AI = 0,00

PA = (8,00 – 0,00) X 100, logo: PA =80 %
10,00 – 0,00

ME = 10,00
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IDC- DRD
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro) : 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Disponibilizar consulta ao registro-mestre de cada cidadão, obtido a partir da consolidação de
dados do CNIS-PF e da Intermediação de Mão-de-Obra (Master Data Management – MDM).

2,0

D2 – Implementar a primeira versão da Identidade Visual no Portal CNIS/SIBE.

3,0

D3 – Especificar Sistema SICAP (aposentadorias e pensões da RFFSA).

1,0

D4 – Especificar solução de Parcelamento Ordinário de Crédito Inscrito em Dívida Ativa no e-CAC
para internet.

1,0

D5 – Especificar funcionalidades para atender a Portaria PGFN nº 180 (co-responsável pelo débito
inscrito em Dívida Ativa).

1,0

D6 – Reduzir em 50% a quantidade de demandas em atraso na etapa de execução em relação à
quantidade medida em 30/09/14.

2,0

Os desafios D2, D4, D5 e D6 foram concluídos plenamente. Já os desafios D1 e D3, não
conseguiram atingir suas metas.
D1 - Em novembro foi detectado um bug. Devido ao grande volume de dados, um problema de
controle de paralelismo fazia com que os jobs ao serem executados não fossem concluídos. Há
dependência da conclusão da instalação da ferramenta e liberação do ambiente para poder concluir
o trabalho sobre os registros-mestres, em ambiente de produção.
D3 - As ações para internalização do sistema SICAP sofreram significativo atraso, ocasionando
atraso na instalação dos links dedicados para comunicação e acesso ao ambiente onde está
hospedado atualmente o sistema SICAP. Com efeito, só conseguiu lograr êxito na internalização no
mês de dezembro, comprometendo o desenvolvimento das funcionalidades e a disponibilização da
nova versão do sistema.
Percentual de Alcance:
AF =7,00
AI = 0,00

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

ME = 10,00

IDC- DIT
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro) : 0 (zero)
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Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2014

Pesos

D1 – Desativar o Console - NG

3,0

D2 – Implantar a nova infraestrutura de Rede Datacenter 10G no CPRJ.

0,5

D3 – Implantar arquitetura de banco de dados em nuvem para ambientes de desenvolvimento com
Oracle 12c.

1,0

D4 – .Implantar módulo Vmware Orchestrator para provisionamento de infraestrutura de
desenvolvimento.

0,5

D5 – Executar testes de restore em 25% das rotinas de backups realizadas em cada Centro de
Processamento.

0,5

D6 – Atualização tecnológica de 25 ativos de hardware.

1,0

D7 – Integrar ferramentas de provisionamento de infraestrutura de desenvolvimento com as
ferramentas de integração contínua.

1,0

D8 – Implantar mecanismos de redução de vulnerabilidades em todas as máquinas LINUX e
WINDOWS previstas no escopo, por meio da ferramenta puppet.

1,0

D9 – Solução de Criptografia de Backbone implantada.

0,5

D10 – Concluir projeto de implantação da Rede Segregada nos três Centros de Processamento.

1,0

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D10 foram plenamente alcançados. Já o desafio D9
não teve sua meta cumprida.
D9 - A solução não foi adquirida pela Empresa. O pregão está agendado para 21/01/2015.
Percentual de Alcance:
AF = 9,50
AI = 0,00

PA = (9,50 – 0,00) X 100, logo: PA =95 %
10,00 – 0,00

ME = 10,00

IDC-AM
Meta do trimestre (Outubro, Novembro, Dezembro): 9,5 nove e meio)
Alcance Inicial (Outubro, Novembro, Dezembro): 0 (zero)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2014

Pesos

D1 –Desativar os arquivos em fase intermediária, com seleção, tratamento e transferência dos
documentos para o Arquivo Central, localizados nos seguintes estados: AM,PI,ES,MA,SC e SE.

0,5

D2 – Contratar pelo menos vinte soluções de pronta disponibilização seguindo a sistemática de
aquisição e/ou contratação de produtos e serviços para utilização imediata.

0,5

D3 – Contratar pelo menos cinco objetos (bens ou serviços) seguindo o modelo de strategic
sourcing.

0,5

D4 –Implantar 100% dos Núcleos de Apoio Administrativos previstos para 2014.

0,5

D5 – Implementar melhorias em pelo menos um processo priorizado pela Diretoria a partir da área
de processos da DFS (Onda 2).

0,5

D6 – Contratar serviço de Outsourcing para a Rede LAN.

0,5
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D7 – Implantar Plano de Monitoramento das Instalações de Infraestrutura dos Datacenters.

0,5

D8 –Executar 4% da Obra de Reforma do Prédio da Paraíba.

0,5

D9 – Implantar solução de mobiliário modular no Cosme Velho.

0,5

D10 – Edifício Sede modernizado e ocupado por todos os empregados da Dataprev lotados no DF.

1,0

D11 – Alienar todos os bens inservíveis existentes em 31/08 em 100% das unidades prediais da
Dataprev.

0,5

D12 – Realizar exercício de desocupação em 100% das unidades prediais da Dataprev.

0,5

D13 -Implantar modelo de gestão integrada de serviços gerais e manutenção em 100% das unidades
prediais da Dataprev.

0,5

D14 – Implantar Sistema de Acesso físico com Monitoramento Eletrônico em 08 unidades prediais.

0,5

D15 – Instalar Salas Imersivas do DF e AR (Nova Solução de Comunicação Unificada).

0,5

D16 – Ampliar para 80 a quantidade de salas de videoconferência nas instalações da Dataprev (Nova
Solução de Comunicação Unificada).

0,5

D17 – Modelo de trilhas de aprendizagem para empregados das UD's a ser implantado em 2015,
acordado com gestores e validado pelo SUDS.

0,5

D18 – Realizar a etapa de avaliação do processo de avaliação de desempenho.

0,5

D19 – Executar processo de migração de dados para nova ferramenta de gestão de pessoas.

0,5

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D11, 12, D15, D16 e D18 foram alcançados,
O desafio D17 foi excluído pela Resolução 3361/2015.
Os desafios D6, D14, D19, não foram alcançados.
D6 - Mudança na estratégia de contratação (componentes/switches + gestão de rede), devido a
condições e preços mais favoráveis para aquisição separadamente dos componentes (switches)
através de Ata de Registro de Preços, ocasionou necessidade de revisão do escopo no curso do
processo de contratação. O novo prazo previsto de contratação é junho/15.
D14 - O processo de implantação foi iniciado nas unidades prediais, porém, em virtude de alguns
ajustes nos Projetos Executivos apresentados pela contratada, bem como a priorização para a
implantação no Edifício Sede, não foi possível concluir a implantação nos 7 prédios restantes.
D19 - Após planejamento da implantação, realizado no mês de novembro, verificou-se a
impossibilidade de migração de todos os bancos para a nova ferramenta em 2014. Portanto, a
priorização foi para a implantação do módulo de avaliação de desempenho. A previsão é que a
migração de todos os bancos ocorra até 31/07.
Percentual de Alcance:
AF = 8,00
AI = 0,00
ME = 9,50

PA = (8,00 – 0,00) X 100, logo: PA = 84,21%
9,50 – 0,00
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INDICADORES INSERIDOS NO ICR

Percentual Médio da Força de Trabalho
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Percentual Médio da Força de
Trabalho

PMDFT

SISGRH
(Sistema de
Gestão de RH)

Mensal

Percentagem

Utilidade do Indicador
Demonstra o percentual médio de disponibilidade da força de trabalho por dia em relação ao total de homens dias do
efetivo da Empresa.
Tipo de Indicador
Excelência
Fórmula de Cálculo
PMDFT = 100 - (TDA/THD)*100
THD = NE x NDU
TDA = Total de Ausência ao trabalho (Nº de dias)
THD = Total de Homens Dias (Nº de dias)
NE = Nº de Empregados (Qtde Empregados)
NDU = Nº de Dias Úteis (nº de dias)
Método de Aferição do Indicador
O PMDFT é calculado com dados defasados em 30 dias e extraídos dos Relatórios de Falta e Atrasos, conforme
definido na norma de Controle de Frequência - N/GP/008.
Área Responsável pelo Cálculo
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP
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Para apuração do PMDFT os motivos das ausências foram classificados, conforme demonstrativo
abaixo:
Faltas Justificadas
•

Nojo;

•

Licença gestante;

•

Gala

•

Prorrogação da Licença gestante (de 14 dias);

•

Nascimento de filho

•

Antecipação da Licença gestante (de 14 dias);

•

Licença médica (até 15 dias);

•

Acompanhamento de dependente enfermo;

•

Auxílio doença (a partir do 16º dia);

•

Atestado de contato;

•

Acidente de trabalho;

•

Tribunal de júri;

•

Doação de sangue;

•

Abono Coletivo da Empresa;

•

Juramento à bandeira;

•

TRE (Tribunal Regional Eleitoral);

Faltas Abonadas
•

Chefia imediata;

•

Prestação de concurso;

•

Serviço Social;

•

Transferência – viagem de 7 dias;

•

Greve de transporte;

•

Transferência (mudança 10 dias).

