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Este relatório de prestação de contas foi desenvolvido e organizado em estrita

observância à nova metodologia de formatação e conteúdo estabelecida pelo Tribunal de

Contas da União, a qual prevê a construção de relatórios com linguagem acessível às partes
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A DATAPREV há 45 anos desempenha o papel de parceira tecnológica do governo federal, processando a folha de pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais, gerando mais de
35,5 milhões de benefícios, cujo valor pago supera R$ 530 bilhões; possuindo, para tanto, capacidade operacional adequada, estrutura técnica atualizada, sendo esta, portanto, a sua capacidade
operacional, visto que detém a estrutura técnica adequada e atualizada, além da expertise de seus empregados, que por décadas atuam no reconhecimento daqueles direitos.

Guardiã dos dados sociais brasileiros, a DATAPREV é uma empresa com experiência, responsabilidade e capacidade de gestão das informações estratégicas para o Estado brasileiro, está
presente na vida do cidadão, fornecendo o apoio direto para o processamento de vários direitos à população, como: aposentadoria, auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade;
provendo a tecnologia necessária para execução desses serviços e dos programas estratégicos e sociais do Governo.

Com a missão de promover cidadania digital ao alcance de todos, tem o desafio de aprimorar a gestão das informações e digitalização de serviços oferecidos diretamente ao cidadão
brasileiro, em harmonia com as políticas públicas do governo federal. A DATAPREV está empenhada em ofertar, cada vez mais, as benfeitorias e as facilidades que os ativos de tecnologia da
informação propiciam ao aperfeiçoamento do acesso da sociedade aos serviços públicos sustentados pela DATAPREV, tornando-os mais simples e rápidos.

Nesse sentido, a DATAPREV tem grande relevância social para o estado brasileiro, buscado implementar a sua visão institucional, de ser referência mundial em soluções digitais de governo, a
medida que desempenha o processamento dos dados sociais de forma segura, preservando as informações dos cidadãos brasileiros e garantindo o seu sigilo e a segurança na manutenção desses
dados, com o compromisso inexorável, como Empresa Pública, de não apenas processar a maior folha de pagamento da América Latina, como também fazê-lo nas datas exatas para que não haja
nenhum sobressalto ou prejuízo aos milhões de brasileiros que dependem do recebimento de seus benefícios.

Assim, diante dos resultados aqui apresentados, estamos convencidos que trilhamos o caminho certo, com metas desafiadoras e capazes de estimular todos os empregados a continuar
contribuindo no crescimento sustentável da Empresa, buscando sempre a eficiência, a fim de garantir melhores serviços a sociedade.

Por fim, ressaltamos que este Relatório de Gestão tem por finalidade precípua a prestação de contas desta estatal com a
sociedade, ou seja, seu compromisso essencial é fornecer a informação concisa e acessível, para, da forma mais transparente, atender
aos mecanismos de controle social.

Muito obrigado!

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

Presidente
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A DATAPREV é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Economia, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira; cujo negócio principal é fornecer ao Estado brasileiro serviços de tecnologia da
informação e comunicação, para o aprimoramento e eficiência das políticas públicas, sendo sua
principal responsabilidade a sustentação de mais de 35 milhões de dados sociais. Em sua
composição acionária, a União tem participação de 51% das ações, e o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) tem 49% de participação societária.

É uma empresa com sólida experiência no tratamento de informações estratégicas
que, ao longo do tempo, vem implementando processos tecnológicos alinhados às políticas
públicas do governo federal, que buscam aprimorar os controles sobre o reconhecimento de
direitos e concessão de benefícios aos cidadãos.

Assim, com a missão de promover cidadania digital ao alcance de todos, o desafio
desta estatal é aprimorar a gestão das informações dos serviços públicos oferecidos diretamente
ao cidadão brasileiro, tornando o acesso da sociedade mais simples e ágil. Com seu
fortalecimento institucional e apoio de gestão, a empresa pode fortalecer seus processos de
trabalho e sistemas de informação de forma a ampliar a efetividade de controles, gerando
benefícios de grande ordem para a economia do Estado brasileiro.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Soluções de TIC para 

execução de políticas sociais 
do Estado Brasileiro

CENTRAL DE SERVIÇOS
Atendimento a todo o país

MISSÃO
Prover cidadania 
digital ao  alcance 
de todos.

VISÃO
Ser referência 
mundial em  soluções 
digitais de governo.

VALORES
Ética, dignidade, 
integridade, 
impessoalidade, 
legalidade, 
profissionalismo, 
cidadania e 
transparência.

Legenda
Sede
Data Center
Unidade de Desenvolvimento



Estrutura Organizacional
A Administração Pública tem muitos desafios e, para vencê-los, é imprescindível

uma estratégia precisa e adequada. Ademais, a definição consistente da estratégia e do

modelo de sua implementação promove o engajamento do corpo funcional que, ao conhecer

os objetivos da Empresa, compromete-se com o seu alcance, aproveitando as oportunidades

de crescimento e mitigando potenciais riscos e ameaças internas e/ou externas à realização

da estratégia. Para além disso, a publicização das ações operacionais desta estatal,

disponibiliza à sociedade meios de verificação da utilização dos recursos públicos, a fim de

observar se os resultados ofertados ao poder público refletem respostas efetivas às

necessidades e interesses públicos. Fortalecer, portanto, a transparência das ações realizadas

por esta estatal, é um princípio indisponível, perseguido pela gestão com o propósito de

consolidar a imagem institucional de confiança pública, em face a efetividade e qualidade dos

serviços ofertados.

A estrutura organizacional da Dataprev, em 2019, foi alterada com o fito de

retratar, especialmente, as mudanças da gestão no que tange o fortalecimento das ações

comerciais, e a consolidação das ações de governança, com a instituição de duas novas

diretorias: Diretoria de Relacionamento e Negócio – DRN e Diretoria de Governança

Corporativa e Jurídica – DGJ, respectivamente. Ademais, em observância às boas práticas e

obrigações legais, destacamos a atuação independente do Conselho de Administração,

colegiado responsável pelo direcionamento estratégico da estatal. A estrutura da alta

administração pode ser observada no organograma ao lado apresentado (Manual de

Organização da Dataprev - RS/CADM/010/2019).

CONSELHO FISCALCONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIT

Infraestrutura 
como produto

DRN

Expansão 
sustentável 
do Negócio

DDS

Soluções 
tecnológicas 
eficiente e 

parceira de seus 
clientes

DAP

People Analytics
como 

transformador da 
força de trabalho 
e gestão eficiente 

de recursos

DGJ

Governança e 
Segurança 

Jurídica para o 
Negócio                                              

                           
                     

                         
                     

                                                 
                                          

COAUD

AUDITORIA 
INTERNA

OUVIDORIA
CORREGEDORIA

Legenda
Vinculação
Subordinação

PRESIDÊNCIA

ASSEMBLEIA 
GERAL



Data Centers e Infraestrutura 
Tecnológica 

Os DATA CENTERS DA DATAPREV estão localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Podemos
dizer que é o elemento central na prestação do serviço. A empresa atenta a importância deste ativo, realizou
investimentos em seus três Data Centers para torná-los seguros, modernos e alinhados à nova realidade tecnológica.

Com capacidade para computação de alta disponibilidade e recursos redundantes de rede elétrica e
refrigeração e conectados por circuitos de alta velocidade, os três ambientes contam com parque tecnológico
atualizado e salas-cofres certificadas e blindadas. Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Em 2012, o data center de Brasília contou com uma adequação da infraestrutura elétrica, com
instalação de novos grupos geradores e no-breaks. A área útil foi ampliada para 225m², com aumento da quantidade
de equipamentos hospedados.

Em 2013, o data center de São Paulo concluiu sua reforma e passou a operar com uma nova sala-cofre
de 209 m², além da anterior, de 75 m². Conta ainda com sala de telecomunicações, fitoteca, nova central de
monitoramento, geradores e sistemas de refrigeração avançados.

Em 2014, o data center do Rio de Janeiro concluiu sua modernização, quando o site ganhou uma nova
sala-cofre, de 488 m². Além do aumento de capacidade energética e de refrigeração, imprescindível para futuras
expansões, a operação ininterrupta é um dos ganhos resultantes das obras.

A modernização elevou consideravelmente o nível de prestação de serviços da Dataprev. No total, os
Data Centers dobraram o espaço de seus ambientes emissão crítica, aumentando a área útil de 812m ² para 1.637m².

A adequação energética triplicou a carga disponível, aumentando a capacidade elétrica de 1.060kVA
para 2.900kVA, além de eliminar a necessidade de paradas do ambientes computacionais para manutenções
preventivas, que ocorriam a cada três meses.



Segurança da Informação
Uma das atribuições primordiais da Dataprev é ser a guardiã de dados de grande

relevância social. Para isso, empenha seus esforços em preservar e garantir o sigilo
dessas informações buscando a segurança no seu processamento e na manutenção dos
dados sensíveis dos cidadãos brasileiros.

Tendo a atribuição acima definida e a segurança da informação como uma das
funções primordiais no desenvolvimento de suas soluções a clientes, a empresa
realizou todo o processo de avaliação e tratamento dos riscos.

No Mapa de Riscos Estratégicos foi dado o foco na Segurança da Informação nos
contextos, a saber:

Vazamento de 
Dados

Não conformidade 
com a LGPD

Indisponibilidade 
crítica de sistemas

Ainda com vista a mitigar esses riscos, considerando a importância da segurança
da informação para o serviço que presta à sociedade, a DATAPREV, nos últimos dois
anos, investiu em soluções de alta tecnologia que objetivam garantir a segurança dos
dados, com destaque para:

Serviço de manutenção dos equipamentos de firewall de bancos de dados 

Solução integrada de SOC (Security Operations Center)

Aquisição de solução de firewalls

Solução de firewall de aplicação web (WAF)

No que tange às equipes de profissionais envolvidas, a Dataprev possui corpo funcional
técnico qualificado, que recebem contínua capacitação em Segurança da Informação. Os
profissionais realizaram as capacitações em Gestão de Riscos, Tratamento avançado de
incidentes de segurança, além de participarem de eventos como Risk & Security Summit do
Gartner e o Seminário de Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (Cgi.br).

Além disso, os processos de segurança são constantemente reavaliados para manter a
conformidade regulatória, e as boas práticas internacionais, pautando-se e sustentam-se na
tríade de políticas institucionais: Política de Segurança da Informação e Privacidade, Política de
Gestão de Continuidade de Negócios e Política de Gestão de Riscos, todas baseadas na gestão
de riscos e integradas entre si.

Com relação aos riscos operacionais relativos à descontinuidade da prestação dos
serviços, a Dataprev investiu na modernização dos 3 sites do Data Center, atingindo certificação
TIER III, que lhe confere altíssima disponibilidade. Não obstante, a Dataprev executa,
anualmente, a atualização do seu Plano de Continuidade de Negócios, com objetivo de
aumentar cada vez mais sua resiliência mediante desastres.

Com relação à adequação da empresa com a nova Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), foi estabelecido, em julho de 2019, uma Comissão de
Privacidade e Proteção de Dados – CPPD, responsável por propor o Plano de Implantação da
empresa para adequação à Lei.

O roadmap de implantação da LGPD contemplou 7 fases, das quais duas foram executadas
no ano de 2019 - Definição da Estratégia e Consolidação da Estrutura Organizacional. As demais
foram endereçadas no Plano de Ação de 2020 da empresa a fim de garantir nos prazos legais a
sua implantação.

Assim, o objetivo de proteção dos dados do cidadão é perseguido incansavelmente pela
Dataprev, sempre em constante atualização do seu ambiente de defesa cibernética



PROGRAMA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA - PLANO DE AÇÃO 2019

Assegurar um ambiente digital seguro para proteção, sigilo e
privacidade de informações, de forma estruturada e transversal,
atendendo a legislação e normativos vigentes.

Os principais objetivos alcançados foram:

Governança, normatização e processos: Revalidação dos usuários

cadastrados no Mainframe a partir do alinhamento com o INSS o que

ocasionou a eliminação e a devida inativação de 15.909 (quinze mil

novecentos e nove usuários) da base de acesso. Foram realizados vários

eventos para promoção da cultura de segurança para o corpo funcional,

com atividades práticas operacionais, eventos sobre LGPD e também o

curso anual de segurança de informações. Visando aumentar a segurança

nas estações de trabalho, foram revisadas as políticas de Segurança da

Informação e Comunicações (POSIC) e de acesso à internet, bem como

regulamentadas novas normas: Estação de trabalho padrão e de uso

aceitável de recursos de TI.

Destacamos aqui os principais normativos criados / revalidados em 2019:

Cabe ressaltar que, dando continuidade ao trabalho, em 2020 serão endereçadas para

tratamento as seguintes normatizações: solicitação de acesso remoto, incidentes cibernéticos, recursos

computacionais, gestão de logs , anonimização de dados e tipificação de tabelas e atributos.

Ampliação da prevenção a perda de dados: Foi realizado a segregação entre as Redes da

Dataprev e do Cliente INSS, aumentando a robustez dos perímetros de segurança. Implantação do

Acesso da VPN da Dataprev e dos demais clientes com duplo fator de autenticação (Certificados Digitais

A1/A3 e Usuário/Senha LDAP), aumentando a segurança no acesso. Implantação definitiva da solução de

cofre de senhas, garantindo que todo acesso aos recursos computacionais no âmbito dos Data Centers

somente sejam realizados a partir desta solução, garantindo a monitoração e gravação de todos acessos

e atividades realizadas nos Itens de Configuração para fins de auditoria.

Desenvolvimento Seguro: Atualização do Processo de Desenvolvimento de Software (PD-

DATAPREV). Inclusão de todas Aplicações WEB desenvolvidas e disponibilizadas pela Dataprev no firewall

de aplicação Web (WAF).



Data Centers e Infraestrutura Tecnológica 
Integrado à modernização do seu Datacenter, a empresa mantém frentes contínuas que visam a confiabilidade e alta disponibilidade dos serviços prestados ao mercado.

Prospecção, atualização, e expansão da infraestrutura tecnológica
A empresa tem realizado consistentes investimentos em sua infraestrutura 

tecnológica a fim de manter a empresa atualizada às melhores práticas 
do cenário mundial

Gestão Operacional dos Serviços
Baseada nas melhores práticas de mercado, como ITIL e 
COBIT, visa a garantia da tempestividade e qualidade da 

entrega e suporte dos serviços prestados.

Automação dos processos operacionais
Através da criação de um ciclo de automação,  provê  maior  

celeridade,  agilidade e segurança nas atividades 
operacionais  para atendimento das demandas técnicas.

.

Gerenciamento de  Infraestrurura de Datacenter
Utilização de um aplicativo de gerenciamento de infraestrutura de Data Center (openDCIM) que cobre a maioria dos recursos necessários, cujo principal objetivo é otimizar a gestão dos ativos físicos 
(componentes de infraestrutura e equipamentos de TI). Essas informações são distribuídas, integradas, analisadas e aplicadas de maneira a ajudar  a gestão a atingir objetivos de negócios e otimizar o 
desempenho, visando reduzir o custo operacional de seus data centers. 

Estas frentes possibilitam a capacidade de aumentar e sustentar a alta disponibilidade requisitada pelos clientes, maximizar a eficiência, minimizar os custos e garantir a gestão de
facilities deste parque.

Agregado a esse cenário, a empresa empenha fortemente seus esforços e investimentos para preservar e garantir o sigilo das informações buscando a segurança no seu
processamento e na manutenção dos dados sensíveis dos cidadãos brasileiros sob sua guarda.

Com a constante atualização do seu ambiente de defesa cibernética, dos seus processos de segurança e análise de riscos estratégicos e operacionais objetiva manter a conformidade
com o arcabouço legal e regulatório em vigor, e as boas práticas internacionais, pautados e sustentam-se pela tríade de Políticas: Política de Segurança da Informação e Privacidade, a Política de
Gestão de Continuidade de Negócios e a Política de Gestão de Riscos, todas baseadas na gestão de riscos e integradas entre si.

Integração com outros dados (non-DCIM data)

Gerenciamento de Operações de Data Center (DCOM)

Gerenciamento 
do Fluxo de Ar

Gerenciamento e 
Controle da Carga 

de TI

PLATAFORMA DCIM

Relatórios em tempo real, 
análises de tendências e 

dashboards

Monitoramento centralizado: Energia e Condições Ambientais

Gerenciamento Único: Ativos, Mudanças e Configurações



Data Centers e Infraestrutura Tecnológica 

Os três data centers são detentores de certificações

nacional (ABNT 15.247) e internacionais: Tier III (alta

disponibilidade dos serviços) e CEEDA (eficiência energética nos

Data Centers). Assim, a infraestrutura de data center da Dataprev

promove alta disponibilidade e a segurança dos sistemas para a

prestação de serviços especializados na produção de informação

estratégica do governo.

PREMIAÇÕES 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

LINHA DO TEMPO
EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DOS 

DATA CENTERS



De Governo para
Governo

Somos uma empresa com 45 anos de
experiência na gestão e no
desenvolvimento de soluções de TIC.
Nossas soluções ajudam o governo a
levar transformação digital para todos
os cidadãos

De Governo para o
Mercado Privado

O objetivo precípuo da Dataprev é criar
soluções para o governo, no entanto,
nossas soluções também podem ser
utilizadas para gerar valor a negócios de
qualquer setor, inclusive o privado.

Plataforma de 
computação em 
Nuvem

Soluções para a 
verificação de 
informações oficiais 
com rapidez e 
segurança

Serviços apoiam 
automação do 
desconto de parcelas 
de empréstimos 
consignados

Aplicações e sistemas 
são desenvolvidos e 
mantidos nos data 
centers

Do Governo para os
Cidadãos

A transformação digital do governo tem
como objetivo promover a ampliação do
acessos dos cidadãos aos serviços
públicos. A Dataprev, em parceria com
seus clientes, desenvolve soluções que
permitem acesso aos principais serviços
de forma remota.CTPS Digital

Troque a carteira de trabalho 
física pela digital

SINE Fácil
Ficou mais fácil e simples 
procurar vagas de emprego

Meu INSS
A forma mais fácil de utilizar os 
serviços do INSS

Produtos e Serviços Dataprev



Modelo de Negócios
No ano de 2019 a gestão executiva da Dataprev, dentro de uma nova visão

empresarial, identificou a necessidade de reorientar a atuação de negócios da empresa, com
foco em melhorar o ambiente de negócios e ampliar a efetividade de sua atuação junto ao seus
clientes e aos mercados potenciais.

Nesse sentido, a empresa estruturou sua área de relacionamento e negócios, com
a criação de uma Diretoria de Relacionamento e Negócios (DRN) responsável pela elaboração de
toda a estratégia comercial da companhia e ainda, neste ano, iniciou uma completa
reestruturação do portfólio de produtos e serviços voltados a gestão de soluções exclusivas para
clientes estratégicos e na elaboração de ofertas de soluções corporativas, capazes de atender
aos mercados de forma ampla em atendimento as suas necessidades.

A nova DRN recebeu a missão institucional de fomentar a melhoria do
ambiente de negócios da Dataprev com foco na gestão comercial, melhoria do
relacionamento, na prestação de serviços e na geração de soluções tecnológicas inovadoras
para ampliação de negócios e mercados. Para o desenvolvimento da missão institucional, a
DRN se consolidou com uma estrutura de gestão reorganizada e adequada ao processo de
vendas e desenho de soluções.

A DRN estruturou os novos processos de relacionamento e gestão de vendas e
incluiu uma metodologias de indicadores para acompanhamento da performance comercial.
Ademais, a Diretoria apresentou a reestruturação do seu Plano de Negócios com foco em
uma nova visão de mercados e na identificação de oportunidades dentro de segmentos de
mercado estratégicos.

A empresa conseguiu implementar novos processos capazes de monitorar os
processos de relacionamento e vendas visando a ampliação sustentável de seus negócios. O
resultado operacional de 2019 reservou a ampliação de contratos (e novos) da ordem de R$
61,2 milhões.

PIPE DE VENDAS

Pipeline de vendas, visão 
dezembro/2019
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EVOLUÇÃO DE NEGÓCIOS
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Modelo de Negócios
Atualmente os maiores faturamentos da empresa vinculam-se sobre o controle,

operacionalização e averbação das parcelas do empréstimo consignado e na manutenção de
sistemas estratégicos. A empresa vem empreendendo esforços para diversificação de negócios de
forma a apoiar outras políticas estratégicas do estado, no sentido de implementar novos sistemas
e tecnologias integradas a maior fonte de dados e informações sociais do Governo Federal, o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. No ano de 2019 a Dataprev inaugurou o projeto
de ampliação do CNIS, instituídos pelo Decreto Federal n. 10.047 de 09 de outubro de 2019, que
visa transformar o CNIS no maior e mais completo cadastro sobre informações de cidadãos do
Brasil, incluindo em seu escopo cerca de 49 fontes de informação de bancos de dados do
Governo.

Em relação aos potenciais e capacidades a Dataprev é uma empresa que conseguiu
alcançar um faturamento bruto de R$ 1.63 bilhões de reais, obtendo lucro líquido de mais de R$
147 milhões. Além disso, a empresa registrou crescimento de faturamento da ordem de 5,8%
sendo superior, em 2,1%, do que a média dos três últimos. Na esteira de sua nova ótica de
negócios espera-se que a empresa se torne mais eficiente e participativa da pauta de
transformação digital do governo e na prestação de serviços para outros mercados, onde estima-
se que a projeção de crescimento empresaria possa alcançar 13,1% ao ano.
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Vendas Brutas 13,1% a.a (E)

3,7% a.a. (R)
5,8% (R)

Em relação a carteira de clientes a Dataprev atua majoritariamente atendendo
as demandas de tecnologia da informação estratégicas do Governo Federal, onde
apresentamos em 2019 o seguinte cenário de clientes.

SEPVT
Secretaria 
Especial de 
Previdência 
e Trabalho 

SEPEC
Secretaria Especial 
de Produtividade, 

Emprego e 
Competitividade

RFB
Secretaria 
da Receita 
Federal do 

Brasil

SEDG - Secretaria de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital

Ministério da Economia

PREVIC
Superintendência 

Nacional de Previdência 
Complementar

CIP
Câmara Interbancária 

de Pagamentos

Fundos de Pensão 
e Fechadas de 

Previdência 
Complementar

Instituições 
Financeiras 

Públicas e Privadas

MAPA
Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Empresas
Privadas

INSS
Instituto Nacional 
do Seguro Social

ANTT
Agencia Nacional de 
Transporte Terrestre

Na esteira do mercado privado, a Dataprev presta serviços de consignação para
54 entidades financeiras e ainda presta serviços de qualificação de dados para outras 24
entidades entre fundos de pensão e entidades fechadas de previdência complementar.

A Dataprev atende a nove órgão e entidades de governo, sendo que seu
principal cliente é o Instituto Nacional do Seguro Social, que representa 36% dos valores
faturados da empresa, seguidos por RFB e PGFN com 10% e 9% respectivamente. O maior
faturamento da Dataprev representa a operacionalização dos serviços de empréstimo
consignado para aposentados e pensionistas do INSS. O empréstimo consignado dos
aposentados hoje representa uma das melhores taxas de financiamento do mercado,
cumprindo importante função social na capacidade de crédito para os beneficiários da
Previdência brasileira.

41 36 10 9 3 2

Consignado INSS ME/RFB ME/Strab ME/PGFN Outros

%



A Transformação Digital, em especial no INSS, demonstra claramente a melhoria

da oferta de serviços da autarquia ao cidadão, gerando redução de custo efetivo total das

operações, consolidando o canal digital como ferramenta prioritária de atendimento ao

cidadão.

A Dataprev no ano de 2019 esteve totalmente envolvida no plano de transformação digital do Governo Federal, apoiando os

principais projetos de digitalização de serviços públicos do INSS e do Trabalho.

O plano da Dataprev previu a melhoria das plataformas digitais de atendimento do INSS, com transformação digital de mais de

90 serviços prestados a população inseridos no aplicativo Meu INSS e Central de Atendimento 135 com integrações aos sistemas de

atendimento ao cidadão.

Em relação ao Portal de Serviço e Aplicativo Meu INSS em 2019 houve um

processo de redesenho completo do sistema visando dar melhores condições de facilidade e

simplicidade de uso com foco na melhoria da experiência do usuário. Além disso, diversos

serviços foram modernizados e incluídos a plataforma:

• Aposentadoria Automática;

• Salário Maternidade Automático;

• Simulador de aposentadorias por Idade e por Tempo de Contribuição;

• Solicitação de Recurso;

• Atualização de Benefício;

• Bloqueio de Empréstimo Consignado;

• Integração com a plataforma de autenticação de governo o Acesso.gov.br.

Governo Digital



Governo Digital
A digitalização dos serviços públicos prestados pelo Estado apontam para uma economia estimada de R$ 127 milhões no ano de 2019, segundo

estimativas das equipes de gestão da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Segundo essas estimativas, do ponto de vista do cidadão a economia
de tempo e recursos de deslocamento pode significar algo em torno de R$ 480 milhões ao ano.

A Dataprev apoiou e modernizou grande parte dos sistemas finalísticos de concessão, gestão e pagamento de benefícios do INSS com foco na segurança,
usabilidade e eficiência dos processos de concessão. Foram mais de 65 grandes projetos implementados para o Instituto de forma a contemplar automação de
processos, a adequação a medidas legais e a adaptação dos sistemas as novas regras aprovadas na reforma da previdência.

Todo o esforço de modernização e
automação teve seu efeito prático já alcançado no
próprio ano de 2019, a partir no número de
processos represados (em estoque). Ainda que o
volume de demandas tenha sido ampliada no ano
de 2019 o controle de processos em estoque iniciou
tendência de redução a partir do mês de
junho/2019, fruto dos processos de modernização
tecnológica e de automação de processos
realizados em conjunto com o INSS.



Governo Digital

Adaptação a Leis



Governo Digital
No escopo da Secretaria de Trabalho a Dataprev apoio a modernização e a transformação digital do Portal Emprega Brasil e do Seguro Desemprego 100% WEB.
No campo da qualificação e da intermediação de mão de obra, foram lançados o Sine Fácil 2.0 permitindo melhores condições para seleção de cidadãos as vagas ofertadas na rede

SINE. Foi ainda lançado o Sine Fácil Empregador, permitindo que empresas cadastrem vagas de trabalho sem a necessidade de deslocamento presencial a rede SINE e ampliando assim a
capacidade de coleta de vagas de trabalho para efeitos de intermediação de mão de obra.

SINE Fácil

CTPS Digital

Síntese de Resultados 2019



Plano de Negócios 2020-2023
Alinhados a essas diretrizes, a Dataprev envidou esforços no realinhamento da

estratégia empresarial, culminando na edição do novo Planejamento Estratégico Institucional
e neste momento apresenta seu novo Plano de Negócios (PN), que tem como pilares
elementos estruturantes para ampliação do modal de negócios da empresa. A empresa
vislumbra a necessidade de trabalhar com tecnologias disruptivas para transformação de
negócios em governo e para o mercado privado, além de implementar soluções de plataforma
(PaaS) e de sistemas como serviço (SaaS) mercado corporativo (B2B) e para cidadãos (B2C).

O Plano de Negócios visa estabelecer diretrizes para fixar uma linha de
potenciais mercados para melhoria de negócios, desenvolvimento de produtos, serviços e
soluções tecnológicas que tragam alto valor agregado para estado, para a sociedade e,
sobretudo, para o desenvolvimento sustentável do ambiente de negócios com a ampliação de
receitas e da carteira de clientes da Dataprev, impondo a empresa novos desafios
empresariais:

O Plano foi aprovado pela Diretoria Executiva em setembro de 2019 e foi submetido à apreciação do Conselho de Administração em dezembro de 2019 de deliberará em 2020 sobre
a nova estratégia de negócios da empresa.



Inovação
Em 2019 a Dataprev reforçou seus processos de inovação focando-os prioritariamente em novos negócios. As

atividades do Departamento da Inovação ganharam uma forte corrente de mudança cultural de todas as equipes da
empresa para criar um mind set voltado a criatividade, colaboração e criação de ideias capazes de trazer benefícios de
eficiência para empresa e para seus clientes A empresa investiu em sua plataforma de gestão da inovação (Ideia X),
ofertada pela Dataprev de forma gratuita e colaborativa para órgãos e entidades parceiras.

Em 2019 a empresa também apoio a promoção
de alguns eventos do segmento de inovação, como exemplo
da 5ª Semana de Inovação no setor público do governo federal
e o evento InovaSummit, realizados em Brasília, DF. A empresa
utilizou recursos da Lei de Incentivo a Cultura para apoiar o
evento de cultura e inovação Hacktudo, realizado na cidade do
Rio de Janeiro. Neste evento a empresa promoveu sua
maratona de desenvolvimento de ideias (Hackathon 2019).
Inaugurou-se uma sistemática de trabalho diferente, com a
participação de clientes, sendo que o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) o primeiro a fazer parte
dessa experiência, onde forma criadas várias ideias a serem
aplicadas na gestão de recursos da educação.

Os avanços no campo de inovação, o
pensamento e a sistemática renderam frutos para empresa
que neste ano de 2019 figurou como primeira colocada no
prêmio de inovação para setor público do IT Fórum 365.

Ainda em 2019 a Dataprev criou o espaço colaborativo de criação (Laboratório de Inovação) destinado a
receber clientes para o processo de desenho de ideias (design think) e construção de soluções inovadoras. Muitos projetos
foram iniciados em 2019 como por exemplo:

• Crowdfundig Cultura: Plataforma de captação de recursos para investimento em cultura e controle de
medidas destinadas a Lei Rouanet.

• Plataforma Incluir: Plataforma destinada a garantir a inclusão das pessoas com deficiência nos programas
e projetos do Governo Federal.

• Cidadão Digital: Plataforma de gestão de consentimento e controle de dados pessoais destinados a
atender aos princípios e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados

• Seções de design think voltados a projetos educacionais, em parceria com os gestores do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

• Consolidação do projeto b-CPF, de distribuição segura de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas,
elaborado em parceria com a Receita Federal do Brasil e que iniciou neste ano de 2019 uma massiva adoção
por parte dos entes convenentes da RFB.



Modernização Tecnológica (CV3)
A modernização tecnológica

na Dataprev perpassa grandes desafios
tecnológicos, entre eles, destaca-se o
processo de migração dos sistemas legados
das tecnologias de alta plataforma
(mainframes) e sobretudo tornar-se
independente das plataformas da Unisys.
Trata-se de um processo iniciado no ano de
2007 com o Plano de Modernização
Tecnológica da Previdência que já resultou
na desmobilização de grande parte das
plataformas, restando o último e mais
complexo projeto de desmobilização da
plataforma que opera o sistema único de
benefícios (SUB) e operacionaliza a folha de
pagamentos do INSS (CV3).

Em 2019 a Dataprev de prosseguimento ao desenvolvimento da nova folha de pagamento e iniciou sua implementação com testes
de operacionalização simultânea entre a plataforma mainframe e os novos programas desenvolvidos para operar em plataforma baixa, obtendo
resultados expressivos de compatibilidade:

A empresa vinha conduzindo o projeto de desmobilização do CV3 em uma estratégia conjunta
com a Accenture, iniciada em 2015, onde avaliou-se que os benefícios práticos do investimento não estavam
dando ganhos de performance esperadas, além de possivelmente sujeitarem a empresa a novos paradigmas
de dependência tecnológica de ferramentas proprietárias.

A estratégia culminava na utilização de uma solução de geração de códigos fontes (Blu Age) que
não estava apresentando resultados efetivos de desempenho esperados para um projeto desta magnitude. O
projeto foi redesenhado e o desenvolvimento passou a ser próprio das equipes da Dataprev de forma a
garantir a manutenção do conhecimento a longo prazo e mitigar a necessidade de técnicos especialistas em
plataformas específicas. Ainda neste ano, a empresa conseguiu avanços significativos com o desenvolvimento
das novas interfaces de acesso aos programas restando como próxima fase o desenvolvimento das rotinas em
batch.

A Dataprev iniciou estudos em 2019 para a contratação de ferramentas especializadas de
sincronismo de dados entre a Plataforma alta e os novos sistemas redesenvolvidos para plataformas
tecnológicas X86 (plataforma baixa) visando cumprimento das demais etapas de expansão do projeto até a
completa desmobilização da plataforma.
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“Governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia

e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,

com vistas à condução de políticas públicas e prestação de serviços de

interesse da sociedade”. (Tribunal de Contas da União, 2019)

A Dataprev tem envidado esforços para aprimorar o seu modelo de

gestão, elevando e priorizando as ações institucionais que tenham como foco

a estruturação e institucionalização da governança corporativa,

especialmente na elaboração e construção do Plano de Negócios 2018-2022

e na formulação do novo Planejamento Estratégico para o período 2019-

2023, devidamente alinhados com o previsto na Lei das Estatais.

As mudanças organizacionais para implantação do modelo de

Governança Corporativa foram devidamente articuladas entre os anos de

2017 e 2018. Em 2018, foram elaboradas e aprovadas uma série de políticas,

normas e métodos de trabalho para consolidação da governança na empresa,

tendo como resultado o atingimento do Nível 1 no Índice de Governança das

Empresas Estatais do Governo Federal-IG/ SEST.

Este capítulo aborda principalmente os seguintes temas:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CADEIA DE VALOR

GOVERNANÇA CORPORATIVA

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVASGovernança 



Planejamento Estratégico e Governança
A Dataprev aprimorou seu modelo de Gestão Estratégica de forma a proporcionar maior

eficiência na execução de sua esteira produtiva, assim como, proporcionar à sociedade o desfrute de

uma melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

A transformação da sociedade tem exigido que as empresas de tecnologia ofertem a seus

clientes mais que produtos, ou seja, forneçam soluções digitais inovadoras. Nesse contexto, em 2019,

a Dataprev, que é uma empresa estratégica para o Governo na implementação da transformação

digital do Estado, vislumbrou a oportunidade de se posicionar como protagonista das diretrizes de

governo digital, a fim de contribuir para a promoção de serviços mais ágeis e eficientes.

Assim, ante o novo cenário, o planejamento institucional foi revisto no primeiro trimestre,

com o objetivo de readequar sua estratégia, a fim de promover o seu alinhamento à diretriz de

governo que priorizava a transformação digital, cujo o foco passaria a ser a digitalização dos serviços

públicos. Em meio a esse cenário, o novo planejamento trouxe também, oportunidades para Dataprev

se posicionar como uma Empresa estratégica para o Governo na transformação digital dos serviços

públicos, de modo a proporcionar agilidade e eficiência para o Estado.

Por estas razões, e em estrita observância aos princípios constitucionais da Administração

Pública, quais sejam especialmente, eficiência e economicidade, e além disso, considerando a

conveniência e oportunidade da Alta Administração, que prima pela preservação dos recursos

públicos, o Planejamento Estratégico 2019-2023 foi revisado, tendo sido publicado no segundo

semestre, com o objetivo de adequar a estratégia da Empresa às diretrizes do governo digital,

buscando soluções tecnológicas que promovam cidadania digital ao alcance de todos.

Estratégia

Accountability
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Missão: “Fornecer soluções de tecnologia da informação para a execução e o aprimoramento das 

políticas públicas”.

Visão : “Ser a referência na transformação digital do Estado na gestão das informações do cidadão”
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Cidadão

1.1 Integração de Dados e Serviços

1.2 Gestão Analítica de Dados

1.3 Gestão de Soluções para Clientes Estratégicos

1.4 GovCloud

1.5 Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas para 

Fomento a Novos Negócios

1.6 Modelagem de Serviços para Melhoria de Negócios

OE 5\Ampliar e consolidar as diretrizes de 

Governança Corporativa OE 6\Garantir a efetividade operacional OE 7\Garantir a segurança das informações

OE 1\Expandir e qualificar a entrega de soluções tecnológicas para 

implementação de políticas públicas

OE 2\Impulsionar a transformação dos serviços previdenciários 

por meio de soluções digitais
OE 4\Fomentar soluções tecnológicas para modernização do Estado 

e da sua relação com a sociedade

OE 3\Implementar produtos  e serviços digitais para  o 

exercício da cidadania

OE 8\Fortalecer a imagem institucional OE 9\Assegurar a sustentabilidade  do negócio
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OE 10\Impulsionar o negócio por meio  de pessoas e  suas competências

Tecnologia

Planejamento Estratégico 2019-2023 
MAPA ESTRATÉGICO 2019

1º Semestre

2.1 INSS Digital

2.2 Plataforma de Empréstimo Consignado
3.1  INOVA – Fomento a Inovação

4.1 Relacionamento Digital

4.2 EVO.BR

4.3 Computação Cognitiva

5.1 Governança Corporativa
6.1  Transformação de Processos

6.2  Aprimoramento e Gestão de TI Interna

6.3  Gerenciamento de Serviços de TI

6.4  Gestão de Logística e Infraestrutura

6.5  Transformação da Esteira Finalística

6.6 Atendimento Digital

7.1 Inteligência e Defesa de Segurança 

Institucional

8.1  Aprimoramento da Imagem Institucional

8.2  Responsabilidade Socioambiental

9.1 Gestão Econômico-Financeira

9.2 Eficácia na Operação de Data Center

9.3 Independência Tecnológica

9.4 Desativação do CV

10.1 RH 4.0

                                                  

Prover soluções tecnológicas inovadoras e disruptivas,

preferencialmente na esfera pública federal, onde o cidadão desfrute

de uma melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

Prover soluções tecnológicas inovadoras e disruptivas, para 

transformação dos serviços previdenciários, onde o cidadão

desfrute de uma melhor experiência no acesso aos serviços 

públicos.

                                                  

Prover soluções tecnológicas de forma direta, voltadas

para a melhoria da experiência do cidadão ao acesso de

serviços públicos e de informações de seu interesse

pessoal.

                                                  

Posicionar a Dataprev como provedora de soluções

tecnológicas disruptivas e inovadoras, e se colocando

como agente de mudança na relação Estado x Sociedade,

para uma melhor experiência do cidadão no acesso aos

serviços públicos.

                                                  

Aperfeiçoar e disseminar uma cultura de

governança e gestão baseada em

compliance, planejamento, métricas, riscos,

ética, transparência e integridade,

observando as melhores práticas.

                                                  

Aprimorar a gestão de processos,

garantindo alto desempenho, redução de

custos, agilidade, acurácia e melhor uso

de ativos, como forma de impulsionar o

negócio da empresa.

                                                  

Assegurar um ambiente digital seguro para

proteção, sigilo e privacidade de

informações, de forma estruturada e

transversal, atendendo a legislação e

normativos vigentes, assim como de suas

instalações, garantindo a integridade física

do seu corpo funcional e patrimonial da

empresa.

                                                  

Fortalecer e consolidar os canais de

comunicação que possam influenciar no

posicionamento da Dataprev como uma

empresa voltada para o aprimoramento de

políticas públicas, assim como para a

gestão de sua imagem e reputação junto a

opinião pública, imprensa e

partes relacionadas.

                                                  

Assegurar a sustentabilidade

econômica, financeira, socioambiental e

operacional, garantindo investimento

permanente, atualização tecnológica e a

continuidade do negócio, gerando valor

as partes relacionadas.

                                                  

Promover a transformação cultural do modelo de gestão de pessoas, por meio 

de práticas de gestão que possibilitem o crescimento profissional e estimulem o 

desenvolvimento de competências colaborativas, ágeis e produtivas, alinhadas 

às diretrizes de negócio.

                                                  

Legenda

Descrição

Programas
                                                  

Nota: Mapa estratégico 2019.01



Planejamento Estratégico 2019-2023 
Prover cidadania digital
ao alcance de todos

Ser referência mundial 
em soluções digitais de 

governo.

OE 1 - Digitalizar os serviços 

públicos para um Estado mais 

eficiente

                                          

Democratizar o acesso de 

serviços digitais para 

promoção de um Estado mais 

eficiente. 

                                                  

OE 2 - Implementar 

produtos digitais para a 

Sociedade

Entregar serviços públicos 

digitais, de forma universal, 

através dos meios de 

comunicação para aprimorar a 

relação Estado-Sociedade para 

melhorar a experiência do 

cidadão no acesso aos serviços 

públicos.

                                                  

OE 3 - Aprimorar a eficiência 

organizacional

                                             

Aperfeiçoar a governança e 

disseminar a integridade por meio da 

transparência e da ética, atuando no 

combate a fraude e a corrupção. 

Aprimorar a performance 

organizacional (processos, gestão de 

riscos e controles internos) a fim de 

promover a competitividade da 

Empresa.

                                                  

OE 4 - Garantir a 

segurança das informações

Assegurar um ambiente digital 

seguro para proteção, sigilo e 

privacidade de informações, de 

forma estruturada e transversal, 

atendendo a legislação e

normativos vigentes.

                                                  

OE 5 - Fortalecer a imagem 

institucional

Fortalecer e consolidar os canais de 

comunicação que possam 

influenciar no posicionamento da 

Dataprev como uma empresa 

voltada para o aprimoramento de 

políticas públicas, assim como para 

a gestão de sua imagem e 

reputação junto a opinião pública, 

imprensa e partes relacionadas.

                                                  

OE 6 - Assegurar a 

sustentabilidade do 

negócio

                                                                                              

                      

                     

                      

                     

Assegurar a sustentabilidade 

econômica, financeira, 

socioambiental e operacional, 

garantindo investimento 

permanente, atualização 

tecnológica e a continuidade do 

negócio, gerando valor as 

partes relacionadas

                                                  

OE 7 - Impulsionar o negócio por 

meio de pessoas e suas 

competências

                                             

Promover a transformação cultural 

do modelo de gestão de pessoas, 

por meio de práticas de gestão 

que possibilitem o crescimento 

profissional e estimulem o 

desenvolvimento de competências 

colaborativas, ágeis e produtivas, 

alinhadas às diretrizes de negócio.

                                                  

4.1 – Inteligência e Defesa 

Cibernética

                                              

Legenda

Descrição

Programas
                                                  

6.1 - Gestão econômico-

financeiro

6.2 – Ampliação de Negócios 

e Mercados

7.1 – Aprimoramento da gestão 

de pessoas e competências

5.1 - Aprimoramento da imagem 

institucional

5.2 – Sustentabilidade Sócio 

Ambiental e Qualidade de Vida

1.1 - Transformação digital do 

INSS

                                         

1.3 – CV3

1.2 – Soluções Estruturantes 

para Clientes

                  
                     

                        
                                             
                     

                                      

2.4 – INOVA - Fomento a Inovação                                          

2.2 – Computação Cognitiva

2.3 - Plataforma de empréstimo 

consignado

2.1 - Gestão Analítica de Dados
                                           

                                          

                        
                     

                         
                     

2.5 - Parcerias Estratégicas e Fomento a

Novos Negócios

2.6 Integração de Dados e 

Serviços

                                              

                         

                
             

         

       

                          

                            

                            

                      

                          

                       

    

                              

                     

                                  

                        

       

                                

                           

       

                          

                          

     

    

                            
                     

                      
                     

                      
                     

2.7 Modelagem de Produtos e 

Servi. para melhoria do Negócios

3.1 – Efetividade de Processos

3.2 – Aprimoramento e Gestão de TI 

Interna

3.3 – Gerenciamento de Serviços de TI

3.4 – Governança e Gestão 

Corporativa

                                                                  

                                             

3.5 – Transformação da esteira 

finalística

3.6 – Eficácia na operação de Data Center

                 
                     

                        
                     

                 
                     

                        
                     

                    
                     

                    
                     

                         
                                         

                     

                            
                     

                            
                     

                         
                     

                        
                     

2º Semestre

Nota: Mapa estratégico 2019.02



DECR

DEPE

CGQV

Digitalizar os serviços públicos  para um Estado mais eficiente

GESTÃO ECONÔMICA  
E FINANCEIRA

OE 6

DEFI,  DEGC, DECO

PROVIMENTO DE  
LOGÍSTICA E  

INFRAESTRUTURA

OE6

DECP, DEAS

CONSULTORIA  
JURÍDICA

OE 3

DJDC,  DJCO

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E GESTÃO DA 

REPUTAÇÃO

OE 5 ,  OE 6

CGCO,  DEME,  DEIN

Implementar produtos digitais  para a Sociedade
PROCESSOS  

DE 1º NÍVEL

DEME

DERC

DERC

CGCC

DEFI

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DO ATENDIMENTO AO

USUÁRIO E CIDADÃO

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

DESU

CGIG

OE 1, OE 2, OE 6

MONITORAMENTO DO PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

DEGN

DEPS

CGSI

OE 1, OE 2, OE 6

MODELAGEM DE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES

DEGN

DEIN

RELACIONAMENTO COMERCIAL E COM O CIDADÃO

CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE ORGANIZACIONAL

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

GESTÃO 

ESTRATÉGICA

OE 3

CGPG

GOVERNANÇA  
CORPORATIVA

OE 3

SECE, CGIC , CGAU, OUVI

GESTÃO DE  
PESSOAS

OE 7

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE ORGANIZACIONAL

PROCESSOS  

DE 2º NÍVEL

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE 

SOLUÇÕES

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DE VENDAS

GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES

OE 1, OE 2, OE 6

RELACIONAMENTO COMERCIAL E COM O CIDADÃO

OE 1, OE 2, OE 6

CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS

CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

CGPJ, DEAT,

CGDE, DEGO

CGMC

OE 1, OE 2, OE 6

GESTÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

DEGO

OE 1, OE 2

GESTÃO DA ARQUITETURA DE INFRAESTRTURA TECNOLÓGICA

OE 4

GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



CADEIA DE 

VALOR
A Dataprev possui suas atividades voltadas à satisfação dos seus clientes, com a entrega de produtos
e serviços de qualidade, preocupando-se em oferecer uma experiência mais agradável ao cliente e
cidadão, focando na digitalização de serviços públicos para um Estado mais eficiente.

eConsignado

SISTEMAS 
RELACIONADOS

AO CNIS

Recepção da 
demanda

Desenvolvimento

Implantação

Testes

Homologação

Pesquisa de Satisfação



Governança Corporativa
A Dataprev aprimorou nos últimos dois anos o seu modelo de gestão com foco no aumento dos investimentos para a estruturação e institucionalização da Governança Corporativa, na

formulação do Plano de Negócios 2018-2022 e na elaboração do novo Planejamento Estratégico para o período 2019-2023, devidamente alinhados com o previsto na Lei n. 13.303/2016.

O sistema de governança corporativa é primordial para fortalecer a empresa, pois reforça as competências institucionais definidas, amplia as bases estratégicas, promovendo a

maximização dos resultados, a medida que controla e direciona a tomada de decisão. Seus pilares fundamentais são: transparência, equidade e accountability.

As ações de governança devem ser publicizadas, tanto, internamente, quanto externamente, pois a satisfatória comunicação produz confiança social, ao passo que os cidadãos

desenvolvem seus próprios mecanismos de controle e verificação da geração de valor social da estatal, monitorando, assim, a execução e realização efetiva e econômica dos seus objetivos

estratégicos.

Podemos destacar que a Dataprev, ao longo de dois anos, estruturou e implantou seu modelo de governança corporativa, tendo seu esforço reconhecido quando do alcance do Nível 1 - Índice

de Governança das Empresas Estatais do Governo Federal - IG/SEST, instituído pelo Ministério do Planejamento, com a aplicação da nota 10 na Dimensão Transparência.

Das mudanças organizacionais implementadas para a consolidação da governança em 2019, temos a inserção às atribuições institucionais das funções concernentes à conformidade

(compliance); principalmente, no âmbito das contratações públicas, mais especificamente, na verificação de riscos à integridade, com a verificação da conformidade normativa, regulatória,

financeira e organizacional. Além disso, é relevante destacar o avanço ocorrido com a adequação da estrutura organizacional, que criou uma diretoria específica para o tema, a Diretoria de

Governança Corporativa e Jurídica - DGJ, o que fortaleceu as ações e assuntos relacionados à governança, pois transporta a matéria ao primeiro nível estratégico da Empresa.

Os próximos passos para o incremento das ações de conformidade, trata-se da realização do processo de diligência prévia (due diligence) para o levantamento de informações sobre

empresas fornecedora, como forma de prevenir o risco de fraude e corrupção nas contratações públicas, além de preservar a imagem organizacional.

A Dataprev, desta feita, tem implementado as mudanças necessárias em seus processos, de forma a atender a todas as obrigações legais de estruturação das áreas e de boas práticas

relacionadas à governança, reforçando, assim, a sua finalidade institucional de apoio a tomada de decisão, e por via de consequência, à realização dos objetivos estratégicos; além de contribuir

de maneira vigorosa com os elementos de accountability, visto seu relacionamento estreito com a sociedade e partes interessadas



Governança Corporativa

Pessoas e 
Competências

Princípios e
Comportamentos

Liderança
Organizacional

Sistema de 
Governança

Relacionamento
com partes 

interessadas

Estratégia
Organizacional

Alinhamento
Transorganizacional

Gestão de riscos e
Controle Interno

Auditoria Interna

Accountability e 
Transparência

Política de Patrocínios

Estatuto Social

Manual de 
Contratações 
e Gestão de 
Contratos

Carta Anual

Norma de Transparência

Política de Divulgação de Informações

Relatório DAMRE

Sustentabilidade Relatório de Gestão

Política de Gestão de Riscos Corporativos

Política de Segurança da Informação e Comunicação

Política de Continuidade de Negócios

Política de Distribuição de Dividendos

Política de  Porta Vozes

Politica de Transações com Partes Interessadas

Código de Conduta Ética e Integridade

Plano de Integridade

e-OUV

Comitê de Auditoria Estatutária

Constituição da Assembleia Geral

Comitê de Elegibilidade

Plano de Negócios



Indicador do Tribunal de Contas da União 
Levantamento de Governança e Gestão Públicas

RESULTADO GERAL DA AUTOAVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEU CONTEXTO:

iGG

iGovPub

iGestPessoasiGestTI

iGestContrat

Aprimorado = 70% a 100%

Intermediário = 40% a 69,9%

Inicial = 15% a 39,9%

Inexpressivo = 0% a 14,9%

0 - Dataprev

1 - Estatal

2 - ExeDest

3 - Todos

O gráfico de radar apresenta o resultado geral da autoavaliação da DATAPREV. Nele são

apresentados os valores do iGG (Índice Integrado de Governança e Gestão Pública), iGovPub (Índice de

Governança Pública), iGestPessoas (Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas), iGestTI (índice de

Capacidade em Gestão de TI) e iGestContrat (Índice de Capacidade em Gestão de Contratos), comparado

as médias obtidas pelas organizações do mesmo tipo, segmentos e com todas as 498 organizações

participantes.

O IGG foi calculado com primeiro componente principal em:

iGG (índice integrado de governança e gestão publica) ← iGovPub, GestPEssoas, Gestão TI,

GestãoContrat, onde:

• iGovPub (Índice de Governança Pública)

• iGestPessoas (Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas)

• iGestTI (índice de Capacidade em Gestão de TI)

• iGestContrat (Índice de Capacidade em Gestão de Contratos)

IGG (índice integrado de governança e gestão pública) 69%
IGovPub (índice de govença pública) 67%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) 59%
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) 51%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI) 78%
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) 77%
IGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) 85%
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de 
contratações) 81%



Integridade

Ao longo de 2019, várias ações foram desenvolvidas com foco na detecção e correção, para o aperfeiçoamento do ambiente de integridade e da gestão da governança pública. Nesse

bojo, em atenção ao contido no levantamento efetivado pelo TCU no Acórdão 588/2018, em especial no item 9.5.1¹, de forma pró-ativa, a DATAPREV apresenta os destaques da governança

pública.

No ano em tela, o ápice deu-se com a criação de uma Diretoria específica, a Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica – DGJ, o que fortaleceu as ações e assuntos relacionados à

Integridade e à Governança, além de transportar a governança ao primeiro nível estratégico da Empresa. Outrossim, a implantação de uma Ouvidoria e de uma Corregedoria na estrutura

organizacional da Empresa, segregando as funções, foi outro ganho para a organização.

O apoio e a liderança da Alta Administração, que é uma das premissas para a Integridade, restou demonstrado com a aprovação do Plano de Integridade da Dataprev 2019-2020, pela

Diretoria Executiva. Ainda, com a inscrição da Dataprev como participante da edição do Pró-Ética; a regularização da Dataprev no ciclo de monitoramento do Instituto ETHOS/CGU, ciclo

2017/2018, e a disponibilização de acesso canal de manifestações para o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev.