Outras Ausências
•

Suspensão;

•

Falta não justificada

•

Falta greve.
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Índice de Realização Contratual
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Realização Contratual

IRC

CGCC

Mensal

Percentagem

Utilidade do Indicador
O IRC indica a expectativa de realização dos contratos, obtida através da razão entre o valor da projeção de
realização contratual, conforme o executado, e o valor estimado dos contratos.
Tipo de Indicador
Efetividade
Fórmula de Cálculo
O IRC é calculado mensalmente de forma acumulada, no período de 30, 60 e 90 dias.
Considerando:
IRC(n) = Valor do IRC calculado no mês “n” do trimestre.
RC(n) = Valor total de realização contratual no mês “n” do trimestre, baseada nos RAS.
PC(n) = Valor total previsto para realização contratual no mês “n” do trimestre.
IRC(1) = RC(1) / PC(1)
IRC(2) = ((RC(1) + RC(2)) / ((PC(1) + PC(2))
IRC(3) = ((RC(1) + RC(2) + RC(3)) / ((PC(1) + PC(2) + PC(3))
Método de Aferição do Indicador
Os valores previstos para faturamento dos serviços prestados pela Dataprev, para todos os seus clientes, são somados e
projetados por mês. Este cálculo define os valores mensais previstos para realização contratual.
Mensalmente, é realizada a apuração dos valores dos serviços prestados em todos os contratos, mediante emissão dos
RAS (Relatórios de Aprovação de Serviços). As informações são repassadas pelas áreas da Empresa responsáveis pela
prestação dos serviços e consolidadas até o dia 10 do mês subsequente ao da competência da prestação dos serviços.
É realizado o cálculo do indicador referente ao mês da prestação do serviço e também referente ao período acumulado
do trimestre, conforme definido pela fórmula de cálculo.
Caso o cliente formalize a supressão ou acréscimo de instrumentos contratuais, o cálculo deverá ser revisto de forma a
refletir as referidas alterações.
Área Responsável pelo Cálculo
Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC
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Tempo Médio de Atendimento
Nome do Indicador

Tempo Médio de Atendimento

Sigla

Fonte

TMA

SART - Sistema de
Administração de
Recursos Técnicos

Periodicidade

Unidade de
Medida

Mensal

Dias úteis

Utilidade do Indicador
Analisar o tempo médio de atendimento compreendido entre a data e hora em que foi efetuado o chamado pelo cliente
e a data e hora em que o serviço solicitado foi concluído. Há a comparação com os anos anteriores para verificar a
resposta do processo aos novos procedimentos implantados.
Tipo de Indicador
Eficiência
Fórmula de Cálculo
O indicador Tempo Médio de Atendimento não considera os incidentes relativos a hardware, pois a solução desses
incidentes não está sob gestão direta da Dataprev, uma vez que a contratação de empresas terceirizadas para prestar
este atendimento é feita pelo cliente, cabendo à Dataprev apenas o registro e repasse da solicitação à empresa
contratada. O TMA tem o objetivo de retratar com mais clareza a capacidade de atendimento das Regionais. É
importante ressaltar que são considerados os chamados recebidos dos seguintes Clientes: INSS, MPS, RFB, SRP,
MTE e MDS.
TMA = STA / TCP onde:
TMA = Tempo médio de atendimento para todos os chamados registrados pela Central de Serviços, que tenham sido
concluídos no período considerado.
STA = Somatório dos tempos de atendimento de todos os chamados concluídos no período, considerando-se a data e
hora de início de atendimento na Central de Serviços até a data e hora da solução.
TCP = Total de chamados concluídos no período.
Método de Aferição do Indicador
Consultar as bases de dados do SART, apurando-se todos os chamados concluídos no período considerado e
efetuando-se o somatório do tempo gasto para a solução destes. Sábados, domingos e feriados não são contabilizados.
Área Responsável pelo Cálculo
Superintendência de Atendimento - SUAT
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Índice de Desafios Conquistados
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Indicador de Desafios Conquistados

IDC

Diretorias

Trimestral

Percentual

Utilidade do Indicador
Mede o percentual de conquista dos desafios estratégicos previstos para a realização no trimestre. Os desafios
expressam objetivos claros, com facilidade de perceber se o mesmo foi conquistado ou não, possuem conexão direta
com a estratégia da Empresa e são definidos previamente pela Diretoria Executiva.
Tipo de Indicador
Execução
Fórmula de Cálculo
IDC = [(p1*D1) + (p2*D2)+ … +(pn-1*Dn-1) + (pn*Dn)]/100
onde: n = quantidade de desafios definidos para o trimestre
Pn = peso atribuído a relevância estratégia do n-ésimo desafio
Dn = valor atribuído à conquista do desafio. Recebe o valor 1 (um) quando o desafio é considerado conquistado e o
valor 0 (zero) quando não alcançado, não sendo possível atribuir valores intermediários
Método de Aferição do Indicador
Para cada trimestre é necessário o preenchimento da tabela do indicador que possui os campos: peso (peso atribuído
proporcionalmente a relevância estratégica do desafio), desafio (título que identifica o desafio) e critério de apuração.
Área Responsável pelo Cálculo
IDC (corporativo) : Coordenação Geral de Planejamento e
Organização
IDC-AF : Coordenação Geral de Monitoramento e Integração e
Coordenação-Geral de Análise e Classificação de Demandas
IDC – DRD : Coordenação Geral de Monitoramento e Integração
IDC – DIT : Coordenação-Geral de Análise e Classificação de
Demandas
IDC-AM : Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
IDC-AT : Superintendência de Atendimento
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ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS DEMANDAS DO TCU E DA CGU

(Item 11, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 134/2013)

11

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

11.1

Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
11.1.1

Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no
exercício

11.1.2

Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem
pendentes de atendimento no exercício

11.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
11.2.1

Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do
órgão de controle interno

11.2.2

Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem
pendentes de atendimento no exercício
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