Neste escopo, o Conselho de Administração da Dataprev também aprovou o novo e atualizado Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev, cuja atualização contou com ampla

participação do corpo de empregados, por meio da realização de enquete pela área de integridade. O código revisado exprime um documento pioneiro e moderno, que traz em seu bojo temas

inéditos, como uso ético de mídias sociais.

A empresa, atenta à sua conformidade e integridade, atualizou a Política de Partes Relacionadas; publicou pioneira Política Anticorrupção, que ratifica e traça novas diretrizes para o

compliance, no que tange a integridade focada no combate à fraude e à corrupção. Noutra quadra, foi elaborado o mapa de riscos à integridade, bem como as diretrizes para a mitigação dos

referidos riscos. Nesse contexto, a Política de Riscos para a inclusão da classificação do risco à integridade, nessa atualização. No ponto, também restou elaborada e enviada aos gestores cartilha

específica de riscos para a integridade.

De: compliance da Empresa, ou seja, a integridade focada no combate à fraude e à corrupção
Para: novas diretrizes para o compliance, no que tange a integridade focada no combate à fraude e à corrupção



Integridade

A Dataprev, instituiu em 2019, de forma proativa, a Rede Nacional de Agentes de Integridade, de forma a fomentar, de mais a mais, a cultura da ética e integridade e disseminar por

toda a empresa as ações de sensibilização sobre o tema. Ainda, ao final de 2019, foi promovida e realizada a Semana de Integridade na DATAPREV (de 9/12/2019 a 13/12/2019), com palestras e

exposições do tema, além da entrega do certificado de Agente de Integridade aos colaboradores habilitados.

Foi realizado, atendendo à mandamento legal da Lei n. 13.303/2016, que ressalta a necessidade de treinamento periódico dos empregados e administradores relativamente ao

estabelecido no Código de Conduta e Ética e Integridade da Dataprev, Curso de Ética e Integridade nas Organizações, via Ensino a distância (EaD), bem como Curso presencial para a Alta

Administração, ministrado pelo IBGC, nos temas de governança, integridade e riscos.

A DATAPREV ainda realizou campanha “A ética começa com você”, com a disponibilização do folder “Traduzindo o código de ética”, por meio de e-mail marketing e com divulgação em

rede interna da empresa; além da realização da pesquisa sobre a percepção de integridade na Dataprev. Adiante, foram confeccionadas e enviadas cartilhas de integridade para fornecedores, e

também para gestores.

Desde então, houve consideráveis avanços na governança pública da DATAPREV, por meio de medidas que vêm consolidando o comprometimento da Dataprev com a manutenção de

um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, com atuação constante no combate à fraude e à corrupção.

Nota¹: (...) incluindo no relatório a ser enviado sugestão para que as organizações, em atenção ao art. 6º da Lei 12.527/2011, promovam a divulgação, preferencialmente na internet, das informações constantes do seu relatório individualizado (...)



O monitoramento da Corregedoria da DATAPREV foi instituído pelo Ato Normativo RS/3754/2019, no

dia 02 de setembro de 2019, tendo seu início de funcionamento efetivado em 1º de novembro de 2019, com a

nomeação do Corregedor.

A Norma de Sindicância N/JU/001/06 que estabelece as diretrizes e procedimentos para apuração de

irregularidades foi mantida em vigência ao longo de 2019, porquanto as ações de implementação de

normativos que comportassem a Corregedoria da DATAPREV estivessem em andamento.

Ao longo do ano de 2019, foram instaurados 07 (sete) Processos Administrativos Disciplinares,

estando todos eles devidamente inseridos no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGUPAD, conforme

preconiza a Portaria CGU nº 1.43, de 24 de julho de 2007.

Primeiramente, a Corregedoria da DATAPREV buscou informações sobre os Processos Administrativos

não encerrados. Foi apurado que estavam pendentes de encerramento, 03 (três) processos abertos em 2017,

05 (cinco) processos abertos em 2018, e 07 (sete) processos abertos em 2019. Em que pese serem processos

anteriores à implementação da Corregedoria, esta passou a acompanhar os trâmites para o encerramento dos

mesmos ainda no primeiro semestre de 2020, inclusive incluindo tal meta no programa de resultados da

Empresa.

Ao longo de novembro e dezembro de 2019, também foram encaminhados à Corregedoria 10 (dez)

processos oriundos de denúncias e/ou encaminhados pela Auditoria da DATAPREV, para realização de análise

quanto ao juízo de admissibilidade para instauração de processo de sindicância, sendo que desses, 06 (seis)

foram arquivados, restando 04 (quatro) que estão em fase de análise.

Em 2019, não houve instauração de Processo Administrativo de Responsabilização de Empresa.

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO  DE ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOSCorregedoria

RESUMO DAS ATIVIDADES DE 
CORREIÇÃO 2019

ARQUIVADAS

EM ANÁLISE

Denúncias 
recebidas e 
analisadas 

pela 
Corregedoria

Processos 
Administrativos

Instaurados

10 7 6

4

0
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDADE

DA EMPRESA

Nota: o quadro relaciona o quantitativo de trabalho após a efetiva 
implantação da corregedoria em novembro de 2019.



Auditoria Interna

60,19% 58,39%

73,03%

2017 2018 2019

Em 2019, o Indicador de Fortalecimento de Controle Interno

apresentou melhoria de 14,6% em relação ao ano anterior. Este 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.



ESTRUTURA DE CONTROLE (OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES)

Além do controle primário, de responsabilidade do gestor da Empresa, o

acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas da União também é

realizado pela Auditoria Interna por meio de sistema informatizado, no qual são

registrados: o teor da deliberação, o Órgão de Controle, a área responsável pelo

atendimento e o prazo estabelecido para a implementação das providências

requeridas. O monitoramento do estágio das providências adotadas pelos gestores,

voltadas ao atendimento das recomendações/determinações, os resultados alcançados

e as dificuldades encontradas pelos gestores para atendê-las são objeto dos Relatórios

de Auditoria encaminhados à Alta Administração e ao Conselho Fiscal, conforme artigo

14 da IN/SFC nº 09/2018.

As recomendações oriundas da Controladoria – Geral da União – CGU e da

própria Auditoria Interna obedecem a mesma metodologia de acompanhamento.

Adicionalmente, são realizadas reuniões periódicas entre a Auditoria Interna

e os representantes da Diretoria Executiva, na busca de soluções ágeis e objetivas no

tratamento das questões identificadas, de modo a permitir a atualização e a análise das

ações em curso, bem como subsidiar o aperfeiçoamento do processo de trabalho da

Auditoria Interna.

Desse modo, os resultados apresentados pela Dataprev, no tocante a

implementar as providências originadas dos órgãos de controle interno e externo, são

tratados para o fortalecimento da gestão corporativa.

Durante o exercício de 2019 foram implementadas ações que evidenciam o

atendimento de 17 (dezessete) ações endereçadas pelo Órgão de Controle Externo, já

reportadas e aguardando a homologação pelo Tribunal de Contas da União, assim como

foram implementadas 15 (quinze) ações encaminhadas pela Controladoria Geral da União

(CGU).

No exercício de 2019 foram geradas 200 (duzentas) recomendações de

aperfeiçoamentos dos controles, sendo 195 (cento e noventa e cinco) pela Auditoria Interna

e 5 (cinco) pelo Tribunal de Contas da União.

Dentre as 195 (cento e noventa e cinco) recomendações geradas pela Auditoria

Interna constam 66 (sessenta e seis) ações com previsão inicial de atendimento no exercício

de 2020.

Durante o exercício de 2019 foram atendidas 130 (cento e trinta) recomendações,

considerando as ações geradas pela Auditoria Interna e Órgãos de Controle (TCU e CGU).

Ao término do exercício de 2019 constavam 110 (cento e dez) ações em

atendimento, para as quais houve adoção parcial das medidas requeridas, com previsão de

conclusão no exercício 2020, diante do grau de complexidade envolvendo as

implementações, considerando também que as ações estão nos prazos previstos para a plena

implementação.

Auditoria Interna



Riscos, Oportunidades e Perspectivas
Na construção do Planejamento

Estratégico 2019-2023 foram identificados os

riscos que poderiam impactar o alcance dos

objetivos estratégicos, os quais foram

revisados no 2º semestre de 2019, a fim de

alinhá-los às orientações e metas definidas

pela nova gestão da Empresa.

Registramos que no Relatório de

Gestão encaminhado ao Tribunal de Contas

da União foi inserido o rol de riscos

estratégicos, todavia para fins de publicidade

dos resultados organizacionais à sociedade, a

tabela foi suprimida, com fulcro no art. 22 da

Lei de Acesso a Informação, visto o grau de

sigilo inerente aos segredos industriais.



A implementação da gestão de riscos exige um esforço multidisciplinar, pessoas de diferentes áreas devem trabalhar em

conjunto para desenvolver uma perspectiva abrangente e sistemática de fatores de risco existentes em cada caso. Gerenciar

adequadamente os riscos envolve decisões que poderão gerar perdas e ganhos: a eliminação ou redução de um tipo de risco

acarretará a criação de outros, potencialmente imprevistos. A razão da gestão integrada de riscos é o “processo contínuo, proativo e

sistemático de compreensão, gerenciamento e comunicação de riscos a partir da perspectiva da organização como um todo. Sua

meta é permitir a tomada de decisões estratégicas que contribuam para a realização dos objetivos corporativos gerais da

organização” (Treasury Board of Canada Secretariat – Secretaria da Junta de Tesouro do Canadá, 2001). Todos os riscos devem ser

levados em conta no processo de tomada de decisões, para tanto é essencial avaliar e incluir perspectivas diferentes e analisar não

somente uma área específica de forma isolada, mas olhar a questão a partir do todo.

O ambiente corporativo da empresa demanda a adoção de medidas e técnicas de controle com a finalidade de atenuar

situações de anomalias e evitar adversidades que podem impactar negativamente na imagem da organização. É preciso identificar,

avaliar e implementar controles internos para alcance de melhores resultados. Instituir uma cultura pautada na gestão de riscos para

implantação de controles internos torna-se fator decisivo para estabelecer e ratificar um ambiente de compliance, impulsionando o

negócio com maior efetividade.

O gerenciamento de riscos continuará a ser implementado de forma gradual em todas as áreas da Empresa, conforme

previsão dos normativos que tratam o tema, sendo priorizados os processos organizacionais que impactem diretamente no

atingimento dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico e concomitantemente nos demais processos refletidos

na Cadeia de Valor.

As próximas ações da área responsável pela gestão de riscos na empresa serão capacitar os empregados e prepará-los para

identificar, compreender e lidar com os riscos. Dessa forma, almeja-se uma consistência no método de gerenciar riscos com uma

cultura organizacional aderente aos princípios, aos normativos e às práticas de gestão de riscos.

AÇÕES FUTURAS



Resultados da 
Gestão

O atual modelo do Relatório de Gestão tem como referência

para a sua construção o relatório integrado, portanto, conciso e

direcionado ao principal objetivo que é demonstrar aos órgãos de

controle e a sociedade os resultados alcançados pela Estatal, e por via de

consequência, evidenciar os benefícios promovidos à sociedade,

colaborando assim, para o efetivo controle social, além do legal. Sua

estrutura toma como base o relato integrado, de forma a apresentar até

que ponto a organização alcançou seus objetivos estratégicos no

exercício e quais os impactos.

Assim, este capítulo é dividido nos seguintes temas, de forma a

apresentar o alcance e realização dos objetivos estratégicos no exercício

de 2019, e suas repercussões:

RESULTADO DO PLANO DE AÇÃO

RESULTADO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019

BENEFÍCIOS DOS PROGRAMAS CORPORATIVOS



Resultado do Plano de Ação

O planejamento estratégico da Dataprev foi reestruturado, incorporando ao seu ciclo a análise de riscos e

oportunidades para o período de 5 anos (2019-2023), em estrita observância ao previsto na Lei n. 13.303/2016 (Lei das

Estatais). O processo do planejamento é dinâmico, com a necessidade de realizar revisões periódicas, ou a qualquer tempo,

se imperiosas em razão da ocorrência de fatos que possam impactar no atingimento da estratégia definida, a fim de

redirecioná-las e alinhá-las a nova estratégia organizacional; garantindo, assim, o controle e a coordenação dos objetivos, de

modo que seu alcance seja perseguido, visto as providencias administrativas tomadas oportunamente.

Diante do cenário de transformação digital, sendo a digitalização dos serviços públicos uma política do atual

governo, a Dataprev redirecionou sua estratégia, de forma a se posicionar como protagonista desta ação, a fim de contribuir

para a promoção da agilidade dos serviços, e a consequente contribuição para um Estado mais eficiente. Por estas razões, o

Planejamento Estratégico 2019- 2023 foi revisado no primeiro trimestre, com o objetivo de adequar a estratégia da Empresa

para promover cidadania digital ao alcance de todos.

Os resultados desse novo redirecionamento proporcionaram a Empresa um cumprimento histórico de suas metas

anuais, proporcionando o maior nível de execução do seu Plano de Ação já alcançado, com 86% . Essa realização fica melhor

evidenciada quando se observa a execução dos Programas Corporativos, pois dos 22 previstos, 18 obtiveram uma execução

superior a 70%; reforçando, assim, o comprometimento desta Estatal em entregar cada vez mais serviços públicos de

qualidade.

Esses números são transformados em ações concretas para a sociedade, traduzidas em benefícios que a execução

dos programas trazem, hora de forma direta, como a digitalização dos serviços públicos, hora de forma indireta, com a

atualização tecnológica da Empresa, que de forma indireta retorna como valor social para a oferta de novos serviços digitais

seguros e eficientes.



Resultado do Plano de Ação
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PROGRAMAS

INDICADORES

ISBM - % de sistemas de benefício (SUB) migrados para
front-end em plataforma baixa

• Meta: 100% 
• Medição: 95% - Atendimento Parcial

PROGRAMAS

INDICADORES

Objetivo 1 - Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente

1.1 - Transformação do INSS – Execução 
92,70%                                         

1.3 – Desativação do CV3 – Execução 
67,40%

1.2 – Soluções Estruturantes para clientes –
Execução 77,30% 

Objetivo 2 - Implementar produtos digitais para a Sociedade

2.1 – Gestão Analítica de Dados – Execução 95,30%

2.2 – Computação Cognitiva  – Execução 86,60%

2.3 – Plataforma de Empréstimo Consignado – Execução 89,40%
                                          

2.4 – INOVA – Fomento a Inovação – Execução 93,90%

                                           

2.5 – Parcerias Estratégicas e Fomento a Novos Negócios – Execução 
16,40%
2.6 – Integração de dados e Serviços Execução 76,60

2.7 – Modelagem de Produtos e Serviços para Melhoria do Negócio Execução 99,70%

                  
                     

                        
                                             

                     

                                      

                                          

                        
                     

                         
                     

                                              

                         

                
             

         

       

                          

                            

                            

                      

                          

                       

    

                              

                     

                                  

                        

       

                                

                           

       

                          

                          

     

    

                            
                     

                      
                     

                      
                     

Resultado dos Indicadores Estratégicos 2019

IQMP - Quantidade de modelos preditivos desenvolvidos pelo serviço de ciência de
dados no ano
• Meta: 3 - Medição: 3 – Alcançado

IAIF - % de adesão das instituições Financeiras ao novo modelo de serviço de
empréstimo consignado em comercialização
• Meta: 50% até Dez/2019 - Medição: 40% - Atendido Parcialmente

IQPE – Quantidade de parcerias estabelecidas
• Meta: 3 - Medição: 0 – Não Alcançado



Resultado dos Indicadores Estratégicos 2019

PROGRAMAS

INDICADORES

Objetivo 3 - Aprimorar a eficiência organizacional

3.1 – Efetividade de Processos –
Execução 100%

3.2 – Aprimoramento e Gestão de TI Interna –
Execução 87,90%
3.3 – Gerenciamento de Serviços de TI –
Execução 83,20%

3.4 – Governança e Gestão Corporativa -
Execução 88,40%                                                                  

                                             

3.5 – Transformação da esteira finalística -
Execução 91,30%
3.6 – Eficácia na operação de Data Center -
Execução 98,80%

                 
                     

                        
                     

                 
                     

                        
                     

                    
                     

                    
                     

IETG - Índice das estações de trabalho governadas
• Meta: + de 60% das estações de trabalho governadas - Medição: Sem medição em razão da

aquisição vinculada ter sido concluída fora do prazo.
IGG - Índice de integrado de governança e gestão (TCU)
• Meta: 75% - Medição: Sem medição – O TCU, responsável pela medição do indicador, não

realizou o assessment em 2019.
IPEI - Plano de eficiência Imobiliária
• Meta: Plano aprovado em Diretoria em Out/2019 -Medição: 100% - Alcançada
PSCC - % de Serviços Clientes implantados no catálogo de serviços
• Meta: 100% -Medição: Sem medição em razão da não renovação de contrato com a PGFN.
IEITA - Índice de eventos de infraestrutura tratados por automação
• Meta: 30% - Medição: Sem medição em virtude da implantação do processo de tratamento

automatizado de vento do NOC.

INDICADORES

PROGRAMAS

Objetivo  4 - Garantir a segurança das 
informações

ITS_IS - Maturidade da segurança da informação: Nível de maturidade da
segurança da Informação (Gartner IT Score for Information Security)

• Meta: Atingir nível 3 de maturidade em Dez/2019
• Medição: 3 – Alcançado 

4.1 – Inteligência e Defesa 
Cibernética - Execução 94,20%

                                              



INDICADORES INDICADORES INDICADORES

PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS

Objetivo  5 - Fortalecer a imagem institucional

IRAS - Reconhecimento Institucional: Índice de
reconhecimento das ações socioambientais

• Meta: Aumentar em 10% o reconhecimento das
ações socioambientais pelos empregados quando
comparado a pesquisa de 2018

• Meta ajustada: 2%
• Medição: 2,3 - Alcançado

5.1 – Aprimoramento da Imagem 
Institucional - Execução 97,80%

5.2 – Sustentabilidade 
Socioambiental e Qualidade de Vida -
Execução 95%

EBITDA - Lucros (antes de juros, impostos,
depreciação e amortização)
• Meta: Igual ou maior do fixado no PDG 2019 (R$
355 milhões)

• Medição: R$ 286,6 milhões - Não alcançado

Objetivo  6 - Assegurar a sustentabilidade do negócio

6.2 – Ampliação de Negócios e Mercado -
Execução 63,70%

6.1 – Gestão Econômico-Financeira -
Execução 100%

7.1 – Aprimoramento da Gestão de Pessoas e Competências -
Execução 64,20%                                              

Objetivo  7 - Impulsionar o negócio por meio de pessoas e 
suas competências

TMPE - Processos Internos: Tempo Médio de Execução
dos processos elegíveis na área de gestão de pessoas

• Meta: Reduzir 20% o tempo médio de execução dos 
processos da área de gestão de pessoas

• Medição:  Não realizada em razão do cancelamento do 
resultado vinculado.

                    
                     

                            
                     

                            
                     

                         
                     

                        
                     

Resultado dos Indicadores Estratégicos 2019



01.1 Transformação Digital do INSS

Melhor acesso do cidadão aos serviços do INSS com:
menor custo; maior agilidade; maior segurança;
resolutividade nas solicitações;
Diminuição de Custos do INSS;
Melhoria da Imagem Pública do INSS.

01.2 – Soluções Estruturantes para Clientes

Permite a substituição tecnológica do módulo Cadprev Ente-Local que foi desenvolvido
em tecnologia antiga e de difícil suporte para uma tecnologia moderna e responsiva,
melhorando a experiência dos usuários e facilitando o preenchimento das declarações no
sistema;
Agregou valor disponibilizando mais informações da vida laboral no aplicativo CTPS Digital
e possibilitando que esse aplicativo pudesse ser aceito como documento válido;

Legenda:         Alcançado            Alcançado parcialmente            Não alcançado

                    
                     

Neste capítulo serão apresentados os benefícios alcançados dos 22 PROGRAMAS em 2019.

                  
                     

Benefícios dos Programas Corporativos



Agregou valor disponibilizando novas funcionalidades no aplicativo Sine Fácil, possibilitando
que esse aplicativo auxilie na redução de filas de atendimentos por conferir maior autonomia
ao trabalhador na solicitação de benefício do Seguro-Desemprego e interposição de recurso;
Atende à obrigação definida pela Lei nº 10.166/2003 que criou o Fator Acidentário
Previdenciário (FAP) com o fim de incentivar a prevenção de acidentes no ambiente de
trabalho, por meio da flexibilização (redução ou aumento) do índice do RAT (Riscos Ambientais
do Trabalho). Do resultado da multiplicação de FAP e RAT, chega-se à alíquota que incide sobre
a folha de pagamentos das empresas destinada ao custeio dos benefícios devidos aos
trabalhadores que sofreram acidente;
O GERID permite a administração centralizada de identidades; Login único para todas as
aplicações integradas; Controle de acesso para aplicações; Segurança com mecanismos que
minimizam riscos de tentativa de acesso e uma estrutura de registros de logs para monitoração
e registros de Auditoria; Padronização, ou seja, as instâncias de todos os clientes compartilham
do mesmo código fonte. Cabe ressaltar que a permissão de concessão de acessos no GERID RFB
aos sistemas da RFB é restrita aos seus servidores;
Migração de tecnologia legada (Dardo) para WebFocus, além de linguagem mais moderna dos
extratores, passando a utilizar SAP BODS no lugar do JABOL; Redução do tempo de
disponibilização dos dados, pois passa a ter um banco de dados, além de maior segurança por
utilizar GERID;

Serviços de Consulta e Cobrança – SIDAT;
Rotina de Prescrição;
Revisão de Críticas de Pré-inscrição - 2ª Entrega - Tratamento de CEP inválido;
A utilização do novo SICAP Web. O desenvolvimento da nova plataforma SICAP permite
melhores condições de gestão da folha de pagamento de aposentados e pensionistas
vinculados a órgãos extintos da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA). O sistema
desenvolvido pela Dataprev agora contempla funcionalidades 100% web permitindo o
desligamentos de links locais relativos ao antigo modelo de operação do sistema (cliente-
servidor) e trazendo a redução de custos para a Dataprev em contrato com concessionárias
de telecomunicações.

01.2 – Soluções Estruturantes para Clientes - Continuação

02.1 Gestão Analítica de Dados

Plataforma de Big Data
disponível para a ampliação
do portfólio de serviços;
Melhoria na qualidade dos
serviços prestados ao
cidadão;
Desenvolvimento de
modelos preditivos de
análise de risco para
aprimoramento das ações de
combate à fraude e
automatização da concessão
de benefícios;
Viabilizar cruzamento de
bases de dados.

                      
                     

01.3 – Desativação do CV3

                        
                     
                        
                     

                 
                     

Sistemas de Benefício Modernizados;
Redução de obsolescência tecnológica;
Diminuir a dependência de especialistas na área
de plataforma alta;
Migração da plataforma mainframe Unisys.

Legenda:         Alcançado            Alcançado parcialmente            Não alcançado



02.2 Computação Cognitiva

Melhorar a eficiência do atendimento ao
cidadão;
Melhorar a tomada de decisão com base nas
análises preditivas e prescritivas;
Ampliar o conhecimento e a qualidade das
informações sobre o negócio do cliente;
Ampliar a oferta de produtos inovadores e
inteligentes aos clientes;
Otimizar a execução dos processos de negócio
através de técnicas de Machine Learning.

02.3 Plataforma de empréstimo consignado

Maior visibilidade e monitoramento das operações
oriundas das Instituições Financeiras quanto ao
atendimento das normas do processo, prevenindo
irregularidades que possam prejudicar o beneficiário;
Desonerar o mainframe (CV3);
Possibilidade de acompanhar a atuação dos
correspondentes bancários das Instituições Financeiras;
Autonomia para o INSS efetuar as atualizações sobre
serviços e operações, bem como as intervenções
necessárias nas permissões das Instituições Financeiras
conveniadas;
Maior segurança nas operações de empréstimo
consignado.

02.4 INOVA - Fomento a Inovação

02.5 Parcerias estratégicas e Fomento a Novos 
Negócios

Promoção da cultura de inovação na Dataprev;
Ampliação do portfólio de produtos;
Melhorar a imagem da Dataprev;
Processo de chamamento de startups (novo);
Estruturar ambientes Laboratório de Inovação
(novo).

Ampliação do portfólio de produtos;
Agilidade na elaboração e entrega de produtos;
Melhoria na qualidade dos produtos ofertados;
Modernização das soluções utilizadas pela
Dataprev);
Redução do custo dos produtos ofertados.

02.6 Integração de Dados e Serviços

Melhoria na governança de serviços;
Evolução do modelo de negócio com faturamento
baseado no consumo de serviço;
Fortalecimento da reutilização de componentes;
Redução na complexidade de manutenção dos
sistemas;
Redução no tempo de desenvolvimento dos sistemas.

                     
                     

                        
                     

                     
                     

                         
                     

                         
                     

Legenda:         Alcançado            Alcançado parcialmente            Não alcançado



02.7 Modelagem de Produtos e Serviços para 
Melhoria de Negócios

Melhor alinhamento do portfólio de produtos
e serviços com as necessidades de mercado;
Aumentar faturamento da empresa a partir
de novos clientes e serviços.

03.1 Efetividade de processos

Aumento de Produtividade;
Redução de Gastos;
Otimização de Tempo;
Efetividade Operacional.

03.2 Aprimoramento e Gestão de TI Interna

Suporte tecnológico (escritório) adequado às áreas da empresa;
Melhoria na qualidade dos serviços oferecidos aos usuários;
Melhoria da segurança nas atividades laborais;
Agilidade no atendimento às demandas do cliente interno no plano
operacional, tático e estratégico.

03.3 Gerenciamento de Serviços de TI

03.4 – Governança Corporativa

Primazia da reputação organizacional;
Cultura da ética na organização;
Cultura de riscos voltada para resultados;
Aperfeiçoamento do modelo de gestão estratégica;
Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da organização;
Redução de passivos judiciais.

Melhoria na percepção da experiência do cliente;
Melhoria na avaliação do impacto dos incidentes;
Melhoria na gestão de release incluindo débitos técnicos;
Melhoria no processo de mensuração de SLA.

03.6 Eficácia na Operação de Data Center

Redução do custo operacional;
Melhoria na prestação dos serviços de suporte e operação;
Otimização do uso dos recursos de infraestrutura.

                         

                
             

         

       

                          

                            

                            

                      

                          

                       

    

                              

                     

                                  

                        

       

                                

                           

       

                          

                          

     

    

                            
                     

                      
                     

                      
                     

                 
                     

                       
                     

                    
                     

                    
                     

                        
                     

                                             
                     

                        
                     

                        
                     

03.5 Transformação da esteira finalística

                 
                     

Aumento da satisfação do cliente com maior qualidade dos produtos
e redução do tempo da entrega dos serviços;
Maior eficiência operacional;
Aumento da produtividade das entregas;
Otimização da gestão dos recursos computacionais de TIC.

Legenda:         Alcançado            Alcançado parcialmente            Não alcançado



04.1 Inteligência e Defesa Cibernética

Ampliação da prevenção a perda de dados;
Garantia da conformidade legal e
regulatória;
Aprimorar a gestão e o tratamento de
incidentes de segurança da informação;
Redes Dataprev e Clientes segregadas;
Acesso VPN Dataprev e Clientes com uso de
duplo fator de autenticação com utilização
de certificados A3 e A1;
Revisão do processo de concessão de acesso
remoto a rede da Dataprev por
fornecedores - Toda conexão remota será
logada e se dará por meio do WEBEX;
Aplicações WEB (nos 3 DC's) protegidas com
a utilização do WAF;
Definição da comunicação normativa de
concessão de acesso as bases de dados e
usuários Locais de S.O. removidos nos 3
DCs.

05.1 Aprimoramento da Imagem Institucional

05.2 Sustentabilidade Sócio Ambiental e 
Qualidade de Vida

Melhoria da imagem da empresa;
Promoção da sustentabilidade;
Melhoria da saúde do corpo funcional e
incremento da produtividade;
Integração Empresa e sociedade.

Reconhecimento por parte da sociedade na
prestação de serviços públicos de qualidade;
Maior visibilidade dos produtos
desenvolvidos pela empresa;
Reconhecimento por parte do governo na
prestação de serviços de tecnologia para o
aprimoramento de políticas públicas.

                         
                     

                    
                     

                            
                     

                            
                     

06.1 Gestão Econômico-Financeira

Resultados econômico sustentável;
Aumento da capacidade para geração
de valor aos negócios;
Otimização de custos;
Geração de valor ao acionista.

                         
                     

06.2 Ampliação de Negócios e Mercados

Ampliação da carteira de clientes da
Dataprev;
Ampliação de faturamento e receita
com novas oportunidades em novos
clientes;
Diversificar a estruturação de novos
produtos para clientes e mercados.

                        
                     

                         
                     

07.1 Aprimoramento da gestão de pessoas e competências

Alinhar valores e competências dos empregados com as diretrizes de negócio da organização;
Alavancar desempenho, produtividade, engajamento e eficiência nas operações para empregados e organização;
Aumento de eficiência em gestão de pessoas.

Legenda:         Alcançado            Alcançado parcialmente            Não alcançado



Este capítulo aborda temas diversos, e todos eles

evidenciam a aderência desta estatal à conformidade legal; além de

tratar objetivamente, mas individualizada das ações promovidas pela

área de compras, gestão patrimonial. Destacam-se neste capítulo as

ações promovidas para fomentar o compromisso institucional com o

desenvolvimento humano e, por fim, o relacionamento da Dataprev

com a sociedade, quando realiza ações que visam promover a

dignidade humana. Desta feita, o capítulo é dividido nos seguintes

temas:

PLANO GLOBAL DE EFICIÊNCIA

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

GESTÃO DE PESSOAS

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

PRÊMIOS E RECONHECIMENTO

Conformidade e 
Eficiência da Gestão 



PLANO GLOBAL DE EFICIENCIA

Plano Global de Eficiência
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Plano de Funções

Centralização

PDI 2019

PAQ 2020

No que tange à redução das despesas, a Diretoria, na perspectiva de aprimorar a eficiência, estabeleceu o Plano
Global de Eficiência, composto por 55 projetos, com volume de gastos total de R$ 393,2 milhões, divididos em 4 linhas de
atuação, cuja expectativa é reduzir R$ 42,3 milhões das despesas, até o fim do ano de 2020. Atualmente, já se comprovam os
benefícios alcançados com a conclusão de 25 projetos, que promoveram uma redução de R$ 27,2 milhões anualizados, cuja
captura no resultado em 2019, foi da ordem de R$ 11,5 milhões.

Das ações que visam a eficiência em TI, tiveram destaque as revisões contratuais, cuja premissa pautava-se na
verificação do custo x benefício do objeto contratado, em face ao valor agregado ao negócio. A meta estabelecida foi a redução
de R$ 10,8 milhões de gastos com equipamentos e suporte tecnológico, tendo sido alcançada uma redução de R$ 11,9 milhões
(8 projetos), atingindo, portanto, 110% da meta projetada, e 55% do total da redução de gastos prevista para o eixo (R$ 21,8
milhões). Nesta linha, alguns gastos com plataforma alta, circuitos de transmissão de dados e software para gestão de bancos
de dados ainda estão sendo trabalhados para terem seus custos reduzidos.

No eixo administrativo, houve uma redução de gastos no valor de R$ 7,8 milhões (10 projetos), que ultrapassou a
meta definida de R$ 5,6 milhões (alcance de 139%). A expectativa de redução total para este eixo seria de R$ 10,6 milhões
(alcance de 74%), com previsão de atingimento até o final do exercício de 2020. Nesse âmbito, as maiores economias se deram
nos contratos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, vigilância e manutenção predial. Destaca-se, ainda, as ações
realizadas para o uso consciente de impressões, correio/malote e viagens, que apresentaram expressiva redução nos gastos.

Em 2019 foi criado o Plano Global de Eficiência, programa alinhado ao Planejamento Estratégico da DATAPREV e ao
seu Plano de Negócios da empresa e, o qual estabelece um conjunto de ações e projetos que visa o enfrentamento dos
desafios postos pela atual conjuntura econômica, pelo quadro de restrição orçamentária dos principais clientes, e pela
necessidade de reposicionamento frente ao mercado.

O referido Plano é composto por duas vertentes com focos específicos, uma denominada Plano de Eficiência, com
foco nos espaços físicos utilizados pela DATAPREV, contratos administrativos e de TI, despesas operacionais e de custeio, bem
como ações de eficiência tributária. A outra, Gestão Estratégica de Pessoas, que foca no corpo de empregados e colaboradores
da DATAPREV, seu o respectivo Plano de Funções, a centralização de suas atividades finalísticas e remanescentes, bem como
nos dois programas de desligamento voluntário – o Programa de Demissão Incentivada (PDI/2019) e o Programa de Adequação
de Quadro (PAQ), este último com implementação prevista para o início de 2020.



Plano Global de Eficiência
Quanto ao eixo financeiro, foi operacionalizada a transferência da emissão de notas fiscais para o município de São Paulo, onde efetivamente ocorre a prestação de serviços, e, cuja

alíquota do importo sobre serviços – ISS, é menor, gerando, com isso, uma economia na ordem de R$ 4,2 milhões (1 projeto), ou seja, uma única ação promoveu o cumprimento de 100% da
meta estabelecida, tendo, inclusive, alcançado, 94% da expectativa total de redução , qual seja, R$ 4,5milhões.

No que diz respeito aos imóveis utilizados pela Dataprev, sejam locados ou próprios, houve uma redução de R $3,2 milhões (6 projetos), considerando a meta inicial de R$ 3 milhões
(alcance de 104%), sendo a expectativa total, a economia de R$ 5,4 milhões (alcance de 59%). O uso integrado das instalações do Serpro e da Dataprev em diferentes capitais brasileiras, em
especial nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo proporcionaram redução de quase um milhão de reais.

Igualmente relevantes são as ações do Plano Global de Eficiência voltadas à
adequação do quadro de pessoal da Empresa, por meio das quais se busca otimizar os
recursos humanos e, por consequência atingir as metas de eficiência, maximização dos
resultados de ordem econômica, financeira e operacional. Dentre as ações vinculadas ao
Projeto em tela verifica-se:(i) a adequação do Plano de Função da empresa; (ii) a
centralização de atividades finalísticas e estratégicas nas Unidades produtivas da
Dataprev, com a correspondente transferência do corpo de empregados lotados nessas
áreas; (iii) a implementação de Programa de Demissão Incentivada – PDI/2019, efetivado
no segundo semestre de 2019; e, por fim, (iv) estruturação do Programa de Adequação de
Quadros - PAQ, que contempla a oferta de incentivos aos empregados diante do
encerramento das operações da empresa nos estados do Acre, Alagoas, Amapá,
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima,
Sergipe e Tocantins.

Sendo assim, o Plano Global de Eficiência é um importante programa atrelado
ao novo direcionamento estratégico da DATAPREV, representado em sua nova missão,
qual seja, a de prover cidadania digital ao alcance de todos e, por conseguinte, sua nova
visão, a de ser referência mundial em soluções digitais de governo.



246 CONTRATAÇÕES – 182,69 mi

• 53 Pregões comuns - 28,25 mi

• 10 Pregões para Registro de Preços - 77,16 mi

• 124 Dispensas de Licitação - 24,92 mi

• 65 Inexigibilidades - 52,36 mi

Gestão de Licitações e 
Contratos

Buscando mais eficiência nas contratações, vale o destaque para negociações
relacionadas aos processos de contratação (pregão, dispensas e inexigibilidades), cujo
resultado de negociação foi expressivo quando comparado com os anos anteriores. O
valor total proposto ou pleiteado em 2019, conforme as propostas/lances iniciais das
empresas, foi de R$ 190,4 milhões, que após etapas de negociação, resultaram em uma
economia de R$ 7,8 milhões.

Ainda sobre esse tema, em 2019 a empresa reduziu através de negociações
contratuais (sem redução de escopo) em torno de R$ 6,7 milhões, com destaque para
os contratos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, Manutenção dos DC’s
e Serviço de Pesquisa e Aconselhamento Imparcial em Tecnologia, que foi rescindido
sem pagamento de multa contratual.



Gestão Patrimonial e Infraestrutura
INVESTIMENTO
R$ 3.5 MILHÕES

Visando manter suas instalações adequadas às atividades que alavancam seu negócio, a

DATAPREV promove ações contínuas de modernização dos ambientes de trabalho e infraestrutura. Essa

diretriz visa o estabelecimento de padrões avançados e com alta disponibilidade nos ambientes

computacionais (data centers), segurança física e patrimonial, conforto, ergonomia, acessibilidade e

sustentabilidade.

O principal investimento de capital em 2019 em infraestrutura foi a obra da reforma das fachadas

do prédio próprio da DATAPREV em Botafogo / Rio de Janeiro (Álvaro Rodrigues), que teve início em

dezembro de 2017, na qual foi investido o valor de R$ 3.590.076,18 (três milhões, quinhentos e noventa

mil, setenta e seis reais e dezoito centavos).

O principal investimento de capital em 2019 em equipamentos foi a aquisição de softwares e

licenças da Oracle, com desembolso de R$ 13.280.000,00 (treze milhões e duzentos e oitenta mil reais).

No que se refere ao desfazimento de ativos, em 2019 foram doados 2.470 bens, dentre os quais 1.068

equipamentos de TI, 1.385 mobiliários e 17 bens diversos.



Gestão Patrimonial e Infraestrutura

ACRE - Rio Branco

ALAGOAS - Maceió

AMAZONAS - Manaus

AMAPÁ - Macapá

BRASÍLIA - Distrito Federal

MATO GROSSO - Cuiabá

MINAS GERAIS - Belo Horizonte

PARANÁ - Curitiba

RONDÔNIA - Porto Velho

TOCANTINS - Palmas

BAHIA – Salvador

CEARÁ – Fortaleza

ESPIRITO SANTO – Vitória

MATO GROSSO DO SUL – Campo 
Grande

PERNAMBUCO – Recife

RIO GRANDE DO NORTE – Natal

RORAIMA – Boa Vista

SANTA CATARINA – Florianópolis

SERGIPE – Aracaju

Imóveis Locados de 
Terceiros pela DATAPREV 

Total 9

Imóveis de 
Propriedade da União de 

Responsabilidade da DATAPREV
Total 10

UF
Regim

e

Estado de
Conservaçã

o

Valor do Imóvel Despesa no exercício

Valor 
Histórico

Data da 
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
reforma

s

Com
manutençã

o
AC (*) 7 Regular 458.975,97 {1} - 0,00 0,00
AL (*) 6 Muito bom 462.272,61 01/04/12 462.272,61(1) 0,00 2.557,00
AM 7 Regular 1.174.954,93 01/04/12 2.264.495,00(2) 0,00 64.586,00

AP (*) 7 Regular 10.454,06 {1} - 0,00 0,00

DF    7 Muito bom
36.300.000,0

0
01/02/18

32.137.388,56(
2)

0,00 1.883.634,00

RO (*) 7 Muito bom 82.000,00 {1} - 0,00 0,00
TO (*) 7 Bom 205.670,64 01/03/12 400.000,00(2) 0,00 0,00

Regime: Formato 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

Obs. Valor Reavaliado:
(*) - Imóveis ocupados parcialmente
{1} - Não foi realizada avaliação pela CEF
(1) - Valor de Reedição (Descontada a depreciação)
(2) - Valor de Reprodução (Não descontada a depreciação)

Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da DATAPREV



Mudanças e desmobilizações relevantes

O Programa “03.1 - Efetividade de
processos” do Plano de Ação 2019 tem como
resultado definido no item “03.1.7 - Otimizar
espaços físicos nos prédios da DATAPREV”. Diante
desse desafio, a DATAPREV e outros Órgãos Públicos
(SERPRO e GRA / Ministério da Economia) realizaram
entendimentos com a premissa de viabilizar a
ocupação compartilhada de imóveis dessas
empresas, tendo como objetivo a otimização e a
redução de custos de locação e demais despesas
operacionais. Nesse contexto, a DATAPREV
compartilhou o uso dos escritórios nos estados do
Paraná, Minas Gerais e São Paulo com SERPRO e
Mato Grosso com o Ministério da Economia.

Na frente de eficiência imobiliária reduziu-se
aproximadamente R$3,2 milhões anuais, que
representam 29,4% de um montante de R$10,8
milhões gastos anteriormente.

Os imóveis vazios situados em Aracaju e
Fortaleza encontram-se em condições precárias
devido à sua vida útil e falta de manutenção
contínua, não havendo condições para ocupação.
Ações administrativas voltadas para viabilizar o
processo de alienação dos referidos imóveis estão
em andamento.
.

Imóveis sob a responsabilidade da 
DATAPREV

Total 30



Sustentabilidade Ambiental
A responsabilidade Socioambiental na Dataprev visa contribuir para o desenvolvimento humano, consolidar

valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e
colaborando para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. Intensas mudanças vêm ocorrendo na
sociedade, impondo novos desafios às corporações, entre eles, o desenvolvimento sustentável. A cada dia esse tema
ganha mais importância, pois se não forem adotadas ações sustentáveis, no futuro teremos a escassez de recursos
naturais que afetarão as próximas gerações e as corporações.

Nesse sentido, a Dataprev aperfeiçoa continuamente sua Política de Responsabilidade Socioambiental, garantindo
que seja reconhecidamente uma empresa social e ambientalmente responsável, atuando nos três pilares da
sustentabilidade: social, ambiental e econômico. A empresa está também atenta a novas abordagens, que auxiliem na
construção de uma imagem para sua marca e que demonstre sua aptidão para lidar com as novas demandas da
sociedade, utilizando os recursos de maneira racional.

Redução do Consumo de 
Recursos Naturais

2017 2018 2019

22.533,375 
kwh

21.173,645 
kwh

20.215,589
kwh

48.842
m²

48.682 
m²

50.202
m²

5.718.902
páginas

5.294.408 
páginas

4.072.689
páginas



Em respeito às regras constitucionais estabelecidas aos órgãos da Administração Pública,

que impõe a regra da contratação de pessoal mediante a realização de concurso público, exceptuando os

cargos e funções de livre nomeação e exoneração (ad nutum e cedidos), declaramos que não houve, no

exercício de 2019, registros de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos. Ademais, não

há registro, nem denúncia, da ocorrência de terceirização para cargos relacionados com a atividade-fim, em

razão da política admissional da empresa.

Conformidade Legal

Gestão de Pessoas

A Dataprev entende que seus empregados e colaboradores são os seus ativos

fundamentais, e por isso define em planejamento estratégico o objetivo de impulsionar o negócio por meio

de pessoas e suas competências.

A área de Pessoas, ao longo de 2019, buscando aumentar o engajamento e potencializar

o desenvolvimento de talentos, orientou seus esforços para a qualificação, capacitação e desenvolvimento

humano, bem como o aprimoramento do seu programa de gestão de desempenho. Para além disso,

também priorizou o desenvolvimento do processo de recrutamento interno, o que oportunizou a aderência

entre as necessidades empresariais com as competências individuais.

Ainda ao longo de 2019, a Dataprev concentrou seus esforços na estruturação de um

Plano de Adequação de Quadro (PAQ), a ser executado em 2020.



Analista de

TI

Assistente

de TI

Analista de

Processame

nto

2019 2131 1066 158

2018 2198 1272 164

2017 2197 1286 161

Avaliação da Força de Trabalho
A Dataprev ao longo dos anos vem sofrendo impacto direto das mudanças tecnológicas, o que provoca necessidade de adaptação constante não só do perfil de trabalho,

como também dos seus produtos finais. O quadro da empresa é composto por empregados ocupantes de cargos relacionados à finalidade da empresa além daqueles que, por força de

determinação legal, ocupam cargos específicos. Os indicadores a seguir demonstram esta avaliação:

Distribuição dos quadro de funcionários 

em 2019

Evolução entre os anos de 2017 e 2019: 

2017 2018 2019

3652 3641 3357

Distribuição por gênero, e área de atuação: 

Mulheres
29,17% - 980

Homens
70,83% - 2.380

Área  Fim
73%

Área Meio
27%

Analista de 

TI; 1065

Assistente de 

TI; 2129

Analista de 

Processamento; 

158

Cargos 

Exigidos por 

Lei); 5

2 Engenheiros de Segurança do Trabalho

1 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

1 Médico do Trabalho

1 Técnico de Segurança do Trabalho 

Quadro de colaboradores 2019

3357

8 34 65 126 5

Empregados

Efetivos

Empregados

Requisitados,

com ônus

Empregados

"Ad Nutum"

Jovens

Aprendizes

Estagiários Dirigentes não

empregados



A idade média da Força de Trabalho da Dataprev é 48 ANOS, apresentando a seguinte distribuição por faixa etária:

Quanto ao aspecto de escolaridade o quadro efetivo da empresa apresenta a seguinte configuração:

Deficiência e Etnia, em 2019 a Força de Trabalho da Dataprev estava assim configurada:

BUSCA PELA 
IGUALDADE

1º grau 
incompleto

1º Grau 2º Grau Superior Pós graduação Mestrado Doutorado

0,24% 1,1% 15,15% 40,54% 34,94% 7,74% 0,3%

1

2

14

18

31

Intelectual

Multipla

Auditiva

Visual

Física

0,09%

0,18%

1,40%

5,44%

27,13%

65,75%

Não declarado

Indígena

Amarela

Preta

Parda

Branca



Empregados

Próprios

Empregados

Requisitados, com

ônus

Empregados "Ad

Nutum"
Jovens Aprendizes Estagiários

Dirigentes não

empregados

Egressos no exercício 297 4 39 67 101 4

Ingressos no exercício 4 1 18 60 103 5

Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoal

O acesso aos cargos públicos da Dataprev nos últimos anos tem sido via Concurso Público. Atualmente encontra-se vigente o último concurso realizado pela Dataprev, cujo

prazo de validade expira em fevereiro de 2021. Todavia, em 2019 a Dataprev buscou suprir suas necessidades internas por meio de recrutamento interno.

PESSOAL EFETIVO

Ao longo dos últimos anos, a Dataprev tem utilizado como estratégia de adequação do seu quadro de pessoal o programa de desligamento incentivado – PDI. A adesão por

parte dos empregados a tais iniciativas vem crescendo nos últimos anos, tendo sido totalizado 65% a mais de empregados desligados em 2019, comparado ao PDI anterior, realizado em 2017.

139 139

306
217

Inscritos Desligados

Adesão ao PDI

2017 2019

ESTAGIÁRIOS

O Programa de Estágio na Dataprev está inserido entre as ações sociais mais importantes voltada para a sociedade pois prepara jovens para o mercado de trabalho. Para isso,

observa as diretrizes da legislação específica que regulamenta a matéria e as regras gerais estabelecidas nos normativos internos.

No escopo do Programa de Estágio estão para estudantes de Nível Superior 3º Grau e os estagiários são tratados em igualdade, como empregados, e recebem como

benefícios, além da Bolsa de Complementação Educacional, vale transporte e tíquete-refeição ou alimentação.



PESSOAL EXTRA QUADRO CEDIDOS

Compete a Presidência da Dataprev, autorizar a solicitação de cessão de

empregados em caráter geral, submetendo à autoridade responsável, quando for o caso,

na forma da legislação vigente. A Dataprev estabelece como condição, em normativo

próprio, que o órgão cessionário manifeste, por escrito, o interesse na cessão do

empregado, assumindo o ônus decorrente.

O desenvolvimento do quadro próprio, focado em formação de gestores, tem colaborado
para baixa quantidade de extraquadros.

A contratação de extra quadro para funções de confiança cabe ao Presidente da Dataprev,
e seu quantitativo é limitado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -
SEST e segue requisitos mínimos para o exercício da função. O extraquadro é remunerado de acordo
com a função para qual foi designado, conforme tabela própria.

Em 2019 a Dataprev encerrou o exercício com 33 empregados extraquadro, resultado da
ação da presidência que reduziu inicialmente em 20 a quantidade desses profissionais que exerciam
as seguintes Funções de Confiança.

9

6

5

4

3

2

2

1

1

Assessor Nível Divisão

Assessor Diretoria

Coordenador Geral

Assessor Técnico Adm

Gerente de Departamento

Coordenador

Superintendente

Assessor Jurídico

Gerente de Contas A

2

1

1

1

1

1

1

Superintendente

Assessor (N. Divisão)

Coordenador

Corregedor

Gerente de Contas A

Gerente de Departamento

Gerente de Divisão

PR DDS DRN DAP DGJ DIT

12 6 5 5 3 2

2018 2019 Despesas do Exercício

Nível  Superior 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 2019 2018

Área-Fim 42 52 28 38 809.848 561.102

Área-Meio 57 61 49 56 1.015.919 900.904

Total 99 113 77 94 1.825.768 1.462.006

Cedidos

por 

Diretoria



Saúde e Qualidade de Vida
O principal objetivo da área de saúde e qualidade de vida é oferecer condições dos empregados desenvolverem suas atividades e zelar pela sua saúde emocional e física. Sendo assim,

os números de redução do absenteísmo em 25% são consequência dos projetos de ginástica laboral, exames periódicos e de ações de segurança predial. Destaca-se a ampliação do Programa

Pontos para Saúde para todos os empregados da Dataprev, que contou com 1030 inscritos e premiou os 126 empregados.

Foram realizadas ao logo do ano as seguintes campanhas de saúde: Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, Saúde Respiratória, Dia Mundial sem Tabaco, Saúde do Trabalho e

Ergonomia, Atenção à Saúde Auditiva, Semana da Saúde (com o tema Alimentação Saudável e Atividade Física Regular), Outubro Rosa, Dia Mundial da Saúde Mental, Novembro Azul, Dia

Mundial de Controle da Diabetes e Mês de Combate ao Aedes Aegypt. As atividades presenciais das Campanhas contaram com mais de 2500 participações. Além dos temas de Saúde, a CGQV

coordenou o evento do Dias das Crianças e realizou um Workshop de Educação Financeira, com mais de 200 participantes.

Houve queda no absenteísmo por doença com a redução
da média de dias de ausência por empregado de 9, 24 para
9,0, apesar do aumento no número de atestados e de
empregados afastados. O número de acidentes de trabalho
baixou de 20 em 2018 para 15 em 2019, uma redução de
25%.

A Ginástica Laboral foi desenvolvida na
maior parte das localidades e teve como
média de partição 52% dos empregados
presentes nos ambientes de trabalho.

Foi realizada a Análise Ergonômica do Trabalho de 11
prédios, incluindo os do RJ e DF. Nestes mesmos prédios
foram realizados os exercícios de desocupação predial.



Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/redução.

Despesas de Pessoal

As despesas de pessoal em 2019 apresentaram um aumento da ordem de 49 MI,

decorrente dos seguintes fatores:

• Reajuste da tabela salarial na data base (3,55%);

• Crescimento vegetativo do anuênio na ordem de 1% ao ano;

• Reajustes de salário decorrente das políticas de progressão (o total deste reajuste

está limitado 1% da folha);

• Programa de desligamento incentivado (PDI), que registrou 65% a mais de

empregados desligados, comparado ao ano de 2017, gerando uma economia estimada em

R$ 29,5 milhões por ano.

Apêndice A - Despesas de Pessoal  (Quadro com as despesas de pessoal)



Desempenho 

DIRETORIA AVALIADOS AVALIADORES

DAP 715 102

DDS 1.437 162

DIT 1.064 135

DRN 118 27

PR 152 30

GERAL 3.486 456

DIRETORIA RESULTADOS COMPETÊNCIAS
RESULTADO 

FINAL

DAP 65,48 24,15 89,63

DDS 67,6 25,95 93,55

DIT 67,96 25,86 93,81

DRN 66,98 27,81 94,79

PR 62,64 27,02 89,67

GERAL 65,02 25,58 90,61

O processo de gestão de desempenho na Dataprev é baseado na avaliação de resultados e competências. Em 2019 o ciclo

de Avaliação de Desempenho considerou o período de janeiro a setembro e, no total, foram avaliados 3.486 empregados.

No ciclo de 2019 a nota final de desempenho foi composta por 70% da avaliação de Resultados + 30% da avaliação de

Competências e o conceito mínimo habilitador, baseado na nota final, passou de 60,00 para 75,00.