1 017.553/2005-8 Acordão nº 1510/2007 - TCU - Plenário

Item
1.1.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 1748/2007
TCU/Secex-RJ-4ªDT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, com fundamento no art. 43, I, da Lei nº
8.443/92 c/c o art. 250, II, do Regimento Interno deste Tribunal, que:
1.1.1 mantenha esta Corte informada acerca da implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social PMT/PS, enviando relatórios mensais contemplando:
1.1.1.1 o cumprimento dos prazos de conclusão de cada projeto, inclusive suas etapas intermediárias,
1.1.1.2 as etapas implementadas até o momento;
1.1.1.3 o cronograma de execução físico-financeira;
1.1.1.4 a adequação da fase atual de implementação com o previsto no cronograma;
1.1.1.5 os motivos que ensejaram eventual atraso no desenvolvimento dos projetos que compõem o PMT;
1.1.1.6 as medidas adotadas para prevenir e solucionar os problemas detectados;
1.1.1.7 as metas previstas e os indicadores apurados;
1.1.1.8 os ajustes feitos no PMT para dar pleno cumprimento ao disposto no item 8.9.3 da Decisão nº 1459/2002 - Plenário,
conforme relatado no item 2.4 do relatório de fls. 362/396;
1.1.1.9 os ajustes feitos no PMT para adequá-lo às recomendações constantes do Parecer Técnico NI nº 03/2005, conforme
relatado no item 2.5 do relatório de fls. 362/396.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Síntese da providência adotada:
O Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acordão 452/2014 - TCU - Plenário, encerrou o monitoramento do item 8.9.3
da Decisão 1459/2002-TCU-Plenário e dos Acórdãosnºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008-TCU-Plenário, que tratam do
Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social, cabendo destacar do voto do Ministro Relator, o que segue:
[...]
"3. Em seu pronunciamento, a Sefti destacou que, ao determinar que a Dataprev adotasse um projeto de migração tecnológica, o
Tribunal promoveu as iniciativas de mudanças necessárias objetivando a migração dos sistemas e bases de dados para plataforma
aberta. Salientou que o Ministério Público Federal entendeu que não há mais possibilidade de retorno ao quadro anterior, pois as
ações implementadas mudaram por completo o cenário tecnológico da Dataprev, e, por isso, considerou que o objetivo proposto
foi atingido com êxito, encerrou o trabalho de acompanhamento da execução do TAC e arquivou o inquérito civil público.
4. Embora ainda não se tenha conseguido concluir o processo de migração, a unidade técnica ressaltou que, diante da situação
atual, o objetivo inicial pretendido pelo Tribunal está bem encaminhado, sendo conveniente encerrar o monitoramento da Decisão
nº 1.459/2002-TCU-Plenário e dos Acórdãos nºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008-TCU-Plenário, bem como arquivar os
presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU."
5. Por ser, a partir de 2013, a unidade técnica responsável por fiscalizar a governança e a gestão da Dataprev, bem como as
contas anuais da empresa, a Sefti continuará acompanhando, no exame da prestação de contas anual, a conclusão do processo de
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desmobilização dos mainframes, devendo as demais ações de implementação do PMT/PS ser vistas em futuras fiscalizações.
6. Em consonância com acordo firmado com a Controladoria-Geral da União, o escopo da auditoria de gestão para certificação
das contas do exercício 2013 da Dataprev deve incluir a avaliação do cumprimento das etapas do cronograma de migração dos
sistemas e bases de dados para a plataforma baixa, no âmbito do PMT/PS.
7. Ademais, a Sefti informou que planeja executar, no corrente ano, duas fiscalizações já determinadas pelo Plenário do
Tribunal, que poderão contemplar o processo de migração em análise:
i) auditoria com vistas à avaliação da economicidade, eficiência, eficácia e legalidade dos serviços de TI prestados por entidades
públicas (item 9.12 do Acórdão nº 906/2009-TCU-Plenário; TC 002.985/2008-1);
ii) acompanhamento do processo de migração dos sistemas previdenciários em execução na Dataprev da plataforma alta
(mainframe) para a baixa (item 9.5 do Acórdão nº 2.761/2013-TCU-Plenário; TC 015.159/2013-2).
8. Assim, a Sefti propôs o arquivamento do presente processo de acompanhamento, por considerar adequado que a revisão das
antigas propostas feitas pela Secex/RJ faça parte integrante do escopo de futuros trabalhos de fiscalização a serem realizados pela
Sefti na Dataprev.
9. Acolho o parecer da unidade técnica quanto à conveniência do encerramento do monitoramento da Decisão nº 1.459/2002TCU-Plenário e dos Acórdãos nºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008-TCU-Plenário, com o arquivamento dos autos, dandose ciência desta deliberação aos órgãos interessados, sem a remessa de cópias de peças processuais, já digitalizadas. Com base no
compartilhamento de informações entre a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti e a Coordenação-Geral
de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho, acerca da atuação de
ambos sobre a gestão das unidades jurisdicionadas comuns, especialmente sobre os trabalhos realizados no exercício de 2013, com
vistas à certificação das contas desse exercício da Dataprev, foram avaliados os seguintes assuntos:
[...]
Cumprimento das etapas do cronograma de migração dos sistemas e bases de dados para a plataforma baixa, estabelecido pela
Dataprev. Constatou-se que a execução das etapas de desmobilização encontra-se em andamento, com a identificação dos
resultados já alcançados, que as etapas remanescentes de desmobilização possuem prazo estimado de implementação e que a
Dataprev possui instrumentos e mecanismos que garantem o atendimento.
desses prazos de execução.O Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acordão 452/2014 - TCU - Plenário, encerrou o
monitoramento do item 8.9.3 da Decisão 1459/2002-TCU-Plenário e dos Acórdãosnºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008TCU-Plenário, que tratam do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social, cabendo destacar do voto do Ministro
Relator, o que segue:
[...]
"3. Em seu pronunciamento, a Sefti destacou que, ao determinar que a Dataprev adotasse um projeto de migração tecnológica, o
Tribunal promoveu as iniciativas de mudanças necessárias objetivando a migração dos sistemas e bases de dados para plataforma
aberta. Salientou que o Ministério Público Federal entendeu que não há mais possibilidade de retorno ao quadro anterior, pois as
ações implementadas mudaram por completo o cenário tecnológico da Dataprev, e, por isso, considerou que o objetivo proposto
foi atingido com êxito, encerrou o trabalho de acompanhamento da execução do TAC e arquivou o inquérito civil público.
4. Embora ainda não se tenha conseguido concluir o processo de migração, a unidade técnica ressaltou que, diante da situação
atual, o objetivo inicial pretendido pelo Tribunal está bem encaminhado, sendo conveniente encerrar o monitoramento da Decisão
nº 1.459/2002-TCU-Plenário e dos Acórdãos nºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008-TCU-Plenário, bem como arquivar os
presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU."
5. Por ser, a partir de 2013, a unidade técnica responsável por fiscalizar a governança e a gestão da Dataprev, bem como as
contas anuais da empresa, a Sefti continuará acompanhando, no exame da prestação de contas anual, a conclusão do processo de
desmobilização dos mainframes, devendo as demais ações de implementação do PMT/PS ser vistas em futuras fiscalizações.
6. Em consonância com acordo firmado com a Controladoria-Geral da União, o escopo da auditoria de gestão para certificação
das contas do exercício 2013 da Dataprev deve incluir a avaliação do cumprimento das etapas do cronograma de migração dos
sistemas e bases de dados para a plataforma baixa, no âmbito do PMT/PS.
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7. Ademais, a Sefti informou que planeja executar, no corrente ano, duas fiscalizações já determinadas pelo Plenário do
Tribunal, que poderão contemplar o processo de migração em análise:
i) auditoria com vistas à avaliação da economicidade, eficiência, eficácia e legalidade dos serviços de TI prestados por entidades
públicas (item 9.12 do Acórdão nº 906/2009-TCU-Plenário; TC 002.985/2008-1);
ii) acompanhamento do processo de migração dos sistemas previdenciários em execução na Dataprev da plataforma alta
(mainframe) para a baixa (item 9.5 do Acórdão nº 2.761/2013-TCU-Plenário; TC 015.159/2013-2).
8. Assim, a Sefti propôs o arquivamento do presente processo de acompanhamento, por considerar adequado que a revisão das
antigas propostas feitas pela Secex/RJ faça parte integrante do escopo de futuros trabalhos de fiscalização a serem realizados pela
Sefti na Dataprev.
9. Acolho o parecer da unidade técnica quanto à conveniência do encerramento do monitoramento da Decisão nº 1.459/2002TCU-Plenário e dos Acórdãos nºs. 1.510/2007-TCU-Plenário e 2.229/2008-TCU-Plenário, com o arquivamento dos autos, dandose ciência desta deliberação aos órgãos interessados, sem a remessa de cópias de peças processuais, já digitalizadas.
Com base no compartilhamento de informações entre a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti e a
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho,
acerca da atuação de ambos sobre a gestão das unidades jurisdicionadas comuns, especialmente sobre os trabalhos realizados no
exercício de 2013, com vistas à certificação das contas desse exercício da Dataprev, foram avaliados os seguintes assuntos:
[...]
Cumprimento das etapas do cronograma de migração dos sistemas e bases de dados para a plataforma baixa, estabelecido pela
Dataprev. Constatou-se que a execução das etapas de desmobilização encontra-se em andamento, com a identificação dos
resultados já alcançados, que as etapas remanescentes de desmobilização possuem prazo estimado de implementação e que a
Dataprev possui instrumentos e mecanismos que garantem o atendimento desses prazos de execução.

Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento das etapas do cronograma e dos indicadores de evolução da migração dos sistemas e bases para
plataforma baixa; Aprimoramento do planejamento e da execução do processo de migração dos sistemas
previdenciários e das respectivas bases de dados para plataforma baixa; Estruturação e integração das etapas do
Plano, proporcionado a melhoria da gestão e priorização dos projetos do PMT/PS; Aprimoramento da
documentação do processo de migração dos sistemas e das bases de dados; Encerramento do trabalho de
acompanhamento da execução do TAC pelo Ministério Público Federal, visto que as mudanças implementadas
mudaram por completo o cenário tecnológico da Dataprev; Encerramento do monitoramento do processo de
migração tecnológica - PMT/PS, por meio do Acórdão nº 452/2014 - TCU - Plenário.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da recomendação.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
2

Processo

Acórdão

TC Acórdão TCU nº 2236/2014
043.738/2012-5

Item

Tipo

Comunicação Expedida

Item 9.1.1 Determinação Ofício nº 0721/2014 TCU/sefti

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aos
órgãos e entidades que apresentaram falhas em suas publicações no DOU, listados nas tabelas 4 a 7 do relatório, que, no prazo de
180 dias, assegurem que as seguintes informações obrigatórias estarão presentes em suas futuras publicações no DOU, ou que,
alternativamente, passem a publicar por meio do Sidec ou Sicon: - 9.1.1. para avisos de licitação: número do processo, descrição
do objeto e local de disponibilização do edital, com base na Lei Complementar 101/2001, art. 48-A, I e Lei 8.666/1993, art. 21, §
1º;

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Foi disciplinado o conteúdo mínimo de publicação no DOU dos extratos de contratos e licitações, mediante Comunicação de
serviços nº 013/2014.

Síntese dos resultados obtidos
Padronização do procedimento administrativo em âmbito nacional.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldades para adoção das providências determinadas.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
3

Processo

Acórdão

TC Acórdão TCU nº 2236/2014
043.738/2012-5

Item

Tipo

Comunicação Expedida

Item 9.1.2 Determinação Ofício nº 0721/2014 TCU/sefti

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aos
órgãos e entidades que apresentaram falhas em suas publicações no DOU, listados nas tabelas 4 a 7 do relatório, que, no prazo de
180 dias, assegurem que as seguintes informações obrigatórias estarão presentes em suas futuras publicações no DOU, ou que,
alternativamente, passem a publicar por meio do Sidec ou Sicon: - 9.1.2. para extratos de contrato: número do processo, descrição
do objeto, identificação do contratado (nome e CNPJ/CPF), valor, identificação do procedimento licitatório que deu origem à
contratação, com base na Lei Complementar 101/2001, art. 48, parágrafo único c/c art. 48-A, I;

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Foi disciplinado o conteúdo mínimo de publicação no DOU dos extratos de contratos e licitações, mediante Comunicação de
serviços nº 013/2014

Síntese dos resultados obtidos
Padronização do procedimento administrativo em âmbito nacional.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldades para adoção das providências determinadas.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
4

Processo

Acórdão

TC Acórdão TCU nº 2236/2014
043.738/2012-5

Item

Tipo

Comunicação Expedida

Item 9.1.3 Determinação Ofício nº 0721/2014 TCU/sefti

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aos
órgãos e entidades que apresentaram falhas em suas publicações no DOU, listados nas tabelas 4 a 7 do relatório, que, no prazo de
180 dias, assegurem que as seguintes informações obrigatórias estarão presentes em suas futuras publicações no DOU, ou que,
alternativamente, passem a publicar por meio do Sidec ou Sicon: - 9.1.3. para extratos de dispensa ou de inexigibilidade: número
do processo, descrição do objeto, identificação do contratado (nome e CNPJ/CPF), valor, fundamento legal específico e
autoridade ratificadora, com base na Lei Complementar 101/2001, art. 48, parágrafo único c/c art. 48-A, I e Lei 8.666/1993, art.
26.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Foi disciplinado o conteúdo mínimo de publicação no DOU dos extratos de contratos e licitações, mediante Comunicação de
serviços nº 013/2014

Síntese dos resultados obtidos
Padronização do procedimento administrativo em âmbito nacional.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldades para adoção das providências determinadas.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
5

Processo

Acórdão

TC Acórdão TCU nº2859/2013
013.515/2013-6

Item

Tipo

Comunicação Expedida

Item 9.1.3 Determinação Ofício Circular nº
02/2014/MP/SE/DEST

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.2.1 - determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do
Ministério Público que nos termos do art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993, orientem os órgãos e entidades que lhes estão vinculados a
adotarem as medidas necessárias à revisão dos contratos de prestação de serviços ainda vigentes, firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto
7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração,
mencionadas na legislação

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Implementado procedimento, para tratamento das situações contempladas no Plano Brasil Maior, que identifica as empresas
contratadas, bem como enseja ações que visem o ressarcimento dos valores pagos á maior e a readequação dos contratos.

Síntese dos resultados obtidos
Os procedimentos definidos para tratamento dos processos no âmbito do Plano Brasil Maior estão em fase final de
execução e incluem rotinas tais como identificação de potenciais beneficiários, apuração dos valores estimados para
ressarcimento, comunicação formal aos fornecedores, análise e avaliação jurídica de eventuais recursos.
Considerando a complexidade da tarefa e o volume de informações tratadas foi acordado o encaminhamento de uma
Nota Técnica com o detalhamento de todos os procedimentos adotados, bem como o resultado final obtido, até o dia
31/03/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Por se tratar de um processo administrativo, envolvendo necessariamente aspectos formais de identificação de beneficiários,
levantamento de valores, notificação, tratamento de recursos e ainda a quantidade de contratos envolvidos, alguns vencidos, a
definição de procedimentos impositivos e de metodologias específicas para cada tipo de contrato, contemplando inclusive as
situações de tratamento de eventuais recursos administrativos e de revelia, nos casos de não manifestação nos prazos requeridos,
foi fundamental para aplicação das regras previstas no Plano Brasil Maior.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

1 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

Item
9.1.1.5

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Subitem 9.1.1.5 - Determinar à Dataprev que corrija os sistemas de informação de forma que na base de dados PROCESSO não
haja incompatibilidade da moeda utilizada nos processos com a data de constituição dos mesmos; não haja processos com valor
original igual a zero; não fiquem vazios e não sejam inválidos os campos data da situação, data da atualização,data do evento ou
data da constituição do processo; não contenha registro de eventos ou situações com data posterior à data da operação; não
apresente valores irreais para o campo valor total atualizado; não possua códigos de identificação de UO zerados ou inexistentes
na tabela de UO; não contenha códigos, que identifiquem o tipo de débito, zerados ou inexistentes na respectiva tabela de
referência.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas Arrecadação e
Cobrança, a Receita Federal do Brasil.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma baixa, passando
da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -PMT/PS, em cumprimento ao
Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº 2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de
setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008,
ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

2 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

Item
9.1.2.6

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Subitem 9.1.2.6 - Promova as correções nos sistemas informatizados de mode que se mantenha intacta a data de inclusão do
registro na base HISTÓRICO-PROCESSO, mesmo que venha a ser comandado evento de desistência para tal registro.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas Arrecadação e
Cobrança, a Receita Federal do Brasil.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em
mainframe para plataforma baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização
Tecnológica -PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o
Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

3 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

Item
9.1.2.4

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Deliberação
Subitem 9.1.2.4 - Promova as correções nos nos sistemas informatizados de modo que não seja mais possível a inserção de datas,
entre elas a de evento, situação e atualização, com formato inválido ou com indicação futura, existentes na base HISTÓRICOPROCESSO.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma baixa, passando
da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -PMT/PS, em cumprimento ao
Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº 2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de
setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008,
ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