Note que as maiores notas no ciclo 2019 foram registradas nas diretorias das áreas finalísticas. E em termos de série

histórica a nota final de desempenho da Dataprev tem apresentado pouca variação.
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Meritocracia
Na Dataprev o sistema de reconhecimento e evolução na carreira se dá através dos Processos de Progressão Salarial por Mérito e Antiguidade, modalidades onde é concedido

acréscimo salarial ao empregado desde que dentro da faixa salarial correspondente ao módulo do cargo em que estiver posicionado e Processo de Progressão Funcional, modalidade onde

ocorre a movimentação do empregado para o módulo imediatamente superior ao seu módulo de registro, desde que atenda aos requisitos definidos.

Na Progressão por Mérito, além da destinação de um percentual maior da verba, optou-se pelo acréscimo de um para dois níveis salariais como forma de elevar o reconhecimento dos

empregados com performance destacada na avaliação de desempenho dentro do seu grupo de avaliados. Além disso, no ano de 2019 foi adotada pela primeira vez na empresa a prática de

discussão e decisão colegiada sobre as promoções por mérito por meio de comitês compostos pelos diretores e superintendentes de cada área da empresa.

Total: 734 (setecentos e trinta e quatro) empregados promovidos em 2019.
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Distribuição de Verba 2018 2019
Funcional 33% 25%
Mérito 34% 65%
Antiguidade 33% 10%

Esses processos são realizados anualmente na empresa desde 2011. Em 2019 novas regras de distribuição da verba foram adotadas com o objetivo

de ampliar a possibilidade de meritocracia:

De acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas no Plano de

Cargos e Salários (PCS 2008) vigente na empresa o processo de evolução na carreira

não está vinculado ao exercício de função gerencial.

Sendo as posições gerenciais nos diversos níveis hierárquicos

caracterizadas como Função de Confiança de livre provimento, o acesso a elas se dá

mediante designação formal, por deliberação da autoridade competente, em

conformidade com a Resolução de Delegação de Competência vigente na empresa.



Em 2019, cerca de 92% das Funções de Confiança foram ocupadas por

empregados do quadro efetivo da empresa. Em resumo, o percentual de ocupantes de Função

de Confiança no período (2019) esteve assim representado:

2,28% 5,78%

91,94%
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• Salário: É a contrapartida pecuniária paga ao
empregado de acordo com o cargo e nível salarial
de registro. Os reajustes de salários são firmados
nos Acordos Coletivos, na data-base da categoria
no mês de maio de cada ano. Em 2019 foi
aplicado o reajuste de 3,55% à Tabela de Salários.

• Adicional de Atividade: É a contrapartida
pecuniária paga ao empregado do quadro efetivo
pelo exercício de cargo/atividade, reconhecido
pela Empresa quanto ao valor agregado e alcance
das metas organizacionais. O Adicional de
Atividade é pago mensalmente e corresponde a
um valor fixo, de acordo com o cargo e atividade
de registro.

Remuneração A política de Remuneração na Dataprev é composta de parcelas fixas e variáveis

Parcelas Fixas
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• Adicional por Tempo de Serviço: O adicional por tempo de serviço, denominado

anuênio, é pago à razão de 1% sobre o valor do nível salarial do empregado por ano

trabalhado na empresa, até o limite de 40% (quarenta por cento), conforme

previsto no ACT (acordo coletivo de trabalho) vigente.

• Gratificação de Função de Confiança/Gratificada: É a contrapartida pecuniária

paga ao empregado quando designado para o exercício de encargos e

responsabilidades de gerência, assessoramento ou liderança, inerentes a um órgão

da estrutura organizacional ou uma atividade do fluxo produtivo da Empresa e que

não podem ser consideradas incumbências regulares de seu cargo de registro.

• Gratificação Variável por Resultados (GVR): É a contrapartida pecuniária de

natureza variável, não incorporável ao salário, atingindo indistintamente a todos os

empregados, inclusive os contratados com característica de demissibilidade ad

nutum e requisitados, independente do setor ou processo a que estejam

vinculados. O pagamento da GVR é baseado no alcance de resultados empresariais

e setoriais estabelecidos para um determinado período, pago trimestralmente e de

acordo com critérios de elegibilidade para que o empregado faça jus.

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR): É a contrapartida pecuniária paga ao empregado

em função do lucro e alcance de resultados estabelecidos nos programas em conformidade

com a legislação vigente, obedecendo a orientações da Direção da Empresa e Órgãos de

Controle Externo. Amparada pela Lei 10.101/00 e pela Resolução do Conselho de

Coordenação e Controle das Estatais - CCE nº 10/95, a Dataprev distribui aos empregados o

montante equivalente a 25% dos dividendos pagos aos acionistas ou 6,25% do lucro líquido

apurado no exercício, prevalecendo o menor.

• Remuneração Variável Anual de Dirigentes (RVA): Parcela da remuneração vinculada ao

desempenho dos dirigentes das empresas estatais federais visando a implementação da

estratégia corporativa; o alcance de resultados e a execução de políticas públicas. Podem

participar do programa de RVA os dirigentes ativos e os desligados que tenham trabalhado na

Empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, no exercício ao

qual o programa se refere.

Apêndice B – Remuneração Tabela salarial base maio/2018

Parcelas variáveis



As ações de capacitação em 2019, assim como em anos anteriores, foram alinhadas ao plano

de ação e orientadas, prioritariamente, para as atividades estratégicas e os conhecimentos mais

relevantes para a organização. Com isso, a empresa canalizou todo o seu investimento na geração de

valor para a sociedade potencializando o atingimento de seus resultados.

Capacitação: Estratégia e Números

Total de Ações Realizadas Total de Treinandos Total de Horas de Capacitação Média de Horas de Capacitação por Treinando

1536 3350 16,41 mil 29,9h

A Dataprev, em 2019, estava presente em todo o território brasileiro, e para alcançar todo o corpo

funcional, a ferramenta de EaD foi bastante utilizada para a disseminação de conhecimento e treinamento.

Desta feita, constata-se que as capacitações em formato EaD, ou no formato blended learning, mostram-se

cada vez mais como uma estratégia educacional utilizada na organização, que considera, principalmente, a

relação custo benefício para capacitação de um público disperso geograficamente. Em 2019, 80% das

capacitações ocorreram na modalidade à distância, graças a utilização de uma plataforma de conteúdos digitais

de tecnologia e negócios, com cursos atualizados constantemente.

É importante destacar que, em relação ao ano 2018, houve

aumento do número total de ações realizadas de 875 para 1536 em 2019,

cerca de 18 % a mais com relação ao ano anterior, além da redução dos

valores pagos, se também comparados ao ano precedente.

Dispêndio de Treinamento 2019 Valor
Capacitação em Tecnologia da Informação (A) R$ 449.070,74

Capacitação em Gestão e Demais Ações de 

Desenvolvimento (B)

R$ 455.253,90

Total Investido em Demandas de Capacitação (A+B) 904.324,64

Treinamentos Decorrentes de Contratação de Novas 

Tecnologias (C)

R$ 344.883,76

Investimento Anual Total (A+B+C) R$ 1.249.208,40

16,73%

80,58%

2,70%

Modalidade das Capacitações

Treinamentos
Presenciais

Treinamento em EaD

Treinamentos Blended

71,23%

23,52%

5,26%

Categoria das Capacitações

Treinamentos
Internos

Treinamento
Externos

91; 
63%

53; 
37%

% de Realização do Plano de Capacitação

Realizados

Não Realizados



Gestão de Portifólio de Soluções

Em 2019 muitas capacitações foram realizadas com o objetivo de

incrementar a modelagem de negócios e o monitoramento do portifólio de

soluções, ganhando grande destaque os seguintes temas: Design Thinking,

Lean Inbound, Business Model Canvas e Empreendedorismo: da ideia ao

Plano de Negócios.

Com a criação da Diretoria de Relacionamento e Negócios - DRN criada em

setembro de 2019 capacitações para a preparação do time de vendas foram

destaque: Abordagem do Mercado Gov-Cloud e Abordagem do Mercado b-CPF,

Marketing Digital, Branding e Vendas de Alta Performance e Newgociation.

Principais temas destacados por Segmento

Com a diretriz estratégica de implementar

produtos digitais para a sociedade, o foco em

métodos ágeis e a busca de uma melhor experiência

do usuário, impulsionou a capacitação nos seguintes

temas: Gestão Ágil, Métricas Ágeis, metodologias

Kanban e Scrum, treinamentos em UX Strategy, UX

Writing, Prototipagem, Usabilidade e Monitoramento,

UI Design Patterns, JavaScript, Python, Webpack,

Eclipse, EJB e SAS.

Visando o aprimoramento da eficiência organizacional e

o impulsionamento do negócio através das pessoas e

suas competências a empresa investiu em capacitações

que apoiam a melhoria de processos, otimização da

gestão financeira para redução de custos, além de

desenvolvimento de competências. Nesse segmento

destacam-se as capacitações em Gerenciamento de

Risco Financeiro, Remuneração Estratégica, Human

Change Management, People Analytics, além dos cursos

de formação de pregoeiros, negociação, gestão contábil,

licitações e gestão tributária.

Construção e Entrega  de Soluções Tecnológicas

Relacionamento Comercial e com o CidadãoEstratégia, Gestão e Suporte Organizacional



Os desafios que se impõem à Gestão de Pessoas da Dataprev estão

relacionados à modernização do modelo operacional de RH com o uso de tecnologias

que possibilitem transformar os processos e a cultura organizacional, de forma a

possibilitar o crescimento profissional e estimular o desenvolvimento de competências

colaborativas, ágeis e produtivas, alinhadas às diretrizes de negócio da empresa.

Figuram como base das principais ações futuras:

• a modernização do modelo operacional de gestão de pessoas;

• a inovação dos serviços e agilidade nas operações do RH;

• a otimização da experiência do empregado;

• o uso de automação inteligente;

• a capacitação funcional direcionada para as necessidades do negócio;

• a formação de lideranças;

• a transformação cultural.

Desafios e Ações 
Futuras



Relacionamento com a Sociedade

Inclusão da Pessoa com Deficiência

Jovem Aprendiz

Coleta Seletiva Solidária

Doação de Bens Patrimoniais

O programa capacita o jovem
aprendiz além da simples formação
profissional, determinada por lei,
possibilitando-lhe maior
empregabilidade e garantindo uma
formação ampla. Palestras
oferecidas aos jovens, por sua vez,
lhes fornecem informações e
conhecimentos para sua vida
profissional, pessoal e familiar. O
programa pratica ainda a igualdade
de gênero e a cota racial, além da
admissão de jovens com deficiência
e de jovens egressos do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI).

A Dataprev possui 39 prestadores de
serviços terceirizados portadores de
deficiência auditiva e visual através do
Programa, que objetiva criar condições
para que eles estejam motivados e se
sintam parte do negócio. Entre as ações
estão: palestras relacionadas a questões
de pessoa com deficiência, capacitação em
Libras para os demais empregados,
possibilitando uma integração laboral e
social de portadores de deficiência
auditiva, e a disponibilização de recursos
tecnológicos assistivos para os portadores
de baixa visão, como softwares para
leitura de vídeo e de monitores maiores.

O programa é regulado pelo Decreto
5.940/2006, que determina a separação de
materiais recicláveis descartados por
instituições da Administração Pública Federal e
sua posterior destinação às associações e
cooperativas de catadores. O objetivo é a
inclusão social e econômica dos catadores de
materiais recicláveis. Muitas vezes em situação
de extrema pobreza, eles encontram na
iniciativa trabalho e uma fonte de renda. Além
disso, esta ação contribui para uma gestão de
resíduos mais eficaz, uma vez que reduz a
quantidade de material reciclável encaminhada
para aterros sanitários.

O Provir, criado em agosto de 2009,
visa promover visitas guiadas aos três
data centers da Dataprev, em Brasília, no
Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo
como objetivo expor a infraestrutura que
possibilita o provimento de soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação
para o aprimoramento e a execução de
políticas sociais do Estado brasileiro.

Visitação e Relacionamento - Provir

Em junho de 2019, no Rio de
Janeiro, pelo quarto ano consecutivo, foi
realizada campanha de doação voltada
ao INCAvoluntário, ação desenvolvida
por 600 voluntários que prestam
assistência a pacientes em condições
financeiras desfavoráveis em tratamento
no Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA). O
material recolhido nas doações foram
fraldas adultas, tendo sido arrecadadas
972 unidades.

Campanha de Doação INCAvoluntário

A política de doações da Dataprev tem
como marco a reutilização de todos os bens
patrimoniais, ociosos ou inservíveis, para que
permaneçam por mais tempo a serviço da
sociedade.

Seu destino são os órgãos públicos das
três instâncias - federal, estadual e municipal
- e dos três poderes da República - executivo,
legislativo e judiciário – e as entidades sem
fins econômicos.

Campanha de Doação de Alimentos

A campanha de doação de
alimentos não perecíveis foi realizada
entre o fim de julho e o início de agosto,
tendo sido recolhidos nacionalmente
1.336 kg de alimentos, que foram
entregues a 12 entidades de assistência
social.

Campanha de Natal

Esta campanha “Papai Noel é
Você” escolhe uma entidade que atue no
apoio ou na proteção a crianças, que
escrevem uma carta dirigida ao Papai
Noel. Essas cartas são disponibilizadas
aos funcionário da Dataprev, que
adquirem o brinquedo solicitado.

Em 2019, 12 estados brasileiros
beneficiaram o total de 615 crianças em
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo. Trabalharam como
voluntários no recebimento e na entrega
dos brinquedos 101 empregados da
Dataprev em todo o país.



Prêmios e Reconhecimento

Este ano a empresa foi eleita como a melhor em “Prestação de Serviços Digitais no Setor

Público” durante o DCD Awards Latin America 2019, e venceu ainda outra categoria da

premiação: ”Inovação na Melhoria da Eficiência Energética no Data Center”.

Tetracampeã! Este é o quarto ano consecutivo que a empresa é premiada: em 2017, a

Dataprev venceu na categoria “Melhor Prestação de Serviço Digital no Setor Público”, em 2018

recebeu o prêmio de melhor projeto de cloud; e em 2016 ganhou o “Reconhecimento Especial

para Equipe de Data Center do Ano” com o caso "Desafios Multidisciplinares na Gestão de

Ambientes de Missão Crítica".

Além desta premiação, a Dataprev atingiu o nível 1 do IG-SEST, indicador de governança

da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) da Secretaria Especial

de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM) do Ministério da Economia.



Prêmios e Reconhecimento
2018 - Pelo quarto ano seguido, a Dataprev recebeu o selo A3P, concedido
pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas que adotam práticas e
metodologias previstas na Agenda Ambiental na Administração Pública.

2018 - A Dataprev foi a campeã no setor de Serviços Públicos da edição 2018
do prêmio “As Melhores da Dinheiro”, promovido pela revista IstoÉ Dinheiro,
quarta vez que a empresa é apontada como a melhor no setor pela IstoÉ
Dinheiro: as demais conquistas ocorreram em 2014, 2015 e 2017.

2018 - A Dataprev recebeu mais um reconhecimento. Durante a
premiação Empresas Mais, a empresa foi avaliada como uma das três
melhores instituições do país em governança corporativa.

2018 - A Dataprev foi eleita a melhor empresa do setor Indústria Digital
pela publicação Melhores & Maiores da Exame, da Editora Abril. Este é o
4º ano – 2013, 2014, 2017 e 2018 - que a empresa conquista a primeira
colocação nesta categoria no ranking.

2017 - A Dataprev recebeu o prêmio Ser Humano, na categoria Organizações
Públicas, com o case "Hackathon: inovação e conhecimento, com foco no
cidadão", baseado nas maratonas de programação que têm como objetivo o
desenvolvimento de novas soluções para o apoio a políticas públicas e sociais.

2016 – O Portal Dataprev ficou em primeiro lugar na categoria "Projetos Web
Governamentais" do Todos@Web, Prêmio Nacional de Acessibilidade na
Web 2016. O objetivo é promover e premiar ações das empresas públicas e
privadas em favor da acessibilidade na web, que permitem o acesso à
informação por pessoas com deficiência.

2016 - A Dataprev é eleita a melhor empresa estatal de tecnologia da
informação do país, do "Guia Época Negócios 360º" publicado pela revista
"Época", em parceria com a Fundação Dom Cabral. Além disso, ficou em 1º
lugar no setor em Desempenho Financeiro e em Governança Corporativa, e
em 2º em Responsabilidade Socioambiental.

ANOS 
ANTERIORES

2016 - A Dataprev e o Comitê Gestor do Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (Sirc) ganharam o Prêmio Conip de
Excelência em Inovação na Gestão Pública, na categoria Sistemas de
informação. A iniciativa premia, desde 1998, os melhores projetos que
utilizam a tecnologia da informação para a melhoria dos serviços
públicos.

2014 - A Dataprev foi escolhida a melhor empresa no setor de TI e Telecom do
Prêmio Valor 1000, concedido pelo jornal Valor Econômico. 2014 - Única empresa pública entre as finalistas do XVII Prêmio Nacional

de Qualidade de Vida, a Dataprev recebeu o reconhecimento por boas
práticas de gestão do seu Programa de Qualidade de Vida.

2010 - O Sistema de Acordos Internacionais (Siaci), desenvolvido pela Dataprev para o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), rendeu ao instituto a conquista do “Premio
de Buenas Prácticas para las Américas”, concedido pela Associação Internacional da
Seguridade Social (AISS).

2010 - O projeto TV Digital Social da Dataprev, ganhou o prêmio de melhor produto
no concurso de inovação da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

2010 - A Dataprev conquistou o primeiro lugar na categoria Inclusão Digital com o
projeto de desenvolvimento de “TV Digital Social” que atenda às necessidades do
cidadão brasileiro, no Concurso Latino americano de Conteúdo para TV Interativa,
realizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) durante o II Workshop de
TV Digital Interativa (WTVDI / WebMedia 2010).

2011 - O projeto TV Digital Social da Dataprev, recebeu o título de inovação
internacional da International Telecommunication Union (ITU) — Agência das Nações
Unidas, especializada em tecnologias de informação e comunicação. 2011 - O projeto do Portal MTE Mais Emprego, desenvolvido pela Dataprev

para o Ministério do Trabalho e Emprego, foi contemplado com o "Prêmio TI &
Governo", promovido pela publicação Informática Hoje, da Plano Editorial.



A gestão financeira da Dataprev tem como missão a administração

dos riscos financeiros do negócio, alinhada ao cumprimento do plano

estratégico e aos recursos orçamentários, sempre em busca da maximização

das receitas e da constante redução e otimização dos custos, seja por meio

de ajustes de processos, adequação de sua estrutura física e dos recursos

humanos, com o objetivo essencial da melhor prestação de serviços, retorno

ao acionista e por consequência à sociedade.

No exercício de 2019 a Dataprev aperfeiçoou seu processo

orçamentário, revisou normas internas para melhor adequação às Normas

Internacionais de Contabilidade - IFRS, de forma a melhor refletir seus

resultados nas demonstrações contábeis.

Todos os processos financeiros da Dataprev são rotineiramente

acompanhados por sua Auditoria Interna, pelo Comitê Estatutário de

Auditoria e pelo Conselho Fiscal, além de sua Auditoria Independente e dos

Órgão de Controle do Estado

Na sequencia apresentaremos de forma clara e objetiva a evolução

dos resultados em forma de tabelas (extratos), as principais informações

orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive custos. Sendo assim, o

capítulo está dividido entre os principais temas:

COMPORTAMENTO DO FATURAMENTO E DO RESULTADO

COMPORTAMENTO DOS CUSTOS

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Gestão 
financeira, 
orçamentaria 
e contábil



Comportamento do 
Faturamento e do Resultado 

Num ano marcado pelo início de retomada no crescimento econômico, os números oriundos da
receita de serviços prestados variou positivamente 5,86%, percentual que supera o INPC do período,
que foi de 4,5%. A variação no lucro advém da combinação de: crescimento dos custos e despesas em
5,5% e devido ao reconhecimento de provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa na ordem
de R$ 54 Milhões registrados em outras despesas operacionais, tal provisão foi registrada em
consonância com as melhores práticas contábeis, visto se tratar de recebíveis de longo prazo. A
despeito do registro da provisão, a Dataprev continua envidando todos os esforços em busca dos
recebimentos. Ainda assim, o exercício de 2019 manteve o histórico de bom resultado econômico com
lucro por mais de uma década, e apesar dos registro de provisão. A Dataprev apresentou um lucro em
linha com o ano anterior, com leve queda em 1,87%.

O resultado financeiros se mantiveram em linha com o exercício anterior, apresentando um leve
decréscimo de 0,59%, mesmo considerando a elevada queda nas taxas da SELIC que remuneram as
aplicações financeiras.

Numa visão mais ampla dos custos e despesas operacionais, 7 grandes contas (Salários, Circuitos
de transmissão de dados, Anuênio, Software de plataforma baixa, Auxílio Alimentação, FGTS e
depreciação acumulada) respondem por mais da metade de todo o gasto do período. Elas somam R$
649 milhões, enquanto o total chega a R$1.137,5 milhões. Nestas contas, a maior variação absoluta
ocorreu em circuito de transmissão de dados, principalmente em função da migração de links com
elevação de capacidades.

Desempenho 
Financeiro e 
Contábil

Apêndice C - Comportamento do Faturamento e do Resultado 

• Tabela DRE Orçada (2018 x 2019 x PDG 2019) em R$ Mil

• Tabela Receita Bruta dos Serviços Prestados aos Principais Clientes (em R$)
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Comportamento dos Custos
A sistemática de apropriação de custos utiliza dados

extraídos do módulo da contabilidade, por meio do sistema

integrado, e se apoia na metodologia de custeio definida no

sistema integrado de informações administrativas. A forma de

custeio utilizada pela Dataprev é “por atividade”; o método de

acumulação para apuração dos custos de produção os

consolida em centros de custos diretos, indiretos de produção

e de estrutura,

As despesas operacionais estão associadas a áreas de

funçao administrativa, de gerenciamento e de controle. Seus

valores incidem percentualmente com base na geração de

receita de clientes e sua composição se agrega a alocação dos

custos dos produtos/serviços da Empresa.

Cada uma das subunidades (órgãos de lotação) é

considerada como um centro de custo, que é uma unidade

organizacional com despesa operacional própria e detentora

de recursos utilizáveis. Os centros de custo são classificados

como Diretos, Indiretos de Produção e Estruturais No

exercício de 2019, os gastos somaram R$ 1.137,5 milhões, ante

R$ 1.083,1 milhões, em 2018, com variação de 5,02%, já

considerando a depreciação no perído de R$ 103,5 milhões.

A composição dos custos por natureza mostram

como principais vetores na composição dos gastos operacionais da

Dataprev os seguintes grupos de contas contábeis:

• Gastos com pessoal próprio com participação de 64,8%;

• Despesas de manutenção de software e e hardware (despesas

com imobilizado técnico e administrativo) que representaram

17,0%; e

• Custos de depreciação que representaram 9,1%.

Esse tripé de gastos juntos, representa um total de 91% do

gasto operacional da Dataprev.

Do total dos gastos da Dataprev temos a seguinte

composição na definição de custos finalísticos e de suporte.

Adicionalmente apresentamos a composição dos custo por grupo de

representatividade.

Apêndice D – Comportamento dos Custos: 

• Custos Diretos e Indiretos de Produção (Em R$)

• Despesas Operacionais ou Custos de Estrutura (Em R$)

• Custos Diretos, Indiretos e de Estrutura (Em R$)
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Desempenho Orçamentário
A variação dos custos, despesas operacionais e depreciação acumulada totalizou R$ 54,4 milhões, o

equivalente a 5,02%, portanto 1,6% abaixo do orçado.

Os maiores impactos no resultado econômico são provenientes das Despesas de Pessoal, variação de

R$ 49 milhões, ou 7,18%, e Processamento de Dados, com crescimento de R$ 9,71 milhões ou 5,29%.

Embora o grupo orçamentário de Despesas de Pessoal tenha apresentado variação acima do IPCA, de

R$ 24,65 milhões, equivalentes a 6,75% em relação ao exercício anterior, é possível demonstrar que esse

resultado se deu majoritariamente pelo PDI de 2019, que teve adesão de 217 empregados, desligados ainda no

exercício de 2019, o que representou um gasto de R$ 23 milhões, cuja recuperação refletirá nos gastos de

pessoal em 2020, visto que representou uma redução no número de empregados de 5,9%.

Considerando apenas os grupos de Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios se verifica variação

de R$ 12,17 milhões, equivalentes a 3,60%, bastante próxima do que foi realizado no reajuste de cláusulas

econômicas do ACT 2019/2020 de 3,55% (70% do INPC de maio/18 a abril/19). Adicionalmente, o grupo se

encontra abaixo da dotação orçamentaria em 3,23%.

Com relação ao grupo orçamentário Processamento de Dados, é possível observar variação de R$

9,71 milhões, equivalentes a 5,29% que é explicada principalmente por reposição inflacionária previstas em

contrato de fornecedores, e pelo incremento nos links de circuito de transmissão de dados.

Além das variações de custos, despesas operacionais e depreciação de R$ 54,4 milhões, as Outras

Despesas Operacionais também apresentam crescimento de R$ 37,78 milhões, equivalentes a 66,07%, que se

deve majoritariamente ao lançamento de perdas estimadas de faturas em atrasos no valor de R$ 54,26

milhões. A realização da provisão se deu em atendimento às normas contábeis e foram realizadas após

profunda análise em consonância técnica e fruto de discussões com sua auditoria interna, Comitê de Auditoria,

Conselho Fiscal e Auditores Independentes.



Desempenho Orçamentário
Esse impacto negativo no resultado econômico foi parcialmente compensado pela venda de terreno em SP no valor de R$ 9,3 milhões (ganho de

alienação de R$ 9,27 milhões) e redução de Provisões para Litígios Trabalhistas em 16,44 milhões.

Apesar da necessidade de constituição de perdas para crédito de liquidação duvidosa – PCLD, no montante de R$ 54,26 milhões, ainda assim a

Dataprev apresentou um EBITDA inferior em apenas R$ 10,32 milhões, equivalentes a 3,97% em relação a 2018, visto que em 2018 não houve realização de

tais provisões.

Por fim, no que tange ao resultado orçamentário, tem-se que a Dataprev apresentou superávit de R$ 177,86 milhões, R$ 147,86 milhões acima do

de 2018. Além das realizações dentro do resultado econômico (DRE), as maiores diferenças ocorrem na execução orçamentária do Orçamento de

Investimentos, menor em R$ 150,51 milhões, equivalentes 82,57% em relação a 2018.