4 008.002/2003-6 Acórdão nº 691/2005

Item
9.3.1

Tipo

Comunicação Expedida

Recomendação Ofício

3284/2006/TCU/Secex4
de 11/10/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Fixa o prazo de 60 dias para que a Dataprev:
9.3.1. em conjunto com a Secretaria da Receita Previdenciária, identifique as circunstâncias pelas quais o Sistema Sicob não
permite a tramitação do processo para situações que reflitam a real condição do crédito, a exemplo do que ocorre com a antiga
avocatória ministerial (situação "aguardando decisão ministerial ", hoje pedido de revisão de acórdão), permitindo o retorno do
processo, atualmente nestas circunstâncias, ao âmbito administrativo para saneamento e a atualização da quantidade de dias que o
crédito efetivamente permanecerá em cada situação.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas Arrecadação e
Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que seja avaliada a
recomendação. Até o momento não houve retorno do cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma baixa, passando
da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica - PMT/PS, em cumprimento ao
Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº 2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de
setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008,
ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

5 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006

Item
9.4.3

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Adotar as providências necessárias ao cadastramento das decisões dos processos 325711232 e 325775591 na base DECISÃO.
(item 9.4.3. do Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas Arrecadação e
Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que a recomendação seja
avaliada. Até o momento não houve retorno do cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma baixa, passando
da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica - PMT/PS, em cumprimento ao
Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº 2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de
setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008,
ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

6 TC
Acórdão TCU nº2859/2013
013.515/2013-6

Item
9.2.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Oficio circular
02/2014/MP/SE/DEST

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.2.2 - determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do
Ministério Público que orientem os referidos órgãos e entidades a obterem administrativamente o ressarcimento dos valores pagos
a maior (elisão do dano) em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados, que foram firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto
7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os procedimentos definidos para tratamento dos processos no âmbito do Plano Brasil Maior estão em fase final de execução e
incluem rotinas tais como identificação de potenciais beneficiários, apuração dos valores estimados para ressarcimento,
comunicação formal aos fornecedores, análise e avaliação jurídica de eventuais recursos. Considerando a complexidade da tarefa e
o volume de informações tratadas foi acordado o encaminhamento de uma Nota Técnica com o detalhamento de todos os
procedimentos adotados, bem como o resultado final obtido, até o dia 31/03/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Por se tratar de um processo administrativo, envolvendo necessariamente aspectos formais de identificação de beneficiários,
levantamento de valores, notificação, tratamento de recursos e ainda a quantidade de contratos envolvidos, alguns vencidos, a
definição de procedimentos impositivos e de metodologias específicas para cada tipo de contrato, contemplando inclusive as
situações de tratamento de eventuais recursos administrativos e de revelia, nos casos de não manifestação nos prazos requeridos,
foi fundamental para aplicação das regras previstas no Plano Brasil Maior.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

7 TC
Acórdão TCU nº2859/2013
013.515/2013-6

Item
9.2.3

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Oficio circular
02/2014/MP/SE/DEST

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.2.3 - determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do
Ministério Público que no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da notificação, informem a este Tribunal sobre as
medidas adotadas por seus respectivos órgãos e entidades vinculados para cumprimento das determinações acima, incluindo
detalhamento específico sobre a quantidade de contratos revisados e a economia (redução de valor contratual) obtida por cada
unidade.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os procedimentos definidos para tratamento dos processos no âmbito do Plano Brasil Maior estão em fase final de execução e
incluem rotinas tais como identificação de potenciais beneficiários, apuração dos valores estimados para ressarcimento,
comunicação formal aos fornecedores, análise e avaliação jurídica de eventuais recursos. Considerando a complexidade da tarefa e
o volume de informações tratadas foi acordado o encaminhamento de uma Nota Técnica com o detalhamento de todos os
procedimentos adotados, bem como o resultado final obtido, até o dia 31/03/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Por se tratar de um processo administrativo, envolvendo necessariamente aspectos formais de identificação de beneficiários,
levantamento de valores, notificação, tratamento de recursos e ainda a quantidade de contratos envolvidos, alguns vencidos, a
definição de procedimentos impositivos e de metodologias específicas para cada tipo de contrato, contemplando inclusive as
situações de tratamento de eventuais recursos administrativos e de revelia, nos casos de não manifestação nos prazos requeridos,
foi fundamental para aplicação das regras previstas no Plano Brasil Maior.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Quadro A.11.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
1 Nota de Auditoria CGU nº 2014/05746/01

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Item 001

Comunicação Expedida
Ofício 19934/2014-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
001 - Reiterar à Presidência da República cobrança sobre a necessidade do ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela
DATAPREV quando da cessão com ônus de seus funcionários, bem como dar ciência a esta CGU-Regional/RJ da mencionada
reiteração.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Reiterada cobrança individualizada, por empregado, à Secretaria-Geral da Presidência da República mediante emissão das
CEs/DEPE nºs 122, 123, 124, 125 e 126 de 27/10/2014 e por meio da CE-DEPE nº 133/2014 de 25/11/2014, considerando que o
empregado Hermes Isao Kikuchi foi requisitado para CENSIPAM.

Síntese dos resultados obtidos
Até 31/12/2014 não houve ressarcimento dos valores cobrados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O gestor reiterou mais uma vez a cobrança, agora de forma individualizada, por empregado, oportunizando à Presidência da
República uma análise melhor do débito em questão.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

279

DATAPREV - RG2014

Quadro A.11.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
2 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Item 1.2.3.1 Rec. 005

Comunicação Expedida
Ofício 30.437/2013/NAC4/CGURegional/RJ/CGU/PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
005: Contemplar, no PDTI, a identificação dos fatores críticos de sucessos capazes de impactar a implementação do plano.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
A Dataprev procedeu, por meio do seu Plano de Ação Anual, a identificação dos possíveis riscos para cada um dos resultados
pretendidos.

Síntese dos resultados obtidos
A execução do PDTI se dá com a execução do Plano de Ação Anual. Neste contexto, na etapa de formulação do Plano de Ação,
são identificados os riscos de atrasos nos cronogramas para cada um dos projetos (resultados) contidos no plano. Na etapa de
monitoramento do Plano de Ação, são realizadas sessões mensais de gerenciamento dos riscos, com mensuração do impacto e
probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos, além do planejamento das ações de mitigação. Essa informação é utilizada no
processo decisório.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O gerenciamento de riscos é um processo em evolução na Dataprev, a cada ano a empresa implementa melhorias para aumentar a
maturidade desta prática. A mudança cultural é o maior fator a ser vencido. Gradativamente, os conceitos estão sendo
internalizados pelos gestores e já é possível perceber ganhos na execução do Plano de Ação.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR
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Quadro A.11.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
3 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.2/001 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
001: Estabelecer mecanismo de controle com o objetivo de: identificar, tempestivamente, os fatores que estão ocasionando atrasos
nos ciclos anuais de implantação do SGSI; planejar e implementar medidas preventivas, visando mitigar o probabilidade de
ocorrência destes fatores; planejar e implementar medidas reativas a serem executadas caso estes fatores ocorram.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Síntese da providência adotada:
Implementadas medidas preventivas com o intuito de mitigar a ocorrência de fatores que provoquem atrasos nos ciclos anuais de
implantação do SGI, como relatórios de acompanhamento com pontos de alerta e utilização de matriz de controle de prioridades
das tarefas do SGSI visando melhor visualização das pendências e adoção de medidas reativas.

Síntese dos resultados obtidos
Resposta em 31/07/2014:
Conforme informado anteriormente, houve aprovação e apoio das Superintendências na implantação da nova estratégia para 2014
mas observou-se, porém, que a nova estratégia sobrecarregou mais as equipes da CGSI envolvidas com o SGSI.
A) Para o ciclo de 2014 foram adotadas, preventivamente, as seguintes mudanças:
- E-mails de acompanhamento do ciclo com informações replicadas para todos os interlocutores envolvidos, definidos no
documento de - Declaração de Escopo (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas – Arquivo 1.pdf);
- Estabelecimento de reuniões periódicas de ponto de controle (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas – Arquivo 2.pdf);
- Customização das bases de conhecimento para o ambiente da Dataprev (muitos controles que não se aplicavam foram
removidos) (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas – Arquivo .pdf”);
- Substituição do preenchimento das planilhas de controle por entrevistas; (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas –
Arquivo .pdf”);
- Preferência pelo uso de coletas automáticas para o levantamento de riscos dos ativos tecnológicos;
- Emissão de relatório de acompanhamento com pontos de alerta; (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas – Arquivo
“7.pdf”);
- Uso de uma matriz de controle das prioridades das tarefas do SGSI, para melhor visualização das pendências e acompanhamento
de prazos (Evidências – ITEM A_Medidas_Preventivas – Arquivo “8.pdf”);
Na reunião de monitoramento do Plano de Ação de 2014, foi identificado que a tarefa de Avaliação e Tratamento dos Riscos do
Ciclo de 2013 não obteve o desempenho adequado, pois a quantidade de controles a serem avaliados era muito superior à
capacidade da equipe e o prazo estimado para a tarefa teve que ser prorrogado. Para evitar que as tarefas pendentes do ciclo de
2013 causassem impacto no ciclo de 2014, e após identificada que a tarefa era mais demorada e complexa do que se esperava, a
CGSI optou por reestruturar as fases de avaliação e tratamento.

281

DATAPREV - RG2014

Quadro A.11.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

B) Com relação às medidas reativas, quando da identificação de atrasos significantes com possibilidade de impacto no ciclo,
foram adotadas as seguintes medidas:
- Apontamento da reunião de monitoramento do Plano de Ação (Evidências – ITEM B_Medidas_Corretivas – Arquivo 1.pdf);
- Definição do fluxo do processo de avaliação e tratamento de riscos a fim de dinamizá-lo ao máximo (Evidências – ITEM
B_Medidas_Corretivas – Arquivo 2.pdf);
- Proposta uma abordagem estruturada das fases de Avaliação e Tratamento visando, especialmente, o progresso e a melhoria
contínua destas fases;
- Foi customizado um Workflow Avançado no Risk Manager, para facilitar o processo de avaliação e tratamento, facilitá-lo,
encurtá-lo, possibilitar o monitoramento de ponta a ponta do processo de Gestão de Riscos do SGSI e melhorar as evidências do
SGSI, bem como os relatórios existentes; – Evento do Risk Manager;
- Foi proposto um agrupamento e ordenação dos riscos apontados no ROR de 2013, o que permitirá monitorar os Planos de
Tratamento ao longo do tempo, priorizar riscos, entre outros;
- O fluxo foi apresentado e aprovado no âmbito da área responsável pela implementação do tratamento dos riscos.
Todas as implementações do fluxo, ferramenta serão propagadas também para o ciclo de 2014 e para os demais ciclos, daqui em
diante.
Cabe informar que os resultados da mudança da estratégia ocorrida no Ciclo 2014, e das medidas adotadas, somente poderão ser
medidos na conclusão do ciclo de 2014. Espera-se, contudo, que o acerto do fluxo das fases de avaliação e tratamento traga
impactos positivos para o SGSI, permitindo que este possa ser concluído no prazo estimado no Plano de Ação.
Posicionamento em 04/03/2015: (complemento da resposta anterior)
Com relação ao tratamento de riscos, as metas estabelecidas em reunião moderada realizada em outubro de 2014 foram todas
atingidas nos prazos definidos.
Com base no “Relatório de Indicadores da Evolução da Gestão de SIC nos Centros de Processamento”, o ciclo de 2014 atingiu
todas as metas estabelecidas tanto de prazo quanto de execução, tendo a fase de tratamento de riscos dos ciclos 2013 e 2014
atingido os maiores índices de controles implementados em comparação com os ciclos anteriores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O apoio da alta administração, da CGSI e o envolvimento dos representantes de todas as áreas envolvidas foi fundamental para o
alcance dos resultados obtidos no Ciclo 2014 do SGSI.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGSI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
4 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.2/002 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
002: Elaborar e publicar normativo interno, referente à gestão de incidentes, complementar às disposições do Manual de
Segurança da Informação da empresa.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Editada e publicada em 31/07/2014 a Comunicação de Serviço CGSI/005/2014 sobre Gestão de Incidentes, complementando o
Manual de Segurança da Informação.

Síntese dos resultados obtidos
A normatização definiu os procedimentos gerais, os fluxos operacionais, as formas de registro de incidentes de segurança, a
resposta ao tratamento de incidentes, a coleta de evidências, a comunicação com as partes envolvidas e as lições aprendidas,
conferindo maior maturidade e formalidade ao trabalho realizado pela Comissão de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes
Computacionais – CTIR.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A necessidade foi incluída no Plano de Ação 2014, sendo constantemente monitorada e acompanhada, o que demonstrou
compromisso e preocupação do gestor com o tema.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGSI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
5 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.4/001 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
001: Definir e incluir no PD-Dataprev modelos para todos os artefatos previstos na metodologia ou, em caso de utilização de
ferramentas automatizadas, incluir no PD-Dataprev menção expressa à funcionalidade ou opção da ferramenta que deve ser
utilizada para fins de atendimento do quesito expresso pelo respectivo artefato.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Na versão 4.2 do PD-Dataprev, de 11/10/2013, foram incluídos todos os templates dos artefatos.

Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de software.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\CGQS
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
6 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.4/004 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
004: Ampliar o monitoramento realizado pela Coordenação Geral de Qualidade de Software para que a mesma inclua em sua
avaliações, ainda que por meio de amostra, demandas de desenvolvimento de sistemas não classificadas como projeto.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O monitoramento das demandas não classificadas como projeto foi ampliado conforme modelo estabelecido na versão 4.0 do PD –
Dataprev de 24/05/2013, bem como foram apresentadas planilhas de “check-list” de avaliação do processo do ciclo de vida de
manutenção de 62 demandas.

Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de software.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\CGQS
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
7 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.4/005 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
005: Estabelecer mecanismo automatizado de avaliação, a ser preenchido pelo cliente solicitante, para cada demanda desenvolvida
e implantada pela Dataprev, fornecendo, desta forma, subsídios para o estabelecimento de indicador específico com o objetivo de
permitir o monitoramento da qualidade das entregas da empresa, do ponto de vista dos clientes, pela Coordenação Geral de
Qualidade de Software.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
A funcionalidade de Pesquisa de Satisfação do Cliente foi implementada no sistema Clarity PPM.

Síntese dos resultados obtidos
Implementação no sistema Clarity PPM de funcionalidade de Pesquisa de Satisfação do Cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Coleta de subsídios que possibilitam a criação de indicadores que permitem estabelecer a qualidade das dos serviços prestados
pela Empresa.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\CGQS
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
8 Relatório CGU/SFC nº 2013/05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Item
4.2.31.1/001

Comunicação Expedida
Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
001: Atentar para a necessidade do estudo preliminar para a aquisição de suprimentos e para o devido enquadramento da
modalidade quando da realização de Pregão Compartilhado.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Inserido o Estudo Técnico e o Termo de Referência no processo que foi objeto da recomendação, bem como publicada a
retificação do enquadramento legal no DOU de 19/09/2013. Ademais, objetivando aprimorar o processo, foi implementado no
sistema Protheus a funcionalidade de “participante carona” na Atas de Registro de Preços.

Síntese dos resultados obtidos
Padronização do procedimento administrativo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldades para adoção das providências determinadas.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
9 Relatório CGU/SFC nº 2013/05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.2.3.6/001 Ofício 30437//2013-NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
001: Adotar procedimentos de controle com vistas a garantir que os processos de aquisição de bens e serviços, em especial os de
TI, sejam instruídos com todos os documentos da fase de planejamento, necessários a caracterizar a necessidade da contratação e
a justificativa da escolha do objeto, contemplando inclusive os elementos que justifiquem a inviabilidade de competição nos casos
de contratação por inexigibilidades de licitação.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O Manual de Compras e Contratações e o instrumento normativo “Solicitação de Compras e Materiais ao Armazém” já
contemplam as diretrizes básicas necessárias para orientar os empregados na correta instrução dos processos de aquisição de bens
e serviços.

Síntese dos resultados obtidos
Maior efetividade quanto a observância das diretrizes para a adequada formação dos processos de bens e serviços.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Observância do necessário rigor na formalização processual.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DECP
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
10 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008
Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Comunicação Expedida
Item 1.1.2.2/003 Ofício19196//2009/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
003 - Estabelecer indicadores operacionais 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.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Desenvolvidos e implantados novos indicadores além dos já existentes, bem como organizados e documentados de forma que as
fontes sejam identificáveis e rastreáveis.