Mediante excedente econômico de R$ 147,79 milhões (lucro líquido) e orçamentário de R$ 177,84 milhões foi possível gerar variação positiva de

caixa de R$ 206,51 milhões. Com a distribuição de dividendos de R$ 36,74 milhões e descontando-se receitas financeiras de aplicações (ingresso de caixa de

R$ 34,87 milhões) e desembolsos de despesas financeiras correntes de capital (R$ 0,98 milhões de juros de financiamento e amortização de financiamento de

R$ 6,65 milhões) se chegou a um superávit primário de R$ 213,16 milhões.

O superávit primário de R$ 213,16 milhões, é superior em R$ 244,08 milhões o déficit primário do ano anterior, de R$ 61,74 milhões. O principal

fator por trás disso foi a redução dos desembolsos relacionados ao investimento em imobilizado (R$ 27,74 milhões contra 171,80 milhões em

2018).

Apêndice  E – Desempenho Orçamentário: 

• Custos e Despesas Operacionais por Dotação do PDG 2019;

• Detalhamento de 2.201.000.000 – Despesas de Pessoal por Dotação do PDG 2019;

• Detalhamento de 2.290.050.000 – Processamento de Dados por Dotação do PDG 2019;

• Outros Resultados Operacionais Não-Financeiros;

• Demonstrativo Resumo: Resultado Orçamentário – PDG 2019;

• DRE, Resultado Orçamentário, ∆NCG – em R$ Mil;

• Necessidade Líquida de Financiamento – NEFIL.
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Apêndice A - Despesas de Pessoal
Apêndice B - Remuneração 

Tabela salarial base maio/2018

Grupo de Orçamentário Detalhamento 2018 2019

DESPESAS DE PESSOAL REMUNERACAO -503.111 -525.133

BENEFICIOS -111.084 -114.645

ENCARGOS SOCIAIS -70.292 -72.257

RESS. DE PESSOAL CEDIDO -1.855 -1.717

TREINAMENTO -1.614 -1.122

PDV E PAQ -125 -22.593

OUTRAS DESPESAS -17 -38

-688.099 -737.507

Quadro com as despesas de pessoal em R$ mil



Apêndice C - Comportamento do Faturamento e do Resultado 

DRE, Resultado Orçamentário, ∆NCG – em R$ Mil

1.545,80 
1.636,41 

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2018 2019

M
ilh

õ
es

Receitas de serviços 2019 X 2018

150,61 147,79 

106

126

146

166

2018 2019

M
ilh

õ
es

Lucro Líquido 2019 X 2018

1083,1

1137,5

1.050

1.100

1.150

2018 2019

M
ilh

õ
e
s

Custos 2019 X 2018



Apêndice D – Comportamento dos Custos, sem depreciação

Grupo 2018 YTD 2019 YTD ∆ R$ 2018 2019 ∆ % 2018 2019

DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 500.193.439,87                          538.997.125,59                          38.803.685,72-       7,8%

DESPESAS COM IMOBILIZADO TECNICO 177.366.610,13                          192.857.300,07                          15.490.689,94-       8,7%

DESPESAS GERAIS 35.668.558,48                            35.402.447,68                            266.110,80             -0,7%

DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO 23.209.627,92                            15.469.059,12                            7.740.568,80          -33,4%

DESPESAS COM IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO 10.504.391,37                            11.855.497,60                            1.351.106,23-          12,9%

DESPESAS COM MATERIAL 266.228,92                                  154.695,27                                  111.533,65             -41,9%

DIVERSAS 11.600,40                                    48.889,96                                    37.289,56-                321,5%

Total Geral 747.220.457,1R$                 794.785.015,3R$                 47.564.558,2-R$    6,4%

Custos Diretos e Indiretos de Produção (Em R$)

Grupo 2018 2019 ∆ R$ 2018 / 2019 ∆ % 2018 / 2019

DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 191.621.727,45       204.309.219,90       12.687.492,45      6,6%

DESPESAS GERAIS 19.845.549,86         17.183.200,31         2.662.349,55-        -13,4%

DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO 7.103.340,61           7.966.565,28           863.224,67            12,2%

DESPESAS COM IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO 9.541.305,16           7.556.198,11           1.985.107,05-        -20,8%

DESPESAS COM MATERIAL 1.082.612,20           1.106.913,95           24.301,75              2,2%

DIVERSAS 348.867,50               635.713,96               286.846,46            82,2%

DESPESAS COM IMOBILIZADO TECNICO 2.839.498,84           380.899,50               2.458.599,34-        

Total 232.382.901,6R$   239.138.711,0R$   6.755.809,4R$    2,9%

Custos Diretos, Indiretos e de Estrutura (Em R$)

Despesas Operacionais ou Custos de Estrutura (Em R$)

Grupo 2018 2019 ∆ R$ 2018 / 2019 ∆ % 2018 / 2019 Proporção

DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 691.815.167,32 743.306.345,49 51.491.178,17         7,4% 71,9%

DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO 200.251.805,50 212.649.895,28 12.398.089,78         6,2% 20,6%

DESPESAS GERAIS 55.514.108,34 52.585.647,99 2.928.460,35-           -5,3% 5,1%

DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO/MATERIAL/DIVERSAS 32.022.277,55 25.381.837,54 6.640.440,01-           -20,7% 2,5%

Total Geral 979.603.358,7R$   1.033.923.726,3R$    54.320.367,6R$     5,5% 100,0%

Apêndice  E – Desempenho Orçamentário: 

Custos e Despesas Operacionais por Dotação do PDG 2019, incluindo depreciação (Em R$)

Detalhamento de 2.201.000.000 – Despesas de Pessoal por Dotação do PDG 2019



Detalhamento de 2.290.050.000 – Processamento de Dados por Dotação 

do PDG 2019

 Conta Orçamentária  2018  2019  PDG 2019  ∆R$ 19 x 18 
 ∆R$ R19 x 

PDG19 

 ∆% 19 x 

18 

 ∆% R19 x 

PDG19 

530101 - INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS 340                -                 340                340-             340-             -100,00% -100,00%

530901 - RECUPERACOES DIVERSAS 1.815.073      1.260.590      1.656.585      554.484-      395.996-      -30,55% -23,90%

530902 - CREDITO DO PASEP - NF AQUISICAO 3.901.155      3.236.686      3.236.281      664.469-      405             -17,03% 0,01%

530903 - CREDITO DA COFINS - NF AQUISICAO 17.968.950    14.908.258    14.906.393    3.060.692-   1.865          -17,03% 0,01%

530904 - CREDITO DO PASEP - SOBRE DEPRECIACAO 1.168.467      862.376         1.098.803      306.091-      236.427-      -26,20% -21,52%

530905 - CREDITO DA COFINS - SOBRE DEPRECIACAO 5.381.334      3.969.365      5.059.035      1.411.969-   1.089.670-   -26,24% -21,54%

531001 - OUTRAS RECEITAS 613                230                307                384-             77-               -62,52% -25,00%

531002 - ALUGUEIS 5.039             6.083             6.256             1.043          174-             20,70% -2,78%

531004 - GANHO CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO 9.266.143      9.266.143      9.266.143   -              n.a. 0,00%

590101 - REVERSAO DE PROVISOES 9.481.102      9.542.666      5.017.607      61.564        4.525.059   0,65% 90,18%

450 - OUTRAS RECEITAS OPERAC. 39.722.073    43.052.396    40.247.750    3.330.323   2.804.646   8,38% 6,97%

630101 - MULTAS SOBRE IMPOSTOS 68.132-           14.423-           17.726-           53.709        3.303          -78,83% -18,63%

630202 - MULTAS P/INFRACOES FISCAIS E OUTRAS 8.009-             -                 8.009-             8.009          8.009          -100,00% -100,00%

630401 - PASEP S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 432.630-         467.999-         538.003-         35.369-        70.004        8,18% -13,01%

630402 - COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.662.337-      2.879.993-      3.012.567-      217.655-      132.574      8,18% -4,40%

630601 - MULTAS CONTRATUAIS -                 400.994-         -                 400.994-      400.994-      n.a. n.a.

630701 - BAIXA DE VALORES NAO RECEBIVEIS 401.166-         2.966.621-      3.112.423-      2.565.456-   145.802      639,50% -4,68%

630702 - BAIXA DE VALORES IRRECUPERAVEIS -                 41.814-           41.814-        41.814-        n.a. n.a.

630901 - OUTROS AJUSTES 758.902-         647.971-         579.092-         110.930      68.879-        -14,62% 11,89%

680101 - PROVISOES PARA LITIGIOS TRABALHISTAS 40.345.206-    23.909.835-    28.059.161-    16.435.371 4.149.326   -40,74% -14,79%

680201 - PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS 234.863-         204.529-         234.863-         30.334        30.334        -12,92% -12,92%

680301 - PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS 207.949-         160.659-         207.949-         47.290        47.290        -22,74% -22,74%

680401 - PROVISAO P/ PASSIVO ATUARIAL 2.787.870-      2.888.233-      2.787.870   2.888.233   -100,00% -100,00%

680601 - PROVISAO P/ PARTICIPACAO NOS RESULTADOS 8.942.271-      8.775.314-      5.347.768-      166.957      3.427.546-   -1,87% 64,09%

680602 - PLR - DIRIGENTES 339.495-         242.597-         399.476-         96.898        156.879      -28,54% -39,27%

680701 - PROVISAO PARA PERDAS ESTIMADAS (PECLD) 54.258.116-    54.258.116- 54.258.116- n.a. n.a.

460 - OUTRAS DESPESAS OPERAC. 57.188.830-    94.970.866-    44.405.270-    37.782.036- 50.565.596- 66,07% 113,87%

(=) OUTROS RESULTADOS NÃO-FINANCEIROS 17.466.757-    51.918.470-    4.157.520-      34.451.713- 47.760.950- 197,24% 1148,78%

Outros Resultados Operacionais Não-Financeiros

Demonstrativo Resumo: Resultado Orçamentário – PDG 2019



DRE, Resultado Orçamentário, ∆NCG – em R$ Mil Necessidade Líquida de Financiamento - NEFIL



Apêndice F – Auditoria Independente 

Excerto do Relatório Anual de Auditoria Independente – Análise das Demonstrações Financeiras

de 2019

“Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Tecnologia e Informações

da Previdência - DATAPREV que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de

2019, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV, em 31 de dezembro de 2019,

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”

Fonte: 
AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S - EPP 
21 DE FEVEREIRO DE 2020



                                

 

Relatório de Gestão da Dataprev Exercício 2019 

 

1. Nome: PREVDATA 

2. Razão Social: Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata 

3. CNPJ: 30.258.057/0001-56 

4. Demonstrativo Anual: 

 

a) Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes:  

R$ 425.103.139,95 

 

 

b) Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: 

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 10.030.641,92 

Plano CV (Prevdata II) R$ 28.451.435,58 

 

 

c) Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: 

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 10.030.641,92 

Plano (CV) Prevdata II R$ 28.451.435,58 

 

 

d) Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: 

Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ 7.182.074,33 

Plano CV (Prevdata II) R$ 519.732,10 (Contribuições Extraordinárias) 

Plano CV (Prevdata II) R$ 66.557,86 (Contribuições Autopatrocinados) 

 

 

e) Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições: 

Plano de Renda Vinculada (PRV) 

Parcela de Empréstimos R$ 9.998.036,17 

 

Plano CV (Prevdata II) 

Parcela de Empréstimos e contribuições adicionais R$ 10.632.981,68 

 

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. 

 
 
 
 
 
 



                                

 

f) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal: 

Quadro 1 – Valor dos Investimentos do Plano de Benefício Definido PRV Saldado 

         Segmento de 
aplicação (valor em R$ mil) 

2019  2018 

Valor Distrib.   Valor  Distrib.  

Títulos públicos federais 578.043 57,93%  564.544 61,07% 

Créditos privados e depósitos 37.618 3,77%  33.993 3,68% 

Fundos de investimento 345.345 34,61%  285.946 30,93% 

Investimentos imobiliários 4.418 0,44%  4.550 0,49% 

Empréstimos e 
Financiamentos 

31.216 3,13%  34.191 3,70% 

Depósitos judiciais recursais 1.153 0,12%  1.153 0,12% 

Total 997.794 100%  924.378 100% 

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata 

 

Quadro 2 – Valor dos Investimentos do Plano CV Prevdata II 

Segmento de aplicação 
(valor em R$ mil) 

2019  2018 

Valor Distrib.   Valor  Distrib.  

Títulos públicos federais 127.090 20,67%  165.530 33,92% 

Créditos privados e depósitos 14.868 2,42%  13.438 2,75% 

Fundos de investimento 439.706 71,53%  279.549 57,29% 

Empréstimos e 
Financiamentos 

33.091 5,38%  29.414 6,03% 

Total 614.755 100%  487.932 100% 

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata 

                 

Quadro 3 – Valor dos Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 

Segmento de aplicação 
(valor em R$ mil) 

2019  2018 

Valor Distrib.   Valor  Distrib.  

Títulos públicos federais 19.200 50,35%  21.328 62,34% 

Fundos de investimento 18.935 49,65%  12.887 37,66% 

Total 38.135 100%  34.215 100% 

Fonte: Balanço Consolidado da Prevdata 

 

 

 



                                

 

g) Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar, evidenciado o 

retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a Resolução 4.661/2018, do Conselho Monetário 

Nacional: 

 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Demonstrativo de Investimentos 2019: Plano PRV Saldado e Plano CV Prevdata II 

 

Plano PRV Saldado 

A Prevdata cumpriu os limites de enquadramentos previstos na legislação e na Política de Investimentos da 

Entidade. Além disso, a carteira do plano teve retorno superior à meta atuarial estabelecida na Política de 

Investimentos (12,72% vs. 10,22%).  

O segmento de renda fixa continua como o maior concentrador das alocações desse plano, com 70,59% dos 

recursos alocados no referido segmento. Contudo, houve uma redução de mais de 10 p.p., se comparado a dez/18, 

devido ao deslocamento para baixo da estrutura a termo da taxa de juros. Sem  perspectiva de aceleração da 

inflação, não houve oportunidade para novas aquisições de títulos pós-fixados atrelados ao IPCA (NTN-Bs). Além 

disso, a Prevdata rebalanceou suas alocações em fundos de renda fixa. Esse movimento procurou privilegiar 

fundos que apresentaram melhor desempenho em detrimento de outros que renderam pouco acima da taxa livre 

de risco de mercado.  

Em função do cenário descrito acima, a entidade procurou diversificar seus investimentos nos outros segmentos, 

notadamente em cotas de fundo de ações e de fundos multimercados. A Prevdata aumentou a exposição em cotas 

de fundo de ações, passando de 7,51% dos investimentos em dez/18 para 13,04% no final de 2019. Isso se deve 

em parte a novas aplicações em cotas do segmento de renda variável, mas também em razão do movimento 

positivo na bolsa de valores, protagonizando o segmento como destaque na rentabilidade auferida pela carteira 

global do plano.  

Em relação aos fundos estruturados, embora tenha obtido uma valorização modesta no período, a Prevdata 

aumentou sua estratégia em cerca de 5 p.p. do patrimônio total do plano, para 12,79% dos investimentos do plano, 

ao considerar o segmento como importante na diversificação do portfólio. 

Segue o quadro de rentabilidade do plano PRV Saldado por segmento, no horizonte de 2015 a 2019: 

SEGMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 ACUMULADO 

Plano 14,73% 14,45% 12,40% 10,34% 12,72% 83,57% 

Renda Fixa 18,36% 14,02% 9,69% 9,65% 9,58% 77,87% 

Renda Variável -16,04% 26,93% 49,39% 28,96% 40,90% 189,29% 

Estruturado -15,92% 15,33% 39,50% 8,05% 8,11% 58,01% 

Imobiliário 33,14% 8,98% 10,87% 30,10% 7,85% 125,71% 

Operações com Participantes 19,04% 16,93% 10,30% 12,66% 11,09% 92,15% 



                                

 

Gestão de Risco - A Prevdata possui contrato junto a seu agente custodiante do serviço de análise e 

acompanhamento de enquadramento legal dos ativos e cálculo do Value at Risk – VaR, realizado por empresa de 

consultoria contratada para esta finalidade. Além disso, conforme disposto na Política de Investimentos, a Prevdata 

avalia o risco de suas carteiras próprias, fundos de investimentos e sobre o patrimônio global pelo método do VaR 

através de sistema de gestão de risco de mercado. Como já dito anteriormente, não houve desenquadramento no 

ano de 2019. 

 

Plano CV Prevdata II 

A Prevdata cumpriu os limites de enquadramentos previstos na legislação e na Política de Investimentos da 

Entidade. Além disso, a carteira do plano teve retorno superior à meta atuarial estabelecida na Política de 

Investimentos (16,32% vs. 10,22%).  

 

O segmento de renda fixa continua como o maior concentrador das alocações desse plano, com 53,26% dos 

recursos alocados no referido segmento. Contudo houve uma redução de mais de 14 p.p. se comparado a dez/18, 

devido ao deslocamento para baixo da estrutura a termo da taxa de juros. Sem perspectiva de aceleração da 

inflação, não houve oportunidade para novas aquisições de títulos pós-fixados atrelados ao IPCA (NTN-Bs). Assim 

como no plano PRV Saldado, foi feito um rebalanceamento de alocações em cotas de fundos de renda fixa, 

alocando recursos em cotas de fundos que apresentaram melhor retorno em detrimento aos de menor 

rentabilidade.  

 

Em função do cenário descrito acima, a entidade procurou diversificar seus investimentos nos outros segmentos, 

notadamente em cotas de fundo de fundo de ações, passando de 14,84% dos investimentos em dez/18 para 

29,22% no final de 2019. Isso se deve em parte a novas aplicações no segmento de renda variável, mas também 

em razão do movimento positivo na bolsa de valores, protagonizando o segmento como destaque na rentabilidade 

auferida pela carteira global do plano.  

 

Em relação aos fundos estruturados, o segmento obteve uma valorização modesta no período. A Prevdata 

manteve o percentual alocado no segmento, com pouco mais de 12% dos investimentos do plano, ao considerar o 

segmento como importante na diversificação do portfólio. 

 

 

 

 



                                

 

Segue o quadro de rentabilidade do plano CV Prevdata II por segmento, no horizonte de 2015 a 2019: 

 

SEGMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 ACUMULADO 

Plano 8,01% 18,01% 16,19% 10,04% 16,32% 89,56% 

Renda Fixa 23,55% 16,69% 11,17% 8,38% 9,35% 89,95% 

Renda Variável -8,60% 24,87% 35,60% 21,58% 41,71% 166,64% 

Estruturado -8,23% 18,52% 32,42% 5,59% 8,23% 64,59% 

Operações com Participantes 18,98% 16,74% 10,16% 12,50% 11,15% 91,33% 

 

Gestão de Risco - A Prevdata possui contrato junto a seu agente custodiante do serviço de análise e 

acompanhamento de enquadramento legal dos ativos e cálculo do Value at Risk – VaR realizado por empresa de 

consultoria contratada para esta finalidade. Além disso, conforme disposto na Política de Investimentos, a Prevdata 

avalia o risco de suas carteiras próprias, fundos de investimentos e sobre o patrimônio global pelo método do VaR 

através de sistema de gestão de risco de mercado. Como já dito anteriormente, não houve desenquadramento no 

ano de 2019. 

 

5. Conclusões contidas no parecer da auditoria independente: 

A auditoria independente segue em curso, não tendo sido encaminhado à Prevdata, até o momento, o parecer com 

as respectivas conclusões. 

 

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: 

Situação Financeiro-Atuarial do Plano PRV Saldado 

A tabela a seguir apresenta os resultados da avaliação atuarial aos compromissos assumidos pelo Plano e seu 

Patrimônio de Cobertura em 31/12/2019: 

Patrimônio de Cobertura (A) 991.101.573,12 

Exigível Atuarial (B) 1.015.790.667,03 

Provisões Matemáticas  1.015.790.667,03 
 Benefícios Concedidos 617.424.882,74 
 Benefícios a Conceder  445.726.452,21 
(-) A Constituir Termo de Compromisso                             42.101.052,12 
(-) A Constituir Extraordinária 5.259.615,80 
Superávit Acumulado / Déficit (A)-(B) -24.689.093,91 
Reserva de Contingência (Até 25% de B) 0 

 

 

 
 



                                

 

 

Variação da Situação Financeiro-Atuarial do Plano PRV Saldado 

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial no encerramento do exercício de 2019, e nos dois 

exercícios anteriores (2018 e 2017).  

                2019 2018 2017 

Patrimônio de Cobertura (A) 991.101.573,12 919.444.802,51 842.364.688,27 

Exigível Atuarial (B) 1.015.790.667,03 960.138.405,64 869.801.293,43 

Provisões Matemáticas  1.015.790.667,03 960.138.405,64 869.801.293,43 

 Benefícios Concedidos 617.424.882,74 599.228.570,74 551.634.587,88 

 Benefícios a Conceder  445.726.452,21 438.875.225,14 432.019.184,97 

(-) A Constituir Termo de Compromisso 42.101.052,12 67.860.540,43 102.600.401,49 

(-) A Constituir Extraordinária 5.259.615,80 10.104.849,81 11.252.077,93 

Superávit Acumulado (A)-(B)    

Deficit (A)-(B) -24.689.093,91 -40.693.603,13 -27.436.605,16 

Ajuste de Precificação  44.096.364,07  32.723.638,91  20.345.417,20 

Deficit Técnico Ajustado  -7.969.964,22 -7.092.187,96 

Superavit Técnico Ajustado 19.407.270,16   

 

 

 

Situação Financeiro-Atuarial do Plano CV Prevdata II 

A tabela a seguir apresenta os resultados da avaliação atuarial aos compromissos assumidos pelo Plano e seu 

Patrimônio de Cobertura em 31/12/2019: 

 

Variação da Situação Financeiro-Atuarial do Plano CV Prevdata II 

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial no encerramento do exercício de 2019, e nos dois 

exercícios anteriores (2018 e 2017).  

 2019 2018 2017 
Patrimônio de Cobertura 618.077.625,01 492.822.246,65 408.582.353,90 

Exigível Atuarial 618.077.625,01 492.822.246,65 408.582.353,90 

Provisões Matemáticas 618.077.625,01 492.822.246,65 408.582.353,90 

Benefícios Concedidos   39.371.513,19 29.415.856,38    22.451.577,00 

Benefícios a Conceder 578.706.111,82 463.406.400,27 386.130.776,90 

Superávit/Déficit - - - 

Reserva de Contingência - - - 

 

 

 



                                

 

 

A variação em 2019 de R$ 125.255.378,36, que resultou em um crescimento de 25% do Patrimônio, teve como 

principais fatores os aportes das contribuições mensais e a rentabilidade alcançada pelos Ativos do Plano, 

representada pela variação mensal da Cota do Patrimônio que refletiu diretamente na cota do plano. 

 

 

 

 

7. Conclusões do último estudo atuarial: 

Parecer Plano PRV Saldado – Dez/2019 

A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiro-atuarial do Plano de 

Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas aprovadas, em consonância com Regulamento 

do Plano de Renda Vinculado – PRV Saldado, que está fechado a novas adesões. 

As hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial anual de 2019 do Plano PRV Saldado foram aprovadas pela 

Prevdata, sendo que a Entidade está subsidiada pelo último Estudo de Aderência das Hipóteses Biométricas e 

Demográficas elaborado em 2018, em atendimento a Instrução Previc nº 10, de 30/11/2018. 

O Estudo foi realizado pelo método retrospectivo e estatístico de análises de valores observados contra valores 

esperados de uma amostra com a aplicação do Teste do Qui-quadrado de Independência.   

O Estudo de Aderência de Taxa de Juros, em atendimento a Instrução Previc nº 10 de 30/11/2018, foi desenvolvido 

por Consultoria especializada, apresentando uma taxa interna de retorno (TIR) de 5,04%. a.a. Com base nesse 

estudo e no Atestado de Validação das informações de investimentos, adotamos para apuração das Provisões 

Matemáticas a taxa de 5,50%aa. A taxa está contida no intervalo de taxa máxima e mínima [6,23;4,08], conforme 

disposto na Portaria Previc nº 300, de 12/04/2019. 



                                

 

O Plano possui dívidas contratadas com a Patrocinadora no valor de R$ 23.563.041,91, já equacionadas com 

contribuições específicas.  

Após o processamento das provisões matemáticas, identificamos o deficit técnico atuarial acumulado de 

R$ 24.689.093,91, que representou 2,49% do Patrimônio de Cobertura.  

Considerando que no exercício de 2018, o deficit técnico foi de R$ 40.693.603,13, no exercício de 2019 apuramos 

superavit técnico de R$ 16.004.509,22. Com esse resultado o deficit técnico acumulado no ano foi de R$ 

24.689.093,91.  

Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Instrução Previc nº 10 de 30/11/2018, 

que permitem utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos títulos públicos federais – NTN-B, 

atrelados ao 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$ 24.689.093,91, deduzimos o valor de R$ 44.096.364,07, referente à precificação 

dos títulos públicos federais – NTN-B, e apuramos como superavit técnico ajustado a quantia de R$ 19.407.270,16.  

Podemos afirmar que, após a análise dos resultados dos testes de verificação de solvência, com base em modelo 

matemático adotado internacionalmente, considerando o diminuto valor a equacionar, antes de considerarmos os 

efeitos da precificação, totalmente coberto após considerarmos tais efeitos, e as perspectivas futuras de queda da 

taxa de inflação, que possibilitarão o desempenho dos resultados dos investimentos aderente à meta atuarial, 

confirmando a resiliência do Plano PRV.  

O Plano se encontra em condições de mitigar eventuais deficits futuros, mantendo-se ainda solvente e em 

equilíbrio atuarial.  Possui recursos suficientes para honrar seus compromissos a curto, médio e longo prazos. E o 

Risco de Liquidez está sendo adequadamente monitorado e mitigado. 

Ressaltamos que, conforme o Plano de Equacionamento que aprovou a contribuição extraordinária que teve início 

a partir de jul/2015, com a finalidade de mitigar o agravamento do deficit técnico apurado em 2014, o valor atual 

dessas contribuições totaliza R$ 5.256.615,80, e garante a estabilidade do plano. 

Para os próximos exercícios não há expectativas para evolução das taxas extraordinárias. Pelo contrário, o cenário 

que se apresenta é o de desenvolvermos estudos para propormos redução/supressão das atuais contribuições 

extraordinárias. 

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. 

 

 

 



                                

 

Parecer Plano CV Prevdata II – Dez/2019 

 

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.  

O período da duration foi determinado conforme Instrução nº 10, de 30/11/2018, ou seja, o prazo médio de duração 

de 10 anos do passivo.  A taxa de juros adotada de 5,50% está dentro do corredor de taxa máxima e mínima 

[6,24;4,09], conforme processamento do  fluxo de contribuições e de pagamentos de benefícios, usados na 

apuração da duration do passivo, de acordo com a tabela anexa  à Portaria Previc nº 300, de 12/04/2019.  

A rentabilidade global foi de 16,32%, superior à meta atuarial de 10,23%, esse resultado mostra a otimização da 

alocação dos investimentos, considerando o cenário desafiador e de expressiva volatilidade ocorrido em 2019. 

O Plano está estruturado na modalidade de Contribuição Variável. Para a renda programada utilizamos o regime 

financeiro de capitalização, e para os demais benefícios de risco adotamos o regime de repartição simples.  

A situação atuarial do Plano, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento e hipóteses 

atuariais, apresentou em 31/12/2019, 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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Balanço Patrimonial – Ativo 

 

NOTA 2019 2018

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 06 805.027 598.519

CLIENTES 07 194.598 203.798

ESTOQUES 87 88

OUTROS CRÉDITOS

Contas a Receber de Empregados 7.700 7.003

Adiantamentos a Terceiros 551 546

Contas a Receber de Convênios 161 154

Impostos a Recuperar 08 32.415 28.007

Valores Recuperáveis 3.109 2.907

Outras Contas a Receber 788

TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS 43.936 39.405

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 09 3.242 3.396

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.046.890 845.206

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Provisão Imposto de Renda Diferido 10 62.426 51.462

Provisão Contribuição Social Diferida 10 22.482 18.535

Depósitos Judiciais 12 15.876 15.472

Títulos e Valores Mobiliários 120 120

Valores a Receber 07 325.964 358.218

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 426.868 443.807

INVESTIMENTOS

Imobilizado 13 300.888 351.712

Intangível 14 117.362 138.873

TOTAL DE INVESTIMENTOS 418.250 490.585

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 845.118 934.392

TOTAL DO ATIVO 1.892.008 1.779.597

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARATIVO COM 2018

(Em milhares de R$)

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

ATIVO
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Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido 

 

NOTA 2019 2018

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 15 73.544 36.261

Empréstimos e Financiamentos 16 6.653 6.653

Contas a Pagar 2.008 2.119

Salários e Encargos 19.787 19.083

Provisão para Encargos Trabalhistas 93.296 92.874

Provisão para Litígios Trabalhistas 17 155.268 158.143

Provisão para Litígios Cíveis 17 2.808 2.778

Impostos e Taxas a Recolher 43.615 53.575

Déficit Técnico Contratado 22 12.510 12.262

Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos 35.101 35.769

Provisão para Participação nos Resultados 24 14.439 13.516

Outros Débitos 18.323 26.756

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 477.352 459.790

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos 16 554 7.208

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos 11 46.664 42.038

Provisão para Litígios Fiscais 17 3.954 3.750

Provisão para Passivo Atuarial 22 - 2.788

Déficit Técnico Contratado 22 11.053 24.286

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 62.225 80.071

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 539.577 539.860

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18

Capital Social 950.000 850.000

Reservas de Lucros 402.431 389.737

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.352.431 1.239.737

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 1.892.008 1.779.597

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARATIVO COM 2018

(Em milhares de R$)

PASSIVO
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Demonstração do Resultado – DRE 

  

NOTA 2019 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 1.335.648 1.257.191

Custos dos Serviços Prestados 20.2 (888.528) (839.624)

LUCRO BRUTO 447.120 417.567

DESPESAS OPERACIONAIS 20.2

Honorários da Diretoria (2.728) (1.722)

Despesas Estruturais (246.218) (241.800)

(248.946) (243.522)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Outras Receitas Operacionais 43.052 39.722

Outras Despesas Operacionais (85.952) (47.907)

Provisão para Participação nos Resultados (9.018) (9.282)

(51.918) (17.467)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 146.256 156.578

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas Financeiras 108.788 102.289

Despesas Financeiras (50.848) (44.006)

57.940 58.283

LUCRO OPERACIONAL 204.196 214.861

OUTROS RESULTADOS 12 (227) (277)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 203.969 214.584

Provisão para Contribuição Social Corrente (17.497) (13.571)

Provisão para Contribuição Social Diferida 2.220 (3.581)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 188.692 197.432

Provisão para Imposto de Renda Corrente (47.065) (36.879)

Provisão para Imposto de Renda Diferido 6.168 (9.946)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 20.1 147.795 150.607

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em milhares de R$)

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018
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Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC 

 

2019 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício 147.795 150.607

  Imposto de renda e contribuições diferidos (8.388) 13.527

  Depreciações / Amortizações 103.550 103.543

  Provisões (Reversões) constituídas - Parcelas a longo prazo 63.989 235

  Atualização do déficit  técnico contratado 883 2.064

  Resultado das baixas do imobilizado 227 277

  Reversão de provisões (9.543) (9.481)

  Baixas de valores irrecuperáveis 2.967 -          

  Ganho na venda de imobilizado (9.266) -          

  Outros 285 -          

REDUÇÃO (AUMENTO) DE ATIVOS

   Contas a receber de clientes 6.233 264.383

   Estoques -              7

   Contas a receber de empregados (697) 140

   Adiantamentos a terceiros (6) (61)

   Contas a receber convênios (7) (24)

   Impostos a recuperar (4.407) (4.165)

   Valores recuperáveis (202) (320)

   Outras contas a receber 788 27.763

   Despesas antecipadas 154 (176)

   Depósitos judiciais (Não Circulante) (405) (1.432)

   Títulos e valores mobiliários -              167

   Valores a receber (Não Circulante) (1.206) (27.615)

   Faturas a Receber (Não Circulante) (30.164) (329.824)

AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS

   Fornecedores 37.797 (927)

   Contas a pagar (111) (175)

   Salários e encargos 704 (2.199)

   Empréstimos e financiamentos 0                  239

   Impostos e taxas a recolher (9.891) (9.880)

   Outros débitos 833 967

   Juros s/ capital próprio e dividendos (668) 3.298

   Provisão para participação no resultado (PPLR) 1.715 3.468

   Déficit técnico contratado (Circulante) 247 (35.907)

   Provisão Reclamações Trabalhistas (Não Circulante) 2.372 27.889

   Provisão Litígios Cíveis (Circulante) -              208

   Provisão p/ encargos trabalhistas 422 7.342

   Contribuições Sociais Diferidas (1.897) 9.246

   Déficit técnido contratado (Não Circulante) (14.116) (8.290)

   Provisão Passivo Atuarial -              2.788

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 279.988 187.681

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado (16.420) (56.601)

Aquisição de Intangível (15.347) (125.676)

Venda de Imobilizado 42 -          

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (31.726) (182.278)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos de Longo Prazo (6.653) (6.653)

Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Propostos (35.101) (35.769)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (41.755) (42.422)

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES 206.508 (37.019)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES

No início do exercício 598.519 635.537

No fim do exercício 805.027 598.519

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES 206.508 69.985

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018
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Demonstração do Valor Adicionado – DVA 

 

2019 % 2018 %

1 - RECEITAS 1.679.451 1.585.519

1.1 - Serviços Prestados 1.636.405 1.545.802

1.2 - Reversão de Provisões 9.543 9.481

1.3 - Outras Receitas Operacionais 33.504 30.236

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 340.086 279.469

2.1 - Custos de Produtos e Serviços Vendidos 238.197 223.894

2.2 - Materiais Consumidos 1.262 1.349

2.3 - Energia, Serv. de Terceiros e Outras Desp. Operacionais 100.400 53.949

2.4 - Perda na Realização de Ativos 227 277

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO 1.339.365 1.306.050

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 103.550 103.543

DEPR  4.1 - Depreciação 66.691 76.546

AMOR 4.2 - Amortização 36.859 26.997

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.235.815 1.202.507

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 73.694 66.525

6.1 - Receitas Financeiras 73.688 66.520

### 6.2 - Aluguéis 6 5

7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.309.509 1.269.032

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.309.509 100,00 1.269.032 100,00

8.1 - Pessoal 734.994 56,13 703.070 55,40

8.1.1 - Remuneração Direta 589.302 45,00 563.170 46,69

8.1.2 - Benefícios 105.007 8,02 100.411 7,78

8.1.3 - FGTS 40.684 3,11 39.489 2,94

8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições 402.386 30,73 397.822 30,07

8.2.1 - Federais 320.882 24,50 316.990 23,84

8.2.2 - Municipais 81.504 6,22 80.832 6,23

8.3 - Remuneração de Capitais de Terceiros 24.334 1,86 17.534 1,70

8.3.1 - Juros 15.739 1,20 8.226 1,02

8.3.2 - Aluguéis 8.595 0,66 9.308 0,68

8.4 - Remuneração de Capitais Próprios 147.795 11,29 150.607 10,82

8.4.1 - Juros Sobre Capital Próprio 35.101 2,68 35.769 2,57

8.4.2 - Lucros Retidos 112.694 8,61 114.838 8,25

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL 

 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 750.000 69.174 259.872 45.854 - 1.124.899

Lucro Líquido do Exercício - - - - 150.607 150.607

Transferência - Aumento de Capital 100.000 - (54.146) (45.854) - -

Transferência - Resultado do Exercício - 7.530 107.307 - (114.838) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - (35.769) (35.769)

Dividendos Propostos - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 850.000 76.704 313.033 - - 1.239.737

Lucro Líquido do Exercício - - - - 147.795 147.795

Transferência - Aumento de Capital 100.000 - (100.000) - - -

Transferência - Resultado do Exercício - 7.390 105.304 - (112.694) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - (35.101) (35.101)

Dividendos Propostos - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 950.000,00           84.094 318.337 - - 1.352.431

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Capital Social 

Realizado

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018

Reserva de Lucros

Reserva Legal

Reserva de 

Retenção de 

Lucros

Reserva de 

Reaparelhamento 

 Técnico

Lucros Prejuízos 

Acumulados
Total
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES 

 CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 

 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL  

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV foi criada segundo a Lei nº 6.125, 

de 04 de novembro de 1974, como empresa pública atualmente vinculada ao Ministério da Economia, 

com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 

É regida pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo 

Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis.  

A DATAPREV tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação 

em todo o território nacional, podendo estabelecer dependências administrativas e operacionais onde 

julgar necessárias ao bom desempenho de suas finalidades. 

A DATAPREV tem por objetivo a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de 

tratamento na informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a 

prestação de outros serviços correlatos. Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com 

a política governamental, poderá prestar serviços a terceiros.  

Sua visão é ser referência mundial em soluções digitais de governo.   

 

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis, a 

partir das diretrizes emanadas na Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), com a nova redação dada pelas Leis nº 

11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem aos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC, exceto sobre temas que tenham pronunciamentos específicos, e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, dentro de nosso 

contexto operacional observando a adequação às Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo 

International Accounting Standards Board – IASB, implantados no Brasil e basearam-se nos fatos 

econômicos, identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração 

da Empresa. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico e apresentadas em milhares 

de reais (exceto quando mencionado de outra forma).  
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NOTA 3 – MOEDA FUNCIONAL 

Estas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 estão apresentadas em Reais, que é a 

moeda funcional da Companhia. 

NOTA 4 – USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com os pronunciamentos do CPC, exige que a 

administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 

valores reportados aos ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores definitivos das transações 

envolvendo estas estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação. 

NOTA 5 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

IFRS 16 / CPC 06 (R2)  

Operações de Arrendamento Mercantil (vigente a partir de 1 de janeiro de 2019): substitui os requisitos 

contábeis de arrendamento mercantil existentes e representa uma alteração significativa na 

contabilização e divulgação de arrendamentos que, anteriormente, eram classificados como 

arrendamentos operacionais com mais ativos e passivos a serem reportados no Balanço Patrimonial e 

um reconhecimento diferente dos custos de arrendamento. 

A DATAPREV identificou contratos de arrendamentos que são em sua maioria referentes a locações de 

imóveis para uso administrativo e alguns equipamentos utilizados na área técnica. No entanto, trata-se 

de valores não materiais e em grande parte correspondem às unidades descontinuadas e, portanto, 

optou por não adotar às mudanças nos registros contábeis desta natureza previstas no pronunciamento. 

 

ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

O ICPC 22 (IFRIC 23) esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração de tributos 

correntes e tributos diferidos ativos e passivos especificados no CPC 32 (IAS 12) quando há incerteza 

sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Não foram identificados impactos materiais com a 

interpretação do ICPC 22. 

 

Reconhecimento de Receitas e Despesas 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e são reportadas nas 

demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As receitas são aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período contábil, originados no curso das atividades usuais da entidade, na forma 

de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no 

patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio. 

Esse conceito geral é aplicado para as receitas geradas pelas atividades da DATAPREV, a saber: 
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1) Receita de Prestação de Serviços – As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando o 

seu valor, os seus custos associados e o estágio de conclusão da transação puderem ser mensurados de 

forma confiável e quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação serão 

realizados, de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. 

Para o reconhecimento da receita a DATAPREV utiliza-se do modelo de cinco etapas previsto no CPC 47 

para determinar quando reconhecer a receita:  

i) identificação do contrato; 

ii) identificação das obrigações de desempenho;  

iii) determinação do preço da transação;  

iv) alocação do preço da transação; e  

v) aceite do cliente e reconhecimento da receita. 

As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando (ou à medida que) a entidade satisfaz a 

obrigação de desempenho ao transferir o bem ou serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. As 

receitas de prestação de serviços são provenientes dos segmentos de processamentos de dados, 

desenvolvimento de software e suporte técnico. Essas receitas são reconhecidas ao longo do tempo para 

clientes privados, utilizando método de produto de acordo com os dados processados. Para os clientes 

públicos em que a obrigação de desempenho ocorre mensalmente, as receitas são reconhecidas em 

momento específico conforme as características dos produtos. 

2) Receitas e despesas financeiras – As receitas e despesas financeiras de instrumentos financeiros 

decorrentes dos ativos e passivos que rendem e pagam juros, assim como os valores referentes à 

atualização a valor justo, são reconhecidas no resultado do período de acordo com o regime de 

competência, utilizando-se o método da taxa efetiva de juros, de acordo com o CPC 48 – Instrumentos 

Financeiros. 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Caixa e equivalentes de caixa estão representados por 

disponibilidades em moeda nacional, aplicações em fundo de curto prazo, aplicações em operações 

compromissadas, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento 

igual ou inferior a 90 dias. 

b) Instrumentos Financeiros – Os instrumentos financeiros são classificados em função do modelo de 

negócios e as características contratuais dos fluxos de caixas dos instrumentos de acordo com o CPC 48 

– Instrumentos Financeiros. São mensurados inicialmente ao valor justo acrescido do custo da transação, 

exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros são registrados ao valor justo por meio do 

resultado. Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados em uma das categorias:  

i) instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado;  

ii) instrumento financeiro mensurado ao custo amortizado; ou  

iii) instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.  
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Os principais instrumentos financeiros da DATAPREV são fundos extramercado que são investimentos de 

curto prazo, geralmente classificados como caixa e equivalentes de caixa, uma vez que podem ser 

resgatados para fins de fluxo de caixa.  

Após avaliação do CPC 48 – Instrumentos Financeiros e dos atuais ativos financeiros da DATAPREV, não 

houve impactos com a adoção da norma. A tabela abaixo apresenta as categorias de mensuração 

adotadas até 31.12.2019, para instrumentos financeiros de acordo com o CPC 38 (IAS 39) e as categorias 

a partir de 01.01.2018 conforme CPC 48 (IFRS 09): 

 

Ativo/Passivo Financeiro Nota 
Categoria de acordo com CPC 38 

(IAS 39) 

Categoria de acordo com CPC 

48 (IFRS 09) 

Valor 

Contábil    

CPC 38       

(IAS 39) 

Valor 

Contábil    

CPC 48       

(IFRS 09) 

Caixa e equivalentes de 

caixa 
06 Valor justo por meio do resultado 

Valor justo por meio do 

resultado 
805.027 805.027 

Contas a Receber de 

Clientes 
07 Custo amortizado Custo amortizado 574.820 574.820 

Fornecedores 14 Custo amortizado Custo amortizado  73.544 73.544 

Financiamentos 15 Valor justo por meio do resultado 
Valor justo por meio do 

resultado 
7.208 7.208 

 

c) Custo Amortizado –  São ativos financeiros mantidos pela DATAPREV (i) com o objetivo de 

recebimento de seu fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de lucros ou prejuízos e 

(ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 

exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 

d) Valor Justo por meio de outros resultados abrangentes – São ativos financeiros mantidos pela 

DATAPREV (i) tanto para o recebimento de seu fluxo de caixa contratual quanto para a venda com 

realização de lucros ou prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a 

fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 

principal em aberto. Em 31.12.2019 a DATAPREV não mantinha ativos classificados ao valor justo por 

meio de outros resultados abrangentes. 

e) Valor Justo por meio do resultado – São classificados nessa categoria os ativos financeiros que não 

sejam mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

f) Determinação do valor justo – Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 

seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do 

mercado na data da mensuração. 

O valor justo de instrumentos financeiros negociados em mercados ativos na data-base do balanço é 

baseado no preço de mercado cotado ou na cotação do preço de balcão (preço de venda para posições 

compradas ou preço de compra para posições vendidas), sem nenhuma dedução de custo de transação. 
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Nas situações em que não existe um preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, o 

seu valor justo é estimado com base em métodos de avaliação comumente utilizados nos mercados 

financeiros, adequados às características específicas do instrumento e que capturam os diversos riscos 

aos quais está exposto. Métodos de valoração incluem: o método do fluxo de caixa descontado, 

comparação a instrumentos financeiros semelhantes para os quais existe um mercado com preços 

observáveis, modelo de precificação de opções, modelos de crédito e outros modelos de valoração 

conhecidos. 

Os modelos internos de precificação podem envolver algum nível de estimativa e julgamento da 

Administração cuja intensidade dependerá, entre outros fatores, da complexidade do instrumento 

financeiro. 

g) Passivos financeiros – Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma 

obrigação contratual de que sua liquidação seja efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro 

ativo financeiro, independentemente de sua forma legal.  Passivos financeiros incluem dívidas emitidas 

de curto e de longo prazo que são inicialmente mensurados ao valor justo, que é o valor recebido líquido 

dos custos incorridos na transação e, subsequentemente, ao custo amortizado.  

 

Baixa de Ativos Financeiros e de Passivos Financeiros 

Ativos financeiros – Um ativo financeiro é baixado quando: (i) os direitos contratuais relativos aos 

respectivos fluxos de caixa expirarem; (ii) a maioria dos riscos e benefícios associados ao ativo for 

transferida para terceiros; ou (iii) quando o controle sobre o ativo é transferido, mesmo tendo retido 

parte dos riscos e benefícios associados à sua detenção. 

Os direitos e obrigações retidos na transferência são reconhecidos separadamente como ativos e como 

passivos, quando apropriado. Se o controle sobre o ativo é retido, continua-se a reconhecê-lo na 

extensão do seu envolvimento contínuo, que é determinado pela extensão em que ele permanece 

exposto a mudanças no valor do ativo transferido. 

Passivos financeiros – Um passivo financeiro é baixado quando a respectiva obrigação é eliminada, 

cancelada ou prescrita. Se um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor em 

termos substancialmente diferentes, ou os termos do passivo existente são substancialmente 

modificados, tal modificação é tratada como uma baixa do passivo original e o reconhecimento de um 

novo passivo, e a diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado. 

NOTA 6 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

Compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com realizáveis de forma imediata. Estão 

sujeitos a risco insignificante de alteração no valor justo, sendo utilizados na gestão das obrigações de 

curto prazo. Os saldos são apresentados como segue: 
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DEZEMBRO DEZEMBRO

2019 2018

DISPONÍVEL 805.027    598.519    

Caixa e Bancos 458             35               

Aplicações Financeiras 793.007      596.714      

Títulos em Trânsito 10.264        871             

Bloqueios Judiciais 1.298          900             

 

6.1) Aplicações Financeiras 

Em conformidade com a legislação vigente, as aplicações das disponibilidades resultantes das receitas 

próprias da DATAPREV são efetuadas no Banco do Brasil S.A. (BB - Extra Mercado) e na Caixa Econômica 

Federal (Caixa FI - Extra Mercado).  

 

Detalhamento:  
 

Banco Saldo inicial Saldo Final** Juros IR IOF Rendimento (%)* 

CEF 22.324 104.872 3.109 561 - 6,75% 

BB 574.390 688.135 41.083 8.764 - 6,85% 
 

 

*Rendimento Bruto Acumulado até a data 

**Os saldos refletem a movimentação do período (aplicações e resgates) 

 

 

6.2) Bloqueios Judiciais  

Referem-se aos registros dos bloqueios de numerários em conta corrente da DATAPREV, relativos aos 

processos de natureza trabalhista, ordenados pela justiça.  

NOTA 7 – VALORES A RECEBER 

 

7.1) Faturas a Receber – circulante 

Os saldos das contas a receber registrados no ativo circulante podem ser apresentados como segue: 
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Descrição 2019 2018

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 99.695                        80.749 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB 13.873                             103 

Ministério da Economia – ME 533                                  486 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT 13.353                        61.643 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 3.546                            3.440 

Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC 200                                  473 

Ministério do Planejamento e Gestão - MPOG 3.128                               940 

Instituições Financeiras                                                                                                                                                             57.005                        49.201 

Encargos sobre faturas em atraso                                                               2.132                            6.456 

Outros 1.133                               306 

        194.598              203.797 

 

7.2) Contas a Receber – não circulante 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 11.441            10.176

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB 12.668            12.730

Ministério da Economia – ME 2.408              2.408

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT 36.014            31.036

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 2.700              2.700

Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG 297                -

Encargos sobre Faturas em Atraso 285.095          270.773

Outras Contas a Receber INSS 29.599            28.394

Contas a Receber Bruto 380.222 358.217

PECLD (54.258)          -

Contas a Receber Líquido 325.964 358.217
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7.3) Idade do Saldo de Contas a Receber  

Resumo do Contas a Receber em 31.12.2019 por data de vencimento da fatura: 

Descrição
Vencido há mais 

de 365 dias

Vencido de 

91 a 365 dias

Vencido 

até 90 dias A vencer
Total em 

31/12/2019

INSS            11.441          8.454      1.484      89.757       111.136 

SRFB            12.668              -             -        13.873         26.541 

ME              2.408              -             36           497           2.941 

SEPRT            34.386          3.012         423      11.545         49.367 

PGFN              2.700              -           295        3.251           6.246 

PREVIC                   -                -             -             200             200 

MPOG                 297          1.683      1.122           322           3.425 

Instituições Financeiras                   -                -             -        57.005         57.005 

Encargos           283.002          3.954         271             -         287.227 

PECLD           (54.258)              -             -               -          (54.258)

Outros                   -              813           -             319           1.133 

Outras Contas a Receber INSS            29.599              -             -               -           29.599 

322.243 17.917 3.632 176.770 520.562  

7.4) Principais Contratos  

As contratações da Administração Pública fundamentam-se nos requisitos preconizados nas Leis 

8.666/1993 e 10.520/2002, esta última regulamentada pelo Decreto 5.450/2005. No tocante aos nossos 

contratos, em grande maioria, têm vigências anuais com possibilidade de prorrogação por iguais e 

sucessivos períodos, limitados a 60 meses, por definição dos nossos clientes. Não é vedado o 

estabelecimento de prazos superiores a 12 meses, mas há limitação até 60 meses, a conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. Em 31.12.2019 a DATAPREV tinha os seguintes contratos em 

vigor: 

1. Contrato de Prestação de Serviços Estratégicos, Comuns e Exclusivos de Solução de Tecnologia 

(TI) sob o nº 49/2018, assinado em 18 de agosto de 2018 com o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, prorrogado através do 7º Termo Aditivo com vigência até 16 de janeiro de 2020.  

2. Contrato de Serviços Especializados de Tecnologia da Informação (TI) sob nº 002/2018, 

assinado em 23 de janeiro de 2018 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, 

prorrogado através do 2º Termo Aditivo com vigência até 22 de janeiro de 2020. 

3. Contrato de Serviços Especializados de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) sob o nº 006/2018, assinado em 15 de março de 2018 com o Ministério do Trabalho – 

MTB, prorrogado através do 1º Termo Aditivo com vigência até 14 de março de 2020. 

4. Contrato de Prestação Contínua e Ininterrupta dos Serviços de Produção de Sistemas, 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Diagnósticos e Proposição de Soluções nº 

09/2016, assinado em 01 de outubro de 2016 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

– PGFN, prorrogado através do 7º Termo Aditivo com vigência até 31 de março de 2020. 

5. Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 018/2018, assinado em 24 

de dezembro de 2018 com a Secretaria de Previdência - SPREV, prorrogado através do 1º 

Termo Aditivo com vigência até 23 de dezembro de 2020. 
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6. Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de Sistemas Corporativos sob o nº 06/2018 

com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, assinado em 11 

de junho de 2018, prorrogado através do 2º Termo Aditivo com vigência até 10 de junho de 

2021. 

7. Convênios com Instituições Financeiras (diversas) que têm por objeto a operacionalização de 

empréstimos consignados. 

 

7.5) Encargos sobre Faturas Recebidas com Atraso 

A DATAPREV registra na rubrica Contas a Receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e sobre 

faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força contratual aderente ao artigo 177 

da Lei nº 6.404/76 e com base no Acórdão nº 44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas 

da União em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2003. 

A DATAPREV tem como prática discutir em nível administrativo com seus clientes a cobrança das faturas 

em atraso e seus respectivos encargos. Em caso de dificuldade orçamentária e financeira dos clientes, a 

Consultoria Jurídica da DATAPREV providencia o encaminhamento à Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administração Federal (CCAF) para recebimento dos seus créditos junto aos seus devedores. 