Síntese dos resultados obtidos
- A documentação e organização dos indicadores.
- Ciclo de acompanhamento do planejamento com ações mais efetivas e céleres no que diz respeito à tomada de decisão e
constante revisão das metas e prazos do plano.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
- O uso intensivo de indicadores operacionais requer bons sistemas de informação, bases constantemente submetidas a controle de
qualidade e práticas institucionalizadas de gerenciamento de processos. Estes fatores exigem investimentos que, por sua vez, exige
folga de recursos financeiros.

Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGPO
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
1 Nota de Auditoria CGU nº 2014/05746/01

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
002

Comunicação Expedida
Ofício 19394/2014 NAC4/CGURegional/RJ/CGU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
002 - Encaminhar a esta CGU-Regional/RJ a documentação comprobatória tão logo a Presidência da República efetue o
ressarcimento à DATAPREV dos valores pagos indevidamente.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O atendimento à recomendação independe de ação da Dataprev.
A Dataprev não tem governança sobre a ação recomendada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O gestor reiterou mais uma vez a cobrança, agora de forma individualizada, por empregado, oportunizando à Presidência da
República uma análise melhor do débito em questão.
O fator positivo foi o entendimento sobre o ônus para à Presidência da Republica quando da solicitação de cessão de empregados
da Dataprev.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
2 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993
Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.1.2.1.2

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011-NAC4-CGU
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.1.2.1.2 - Após a criação/formalização de uma política de segurança de informação na área de Gestão de Continuidade de
Negócio, executar periodicamente o Plano de Recuperação de Negócios (PRN), segundo estratégia a ser definida pela
DATAPREV

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\CGSI

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Em 2013 foi executado um teste inicial do ambiente de continuidade do cliente MTE em SP. Neste teste foram feitos acessos às
aplicações locais (apenas da infraestrutura de continuidade) que conta com replicação imediata de dados da produção residente no
RJ. Os testes tiveram resultados positivos. Outro teste está previsto para ocorrer até dezembro de 2014.
A implementação dos ambientes de continuidade para os clientes INSS (CNIS), INSS (SIBE I), MPS e RFB juntamente com
testes iniciais estão em fase de planejamento, com previsão de implementação e realização dos testes até dezembro de 2014. Essas
ações estão inseridas no Plano de Ação da empresa para 2014.
Posicionamento em 03/03/2015
Segue posicionamento individualizado por cliente, das infraestruturas de continuidade de negócios existentes:
MTE – Teste local das aplicações WEB realizado com sucesso em 2014. Falta implementar GERID previsto para 2015, para que
seja possível realizar os testes das demais aplicações (em andamento);
Expresso Dataprev – Infraestrutura de continuidade implementada no CPSP em 2014. Testes iniciais realizados com sucesso.
Falta implementar sincronismo de mensagens entre CPDF e CPSP, previsto para 2015 (em andamento).
CNIS e SIBE I – Infraestruturas de continuidade de negócio implementadas. Falta implementar GERID, previsto em 2015 para
viabilizar os testes iniciais (em andamento).
A infraestrutura de continuidade da RFB no CPRJ depende ainda de migração de servidores para o CPSP, que está em curso.
Previsão de implementação dessa infraestrutura em 2015.
A infraestrutura de continuidade de negócios do MPS no CPRJ está em andamento, com previsão de conclusão em 2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A implementação de ações de tal natureza é de médio e longo prazo.
Conforme o Programa de Gestão de Continuidade de Negócios aprovado pela Diretoria e já apresentado anteriormente, o prazo
previsto de conclusão de todos os planos de continuidade de negócios iniciados em 2012, é final de 2015.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
3 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Item 1.2.3.2 Rec. 003

Comunicação Expedida
Ofício 30.437/2013/NAC4/CGURegional/RJ/CGU/PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
003: Implementar as recomendações relativas aos riscos físicos identificados para cada Centro de Processamento da empresa,
disponibilizando, periodicamente, para esta Controladoria, informações sobre a evolução do processo de implementação.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DFS\SUSL\DESG

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Ainda não foi possível concluir a implementação das ações nos CPs na totalidade, em função da não conclusão das obras no
CPDF. Este Centro de Processamento corresponde a uma parcela relevante das ações que ainda estão pendentes. Tendo em vista a
nova previsão de conclusão das Obras nesse CP, sobretudo das ações de riscos físicos pendentes, far-se-á necessária a prorrogação
do prazo para 31/06/15, período definido para finalização da implementação das ações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Tendo em vista que a implementação das ações de riscos físicos pendentes têm relação essencialmente com as obras do CP, em
não se concluindo essa etapa, a conclusão da implementação dos riscos físicos sofre impacto.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
4 Relatório CGU/SFC nº 2013.05814

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
Item 1.2.3.4 Rec. 002

Comunicação Expedida
Ofício 30.437/2013/NAC4/CGURegional/RJ/CGU/PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
002: Definir um conjunto mínimo de artefatos, previstos na versão mais atual do PD-Dataprev e considerados críticos para
assegurar a qualidade do processo de desenvolvimento, os quais deverão ser elaborados, obrigatoriamente, para todas as novas
demandas de versionamento e manutenção de sistemas, independente da versão do PD-Dataprev utilizada pelo sistema de
informação a ser alterado.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\CGQS

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Na publicação do PDDATAPREV, ocorrida ainda no exercício de 2014, foram definidas as tarefas a serem cumpridas no
atendimento de cada tipo de demanda, assim como o conjunto de artefatos necessários.
Sucede que a CGU, mediante e-mail de 19/12/2014, considerou a recomendação como pendente de atendimento, pois as
evidências do feito não foram encaminhadas pela Empresa.
Conforme consta da nova versão do Plano de Providências Permanente – PPP, encaminhado à CGU mediante ofício SECE
071/2015, datado de 13/02/2015, as evidências foram encaminhadas e a versão 5.0 do PDDATAPREV encontra-se disponível na
internet (https://desenvolvimento.dataprev.gov.br) podendo ser objeto de certificação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.
Concorrência com outras demandas.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
5 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.1.1 - 001

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.1.1/001 - Que a Dataprev reavalie a composição dos indicadores C-ANS e ICPP de modo a que os índices destinados a medir
o cumprimento de acordos de níveis de serviço e de cumprimento de prazos dos projetos possam refletir de maneira mais
adequada a situação que a unidade pretende medir.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\CGPO

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
As providências foram adotadas e informadas ao órgão de auditoria interna. Esta avaliou concluiu sua avaliação da seguinte forma:
“A ação recomendada foi considerada como atendida pela Dataprev mas permanecerá com registro de pendente aguardando
manifestação formal da CGU após análise do PPP – Plano de Providências Permanente e respectivas evidências que foram
encaminhados à CGU pelo oficio CGU/071/201 e e-mail da CGU de 13/02/2015”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Esse aponte teve impactos positivos pois tornou os indicadores mais representativos, ou seja, seus resultados permitem: ao leitor
em geral, ter uma melhor noção sobre a proposta do indicador; aos gerentes, melhores condições de avaliação de ANS e prazos de
projeto; à direção, feedback mais adequado para o planejamento estratégico.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
6 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.2/001

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.2/001 - Que a Dataprev passe a registrar de forma sistemática as ações necessárias para mitigar/eliminar os riscos
identificados.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\CGPO

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O processo de gestão de riscos foi sistematizado no ciclo 2015 de planejamento. Em janeiro, os responsáveis pelos Resultados
identificarão os riscos relacionados aos atrasos nos cronogramas e o impacto para o negócio caso o Resultado não seja realizado.
A partir de fevereiro, os riscos passaram a ser monitorados e tratados, conjuntamente com o monitoramento dos Resultados,
conforme registrado no PPP encaminhado à CGU pelo email da CGAU de 13/02/2015 e Oficio SECE/071/2015 de 13/02/2015.
A ação recomendada permanecerá pendente aguardando manifestação formal da CGU após análise do PPP – Plano de
Providências Permanente que foi encaminhado à CGU pelo oficio SECE/071/201 de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise dos impactos deve sempre ser apreciada conjuntamente e ser submetida de forma sistemática à avaliação dos tomadores
de decisão em nível estratégico. A inclusão desta nova atividade teve de ser desenhada e implementada na ferramenta de controle
do plano de ação, que ainda está sofrendo ajustes.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
7 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.2/002

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.2/002 - Que a Dataprev aperfeiçoe seus instrumentos de monitoramento da execução dos planos de ação, incorporando os
registros de causas de eventuais resultados insatisfatórios e das medidas adotadas e a adotar pelo responsável pelas metas, visando
facilitar o acompanhamento e o monitoramento dessas ações.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\CGPO

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Todos os 180 Resultados do ciclo de planejamento 2014 foram concluídos, finalizados ou cancelados, com os devidos registros
nas Fichas Resultados dos benefícios alcançados, lições aprendidas e causas de eventuais resultados insatisfatórios. As Fichas
Resultados podem ser acessadas por meio do aplicativo de apoio ao monitoramento do Plano de Ação, conforme registrado no
PPP encaminhado à CGU pelo e-mail da CGAU de 13/02/2015 e Oficio SECE/071/2015 de 13/02/2015.
A ação recomendada foi considerada como atendida pela DATAPREV mas permanecerá com registro de pendente aguardando
manifestação formal da CGU após análise do PPP – Plano de Providências Permanente e respectivas evidências que foram
encaminhados à CGU pelo oficio SECE/071/2015 e e-mail da CGU de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A introdução de um instrumento de monitoramento permitiu melhor acompanhamento dos responsáveis pelos Resultados do plano
de ação. Este mesmo instrumento tem sido utilizado para constantes melhorias do processo como avaliação de risco, impactos e
benefícios. Esta avaliação exige um posicionamento formal destes mesmos responsáveis fazendo com que as metas e objetivos
possam estar sempre sendo negociadas.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
8 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.5/001

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.5/001 - Que a Dataprev disponibilize, no sistema Clarity PPM, funcionalidade para o registro posterior de datas,
identificando, claramente, a data de realização do registro, o responsável pelo mesmo e a data efetiva em que foi realizado o
processo ou atividade que está sendo registrada.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\SURL\CGCC

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A implementação da solução recomendada encontra-se em andamento, dentro do prazo estabelecido (30/06/2015), conforme
consta no Plano de Providências Permanente – PPP, enviado à CGU através do Ofício SECE 071/2015 de 13/02/2015..
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
9 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.5/002

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.5/002 - Que a Dataprev institua mecanismo de acompanhamento do quantitativo de demandas com registro posterior de
datas, com o fito de estabelecer metas de redução deste quantitativo.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\SURL\CGCC

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A implementação da solução recomendada encontra-se em andamento, dentro do prazo estabelecido (30/06/2015), conforme
consta no Plano de Providências Permanente – PPP, enviado à CGU através do Ofício SECE 071/2015 de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
10 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.5/003

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.5/003 - Que a Dataprev disponibilize, no sistema Clarity PPM, funcionalidade para o registro da repactuação de datas de
início e término de demandas com os clientes.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\SURL\CGCC

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A implementação da solução recomendada encontra-se em andamento, dentro do prazo estabelecido (30/06/2015), conforme
consta no Plano de Providências Permanente – PPP, enviado à CGU através do Ofício SECE 071/2015 de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
11 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.5/004

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.5/004 - Que a Dataprev institua mecanismo para alertar tempestivamente seus clientes sobre eventuais atrasos nas entregas
de demandas.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\SURL\CGCC

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A implementação da solução recomendada encontra-se em andamento, dentro do prazo estabelecido (30/06/2015), conforme
consta no Plano de Providências Permanente – PPP, enviado à CGU através do Ofício SECE 071/2015 de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
12 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.5/005

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Que a Dataprev estabeleça, no tocante à gestão de demandas, cronograma para a implementação das necessidades de alteração
mapeadas para a ferramenta Clarity PPM.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DRD\SURL\CGCC

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A implementação da solução recomendada encontra-se em andamento, dentro do prazo estabelecido (30/06/2015), conforme
consta no Plano de Providências Permanente – PPP, enviado à CGU através do Ofício SECE 071/2015 de 13/02/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Lapso temporal necessário à implementação da solução recomendada.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
13 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.6/001

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.6/001 - Que a Dataprev aprimore a sua metodologia de classificação de incidentes, definindo diretrizes e mecanismos
objetivos de classificação para todas as situações de incidentes recorrentes ao longo do relacionamento com seus clientes.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\CGGT

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Identificamos em novembro/2014 a necessidade de termos uma consultoria externa para auxiliar no processo de gestão de serviços
de TIC. O projeto foi contratado em 3 grandes etapas, sendo que a etapa 1, que consiste no entendimento da situação atual do
processo, e a etapa 2, que consiste na definição do modelo operacional e roadmap de evolução, foram concluídas. A etapa 3 do
projeto estabelece como entregáveis os processos revisados de eventos, requisições, mudanças, liberação, incidentes, problemas e
de configuração. Com a entrega da etapa 3 será possível ter processos com os níveis de maturidade desejáveis. Desta forma,
consideramos que a conclusão dessas etapas atenderão a ação recomendada no item 1.2.2.6/001.
Informamos ainda que foi solicitada a prorrogação de prazo deste item para 30/05/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A complexidade dos processos de gestão de incidentes , a grande diversidade de ocorrências, bem como as diferentes
características e exigências contratuais dos clientes, são fatores que impactam na adoção das providências.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
14 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
1.2.2.6/002

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.2.2.6/002 - Que a Dataprev implemente instrumentos que permitam à empresa o monitoramento e a análise do desempenho de
seus serviços.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\CGGT

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Identificamos em novembro/2014 a necessidade de termos uma consultoria externa para auxiliar no processo de gestão de serviços
de TIC. O projeto foi contratado em 3 grandes etapas, sendo que a etapa 1, que consiste no entendimento da situação atual do
processo, e a etapa 2, que consiste na definição do modelo operacional e roadmap de evolução, foram concluídas. A etapa 3 do
projeto estabelece como entregáveis os processos revisados de eventos, requisições, mudanças, liberação, incidentes, problemas e
de configuração. Com a entrega da etapa 3 será possível ter processos com os níveis de maturidade desejáveis. Desta forma,
consideramos que a conclusão dessas etapas atenderá a ação recomendada no item 1.2.2.6/002.
Informamos ainda que foi solicitada a prorrogação de prazo deste item para 30/05/2015.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A complexidade dos processos de gestão de incidentes, a grande diversidade de ocorrências, bem como as diferentes
características e exigências contratuais dos clientes, são fatores que impactam na adoção das providências.
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Quadro A.11.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
15 Relatório CGU/SFC nº 2014.05746

Órgão/entidade objeto da recomendação

Item do RA
2.1.1.3/001

Comunicação Expedida
Ofício
25741/DPPAS/DP/SFC/C
GU-PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV
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Descrição da Recomendação
2.1.1.3/001 - A Dataprev, tão logo esteja concluída a implantação dos circuitos, deverá efetuar a cobrança das multas pelo atraso
na entrega dos serviços bem como apurar os prejuízos causados pela necessidade das contratações emergenciais, conforme
Cláusula Sétima , item 7.2 do Contrato nº 01.011830.2012.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação
DATAPREV\PR\DIT\CGGT

Código SIORG
303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Informamos que a instalação dos circuitos foi concluída e que a notificação da multa foi enviada à operadora, contemplando prazo
para ampla defesa da operadora.
Quanto à existência de prejuizos causados pela contratação emergencial os fatos estão sendo apurados e serão objeto de relatório a
ser encaminhado à área jurídica para al apuração dos prejuízos causados pela contratação emergencial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O atraso na implantação dos circuitos contratados foi fator determinante para aplicação da multa, visto que somente após a entrega
final dos serviços é que se pode realizar o cálculo da mesma.
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ANEXO V
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
(Item 12, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 134/2013)

12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
(...)
12.6

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976

– Demonstrações Contábeis
– Notas Explicativas
– Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Finaceiras
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