Em 31 de dezembro de 2019 o valor dos encargos sobre faturas recebidas com atraso montava em R$ 

287.227, sendo R$ 2.131 no circulante e R$ 285.096 no não circulante. Em dezembro de 2018 os encargos 

sobre faturas recebidas com atraso somavam R$ 277.230 como segue: 

Descrição

DEZEMBRO 

2019

DEZEMBRO 

2018

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 204.925        196.986        

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB 12.370          12.144          

Ministério da Economia – ME 2.286            2.129            

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT 63.510          62.314          

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 2.926            2.629            

Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC 717              628              

Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG 478              383              

Presidência da República – PR 15                15                

Outros - 2                  

287.227        277.230        

 

7.6) Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD 

Em 2019 a Dataprev realizou provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – 

PECLD, no montante de R$ 54.258, para seu Contas a Receber de longo prazo.  

Para realização da provisão foram adotados como critérios: 

• Reconhecimento integral de valores glosados por clientes, cuja expectativa de recebimento é 

remota no montante de R$ 13.459; e  
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• Valores de longo prazo em aberto, cujos registros não se encontram evidenciados em passivo 

nas demonstrações financeiras dos clientes, foram estimados de acordo com sua idade de 

vencimento no montante de R$ 40.799, adotando o seguinte critério; 

Até 5 ANOS Entre 5 e 10 ANOS Maior 10 ANOS TOTAL 

- 36.591 4.208 40.799 

 

Resumo PECLD 

VALORES A 

RECEBER
PECLD SALDO

FATURAS A 

RECEBER
PECLD SALDO

380.222        (54.258)         325.964       358.217        -              358.217        

380.222       (54.258)         325.964       358.217        -              358.217        

2019 2018

 

NOTA 8 – IMPOSTOS A RECUPERAR 

Essa conta registra os valores recolhidos ou antecipados a qualquer título, passíveis de ressarcimento ou 

compensação futura. O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 

antecipados correspondem principalmente aos valores recolhidos quando das apurações tributárias 

mensais, em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.430/96, das antecipações de aplicações financeiras 

e das retenções na fonte referente a serviços prestados a Órgãos Públicos. Os saldos de impostos a 

recuperar são apresentados como segue:  

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR                                         16.450                           14.749 

Contribuição Social – CSLL 4.205                                  432 

ISS 52                                       109 

PASEP a recuperar  1.934                               2.096 

COFINS a recuperar  9.112                               9.853 

Outros 663                                     768 

              32.415               28.007  

O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento da seguridade 

social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são relativos ao período findo em 

31 de dezembro de 2019 e ao exercício findo de 2018. A empresa tem expectativa de realização desses 

créditos no decorrer do exercício de 2020. 
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NOTA 9 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES  

 

Esses ativos representam pagamentos antecipados cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão 

em momento posterior. São registrados neste grupo, prêmios de seguros e benefícios com vale 

alimentação e refeição para empregados. 

NOTA 10 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS – ATIVOS  

A contabilização do imposto de renda (IR) e da contribuição social (CSLL) diferidos ativos foi efetuada 

considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo fiscal 

diferido, decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro e cujos efeitos 

financeiros ocorrerão no momento da realização destes ativos.  

Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e 

contribuição social (CSLL) diferidos como segue: 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido: 2019 2018

Déficit técnico contratado 23.563                         36.549 

Provisão para passivo atuarial -                                2.788 

Provisão para contingências 162.030                     164.671 

Provisão para honorários de êxito 1.747                             1.747 

Provisão para perdas (ativo circulante) 191                                   191 

Provisão para perdas estimadas PECLD 54.258             - 

Provisão de despesas estimadas 8.012               - 

Base de cálculo            249.801            205.946 

Total do imposto de renda diferido 62.426                         51.462 
 

 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida: 2019 2018

Déficit técnico contratado             23.563             36.549 

Provisão para passivo atuarial                    -                 2.788 

Provisão para contingências           162.030           164.671 

Provisão para honorários de êxito               1.747               1.747 

Provisão para perdas (ativo circulante)                  191                  191 

Provisão para perdas estimadas PECLD             54.258  - 

Provisão de despesas estimadas               8.012  - 

Base de cálculo           249.801           205.946 

Total da contribuição social diferida 22.482                       18.535 
 



 

21 

 

NOTA 11 – ADOÇÃO DO DIFERIMENTO DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A 

ÓRGÃOS PÚBLICOS E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS – PASSIVOS 

A DATAPREV no ano de 2015 adotou procedimento para diferimento dos tributos referentes aos serviços 

prestados, computando-os no mês de recebimento das faturas emitidas a órgãos públicos de acordo 

com o art. 37 § 2º da Instrução Normativa 1.700/2017, e para COFINS, PASEP e CPRB conforme Lei Federal 

nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, Instruções Normativas 247/2002 e 1.436/2013. 

Por se tratar de exclusão temporária da base de cálculo desses tributos e considerando que os efeitos 

financeiros desses passivos ocorrerão no momento dos recebimentos das faturas referentes a serviços 

prestados a órgãos públicos e o procedimento de lançamento das faturas geradas, objeto do diferimento, 

a DATAPREV constituiu provisão para impostos e contribuições diferidos, registrados no passivo não 

circulante, conforme abaixo:  

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Imposto de Renda Diferido 21.390          16.594

Contribuição Social Diferida 7.709            5.982

COFINS não cumulativa diferida 9.339            10.646

PASEP não cumulativo diferido 2.114            2.397

Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida 6.112            6.419

           46.664            42.038  

Consideramos que os créditos fiscais diferidos serão realizados na proporção da realização das 

provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados nas projeções do Plano de 

Negócios 2019-2023. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a 

seguinte: 

ANO 
 

ATIVO 
 

PASSIVO 

2020  76.006  (46.664) 

2021   890                               -    

2022   890                               -    

2023   890                               -    

2024   890                               -    

Registro Contábil  79.566  (46.664) 

 

 

O ativo fiscal diferido contempla parcelas de provisão referentes ao saldamento do termo de 

compromisso com a PREVDATA e previsão de término em 2028. 
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NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS 

 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com natureza das correspondentes causas: 

 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Ativo não circulante 2019 2018

Trabalhistas 9.786           9.556

Fiscais 6.090           5.915

15.876         15.472  

Os depósitos judiciais de causas trabalhistas são registrados conforme determinação da Consultoria 

Jurídica da DATAPREV - CJUR em processos judiciais, que podem ser revertidos em favor do reclamante 

ou devolvidos para a DATAPREV no caso de improvimento do pedido do reclamante. Em relação aos 

depósitos judiciais de natureza fiscal os valores podem ser revertidos para a DATAPREV em caso de 

sucesso da defesa apresentada. 

NOTA 13 – IMOBILIZADO 

O valor dos ativos imobilizados, em base histórica, está composto da seguinte forma: 

 

 
 Taxa anual de  DEZEMBRO  DEZEMBRO 

Descrição Depreciação 2019 2018 

Terrenos  -                 30   72 

Edifícios  4%          58.669   58.669 

Instalações  10%        286.187   286.058 

Benfeitorias em propriedades de terceiros  20%          15.506   15.367 

Benfeitorias em propriedades de acionistas  4%          54.060   54.060 

Obras em andamento  -            6.979   2.450 

Móveis e equipamentos diversos  10%          16.414   16.355 

Equip. de microfilmagem  10%                   5   5 

Equip. tecnologia, informação e comunicação  20%        445.139   445.715 

Imobilização em andamento  -            9.339   2.529 

       

Total do custo corrigido          892.328   881.280 

Depreciações acumuladas         (591.440)       (529.568) 

Total do imobilizado líquido          300.888   351.712 

 

As aquisições montaram em R$ 16.420 no período findo em 31 de dezembro de 2019 e R$ 56.601 no 

exercício de 2018, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

 

 



 

23 

 

    DEZEMBRO  DEZEMBRO 

Resumo das Aquisições do Imobilizado    2019  2018 

Modernização tecnológica    11.180  52.089 

Reforma de instalações     4.818  3.804 

Aquisição de móveis e equipamentos diversos     422  708 
    16.420  56.601 

 

Segue a movimentação do imobilizado líquido no período: 

Descrição 
 Saldo inicial 

em 12/2018 

 
Aquisições  Depreciação  

Baixas e 

Transfe-

rências 

 

Saldo final 

em 

12/2019 

Terrenos  72  -  -  (42)  30 

Edifícios  32.540  -  (2.049)  -  30.491 

Instalações  157.174  151  (22.990)  (1)  134.334 

Benf. em propr. de terceiros  52  138  (37)  -  153 

Benf. em propr. de acionistas  45.862  -  (2.162)  -  43.700 

Obras em andamento  2.450  4.529  -  -  6.979 

Móveis e equipamentos diversos  5.791  422  (1.298)  (91)  4.824 

Equip. téc. info. e comunicação  105.242  2.154  (38.154)  1.795  71.038 

Imobilização em andamento  2.529  9.026    (2.216)  9.339 

Total do Imobilizado  351.712  16.420  (66.690)  (554)  300.888 

 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável dos 

Ativos (teste de impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos imobilizados com o objetivo de 

avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam 

indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas não foram 

necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2019.  

O total de depreciações do imobilizado R$ 66.690 mil e amortizações do intangível (Nota 14) R$ 36.858 

mil somam R$ 103.549 mil em 31 de dezembro de 2019. Do total registrado de R$ 554 mil em baixas e 

transferências R$ 227 mil são provenientes de baixas do imobilizado e intangível evidenciadas no 

demonstrativo do resultado do exercício em Outros Resultados. 

NOTA 14 – INTANGÍVEL 

O intangível está composto da seguinte forma: 

Taxa anual de DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição Amortização 2019 2018

Software 20%       448.707       433.435 

Total do custo       448.707       433.435 

Amortizações acumuladas     (331.345)     (294.562)

Total do intangível líquido       117.362       138.873  
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Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software são 

amortizados a taxa de 20% ao ano com base na vida útil estimada ou prazos de licenças, não tendo a 

companhia ativos intangíveis de vida útil indefinida. 

Os investimentos realizados no intangível no período findo em 31 de dezembro de 2019 montaram em 

R$ 15.347 e R$ 125.676 no exercício de 2018.  

Segue movimentação do intangível realizada no exercício: 

 

Descrição
Saldo inicial 

em 12/2018
Aquisições Amortização

Baixas e 

Transferências

Saldo final em 

12/2019

Software        138.873     15.347        (36.858) -        117.362 

Total do Intangível        138.873     15.347        (36.858) -        117.362  

 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável dos 

Ativos (teste de impairment), a DATAPREV efetuou revisão dos ativos intangíveis com o objetivo de 

avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam 

indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas não foi 

identificada a necessidade do reconhecimento de desvalorização por meio de constituição de provisão 

para perdas em 31 de dezembro de 2019. 

NOTA 15 – FORNECEDORES 

A empresa não apresenta registros de títulos protestados, nem reclamações de fornecedores por falta de 

pagamentos, neste exercício o saldo da conta cresceu 102% principalmente em função do 

reconhecimento de obrigações de serviços contratados com o principal fornecedor de circuito de 

transmissão de dados, que por problemas em seus processos de faturamento não emitiu faturas para 

pagamento à DATAPREV. Os saldos desta rubrica são conciliados com o setor de Contas a Pagar. 

NOTA 16 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

No exercício de 2016 a DATAPREV firmou contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e 

equipamentos do BNDES), cujo investimento possibilitou adquirir 225 servidores de arquitetura X86. O 

financiamento foi firmado à taxa pré-fixada de 9,5% ao ano, pagamento de juros trimestrais, com carência 

de 24 meses para o principal. Em 31 de dezembro de 2019 o valor líquido da dívida é de R$ 7.208 mil.  

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

2019                  -   6.653

2020            6.653 6.653

2021               554  554

7.207 13.860  
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NOTA 17 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

A DATAPREV adota o procedimento de classificar as causas contra a empresa em função do risco de 

perda e da ocorrência de obrigação presente em função de evento passado da seguinte forma: 

• Para as causas cujo desfecho negativo para a empresa seja considerado como provável, além de 

atender a condição de obrigação presente vinculada a evento passado, são constituídas provisões 

e suas informações correspondentes são divulgadas em notas explicativas, quando relevantes; 

• Para as causas cujo desfecho negativo para a empresa seja considerado como possível, não é 

realizada provisão e suas informações correspondentes são divulgadas em notas explicativas, 

quando relevantes; e 

• Para as causas cujo desfecho negativo para a empresa seja considerado como remoto, não é 

realizada provisão e somente são divulgadas em notas explicativas as informações relevantes, 

que, a critério da administração, sejam julgadas de relevância para o pleno entendimento das 

demonstrações financeiras. 

17.1) Provisão para Contingências Trabalhistas 

A provisão para contingências trabalhistas foi constituída em valor considerado suficiente para cobrir as 

perdas estimadas, quanto à probabilidade de êxito nas diversas demandas judiciais. Os montantes 

provisionados para contingências trabalhistas, onde há obrigação presente que provavelmente requer 

uma saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não circulante, conforme a previsão de 

ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2019 ou após o final do 

exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial. Os valores provisionados para contingências 

trabalhistas estão apresentados como segue:  

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Passivo Circulante 155.268 158.143

155.268 158.143
 

 

COMPOSIÇÃO SALDO DEZEMBRO 2019 

Provisões Litígios Trabalhistas - Circulante  

 Saldo 

anterior   
 (Reversões/Pagamentos)  

 Transferências 

Não Circulante  

 Provisões 

Correntes  
 Saldo Atual  

158.143      (26.785) - 23.910 155.268 
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Nos processos trabalhistas discutem-se principalmente a incorporação do adicional de atividade, 

reintegração, verbas rescisórias, hora-extra, promoção por antiguidade, indenização por dano moral, 

admissão no concurso público, reajuste da GEAP (plano de saúde), conforme principais processos 

descritos abaixo: 

• Sindicato de Processamento de Dados do Rio de Janeiro- Pasta S-324 

A controvérsia principal do processo nº 0009100-52.2004.5.01.0012, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 93.682, reside no questionamento quanto as promoções por mérito 

e antiguidade concedidas a partir de 2003, em virtude do Plano de Cargos e Salários de 2000. O 

processo encontra-se em fase de execução, pendente de manifestação das partes, após mais de 

8 meses em carga com o perito do juízo. 

• Ex-empregado- Pasta C-427 

A controvérsia principal do processo nº 0000028-47.2013.5.01.0005, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 4.244, reside no questionamento quanto a sua dispensa em 2012, 

onde pleiteia a nulidade do ato demissional, sua reintegração e diferenças de verbas resilitórias. 

O processo encontra-se em fase de execução provisória. Observa-se que o processo está 

suspenso, aguardando o julgamento pelo E.STF decidir sobre a possibilidade ou não de dispensa 

imotivada de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista admitido por 

concurso público. 

• Empregado- Pasta A-687 

A controvérsia principal do processo nº 0101493-35.2016.5.01.0057, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 2.939 reside no pagamento das horas extras e reflexos, excedentes 

à 4ª hora diária e à 20ª hora semanal, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.906/94. A ação foi 

julgada procedente, contudo está pendente o julgamento de Agravo Interno interposto pela 

Dataprev. Há execução provisória em curso, em sede de embargos à execução. 

• Sindicato de Processamento de Dados do Ceará- Pasta S-289 

A controvérsia principal do processo nº 0096200-63.2002.5.07.0007, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 2.624, reside no questionamento quanto as promoções por mérito 

e antiguidade concedidas a partir de 2003, em virtude do Plano de Cargos e Salários de 2000. O 

pedido foi julgado procedente com o trânsito em julgado ocorrido em 2019. Encontra-se em fase 

de execução, pendente o pagamento de valores remanescentes/correção monetária. 

 

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível pela 

sua Consultoria Jurídica e nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os valores de estimativas 

atribuídos àqueles processos trabalhistas em 31 de dezembro de 2019 perfazem o total de R$ 214.119, 

conforme principais processos descritos abaixo: 
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• Geap Autogestão em Saúde- Pasta G-263 

A controvérsia principal do processo nº 1018837-42.2019.4.01.3400, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 60.403, reside na alegação da Geap de que a DATAPREV deixou 

de aplicar os reajustes estipulados nas tabelas de custeio aprovadas pelo Conselho de 

Administração, o que, gerou um desequilíbrio econômico nos planos de saúde por ela 

administrados e disponibilizados aos empregados da DATAPREV. O processo encontra-se 

pendente de réplica, não havendo sentença, por ora. 

• Sindicato de Processamento de Dados do Rio de Janeiro- Pasta S-561 

A controvérsia principal do processo nº 0001667-34.2012.5.01.000, cujo valor envolvido em 31 de 

dezembro de 2019 é de R$ 8.091, reside no questionamento quanto as progressões salariais por 

antiguidade, a partir do Plano de Cargos e Salários de 2008. O processo encontra-se em fase de 

perícia, não havendo decisão de mérito até a presente data. 

• Ação coletiva - diversos empregados- Pasta A-552 

A controvérsia principal do processo nº 0000532-87.2012.5.01.0005, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 3.413, reside no questionamento da dispensa ocorrida em 

27.09.2011 de 5 anistiados. Pleiteiam sua readmissão e danos morais. A ação foi julgada 

procedente, contuso, pendente o julgamento do Agravo Interno interposto pela DATAPREV. 

• Sindicato de Processamento de Dados do Rio de Janeiro- Pasta S-773 

A controvérsia principal do processo nº 0100891-75.2019.5.01.0045, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 3.149, reside no questionamento do Sindicato autor, que pleiteia 

a suspensão dos efeitos do 4º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão nº 001/2015, firmado entre 

Dataprev e Geap, que ensejou o reajuste de 62,5% no custeio dos empregados do plano de saúde 

disponibilizado pela DATAPREV. O processo está pendente de julgamento. 

• Sindicato de Processamento de Dados de Minas Gerais- Pasta S-721 

A controvérsia principal do processo nº 0011773-74.2017.5.01.0022, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 3.074, reside no questionamento quanto a declaração da natureza 

salarial da rubrica “adicional de atividade”, implementada no Plano de Cargos e Salários. Observa-

se, contudo, que o referido processo está suspenso, até o trânsito em julgado do processo 

0002193-28.2014.5.03.0021, já que a matéria é prejudicial a este feito. 

 

17.2) Provisão para Contingências Fiscais e Cíveis 

A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2019, o valor provisionado para contingências fiscais e 

cíveis, passando este para R$ 6.762 (2018 = R$ 6.528), julgado suficiente para cobrir prováveis perdas 

decorrentes de autos de infração e litígios cíveis, que estão sendo discutidos em esferas administrativas 

e judiciais, junto a diversos órgãos, consubstanciada na opinião da CJUR - Consultoria Jurídica da 
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DATAPREV. Os montantes provisionados para contingências fiscais e cíveis, onde há obrigação presente 

que provavelmente requer saída de recursos, estão classificadas no passivo circulante e não circulante, 

conforme a previsão de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2019 

ou após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial e estão apresentados 

como segue: 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Contingências Fiscais 3.954 3.750

Contingências Cíveis 2.808 2.778

6.762 6.528  

 

Nos processos cíveis discutem-se principalmente indenizações por dano moral e material, licitações, 

reajuste da GEAP (plano de saúde), admissão no concurso público, conforme principais processos 

descritos abaixo: 

• Empresa Sistemas Abertos S/A- Pasta S-249 

A controvérsia principal do processo nº 0001569-67.2000.4.02.5101, cujo valor envolvido em 31 

de dezembro de 2019 é de R$ 2.422, reside no questionamento quanto ao pagamento total dos 

serviços de manutenção e suporte técnico realizados de abril a dezembro de 1999, decorrentes 

do contrato de licença de uso de software firmado entre as partes, em razão do inadimplemento 

parcial na prestação do serviço. O processo encontra-se em fase de execução provisória, 

pendente de manifestação do perito judicial. 

• Empresa Vise Vigilância Segurança Ltda- Pasta V-94 

A controvérsia principal do processo nº 0004562-73.2006.4.02.5101, reside no questionamento 

quanto a ausência de pagamentos de faturas em aberto, quando da prestação de serviços da 

empresa autora nas dependências da DATAPREV. Observa-se que o processo foi devidamente 

quitado, sendo, recentemente, extinta a execução. 

 

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível, 

baseada na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os 

valores de estimativas atribuídos àqueles processos cíveis em 31 de dezembro de 2019 perfazem o total 

de R$ 30.341. 

NOTA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma: 
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18.1) Capital Social 

O capital social, subscrito e integralizado até 31 de dezembro de 2019, é de R$ 950.000 (2018 = R$ 

850.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Em 10 de abril de 2019, o Conselho de Administração aprovou na 3ª Assembleia Geral Ordinária da 

DATAPREV o aumento do Capital Social de R$ 850.000 para R$ 950.000 mediante a incorporação da 

importância de R$ 100.000 (cem milhões de reais), do saldo da Reserva de Retenção de Lucros.  

 

18.2) Reserva Legal 

Constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social, conforme 

artigo 193 da Lei nº 6.404/1976 e inciso I, do artigo 40, do Estatuto Social. A companhia poderá deixar 

de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 

reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, 

conforme artigo §1º do art. 193 da lei 6.404/76. O saldo da reserva em 31 de dezembro de 2019 montou 

em R$ 84.094.  

 

18.3) Reserva de Retenção de Lucros 

Esta reserva destina-se a suportar os investimentos de R$ 150.000 mil em 2020, previstos no orçamento 

de capital aprovado no Programa de Dispêndios Globais (PDG) através do decreto n° 10.168/2019 de 

10.12.2019 e para futuro aumento de capital social visando fortalecer a situação patrimonial e financeira 

da companhia.  Na proposta de destinação do resultado do exercício está prevista retenção de lucros no 

montante de R$ 105.304, destinados a financiar parcialmente este programa anual de investimentos. O 

saldo da reserva em 31 de dezembro de 2019 montou em R$ 318.337. 

 

18.4) Saldos do Patrimônio Líquido 

Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue: 

 

Patrimônio Líquido 
 DEZEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Capital Social  950.000  850.000 

Reservas de Lucros  402.431  389.737 

  1.352.431  1.239.737 
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NOTA 19 – RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

19.1) Receita de Prestação de Serviços de Contratos com Clientes 

A DATAPREV como empresa de serviços de tecnologia, tem receitas de contratos com clientes oriundas 

basicamente dos serviços de processamento de dados, desenvolvimento de software e suporte técnico, 

considerando principalmente as características dos serviços prestados para entes públicos e para 

instituições financeiras. 

 A determinação dos preços das transações deriva de metodologias e políticas internas com tratamento 

diferenciado para clientes públicos onde são aplicados indexadores oficiais. Quantos aos clientes 

privados aplicam-se preços praticados no mercado. As receitas de serviços prestados são reconhecidas 

quando o controle é transferido, o que geralmente ocorre após o aceite do serviço prestado ao cliente.  

Os faturamentos ocorrem em períodos bem muito próximos às entregas e prestação de serviços, e não 

são esperadas alterações significativas nos preços das transações a serem reconhecidas em receitas de 

períodos posteriores à satisfação de obrigação de desempenho. 

Os faturamentos são realizados em prazos curtos de recebimento, não havendo assim componentes 

de financiamento no preço faturado. 

 

19.2) Desagregação da Receita 

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Receita de Processamento de Dados 1.602.025 1.525.289

Receita de Desenvolvimento de Sistemas 32.143 19.762

Receita de Suporte Técnico 2.237 751

Total 1.636.405 1.545.802

Impostos incidentes (300.757)            (288.612)            

Receita Líquida 1.335.648 1.257.191  
 

A companhia reconheceu receitas em valor superior às do exercício anterior, principalmente com o 

crescimento do faturamento para clientes privados e também pela oferta de novos serviços e pelo 

aumento da carteira de clientes. 
 

 

19.3) Obrigações de Desempenho Restantes 

A Dataprev possui contratos de prestação de serviços vigentes e assinados até 31 de dezembro de 

2019, onde está estabelecida uma quantidade de prestação de serviços para os próximos exercícios 

com seus respectivos termos de pagamentos.  

A seguir estão apresentados os valores remanescentes desses contratos ao final de 2019, tendo como 

base suas quantidades de serviços para serviços futuros, bem como preços na data base em 31 de 

dezembro de 2019 ou praticados em serviços recentes quando esses refletiam a informação mais 

diretamente observável: 
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Clientes

 Total dos Contratos 

realizados em 2019 

 Expectativa de 

realização em 2020 

INSS 621.357                               18.754                             

ME_STRAB 141.571                               19.232                             

RFB 167.874                               4.771                               

PGFN 40.515                                 710                                 

ME_SPREV 10.777                                 1.899                               

MP 6.896                                   569                                 

PREVIC 8.032                                   150                                 

ANTT 181                                      -                                  

MC -                                       -                                  

SEAP 2.167                                   19                                   

CNJ 485                                      -                                  

PMSP 1                                          -                                  

FUNPRESP -                                       225                                 

Total 999.855                               46.328                             

Obrigaçoes de Desempenho

 

As receitas serão reconhecidas mediante transferências prestação de serviços aos respectivos clientes, 

estando seus valores e período de reconhecimento sujeitos a demandas futuras. 

19.4) Passivos de Contrato 

A Dataprev, em 31.12.2019, não possui em seu passivo o registro de adiantamentos de clientes que 

possam representar desembolsos financeiros futuros. 

NOTA 20 – RESULTADO DO EXERCÍCIO 

O resultado da DATAPREV é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através 

da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. 

No exercício de 2019 a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 147.795 (2018 = 150.607), conforme segue:

DEZEMBRO DEZEMBRO

Descrição 2019 2018

Receita Operacional Bruta 1.636.405    1.545.802    

Receita Operacional Líquida 1.335.648    1.257.191    

    Custos dos Serviços Prestados (888.528)     (839.624)     

Lucro Bruto 447.120       417.567       

    Despesas Operacionais (248.946)     (243.522)     

    Outras Receitas (Despesas) Operacionais (51.918)       (17.467)       

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 146.256       156.578       

     Resultado Financeiro 57.940         58.283         

Lucro Operacional 204.196       214.861       

     Outros Resultados (227)            (277)            

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social 203.969       214.584       

    Contribuição Social Corrente e Diferida (15.277)       (17.152)       

Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda 188.692       197.432       

    Imposto de Renda Corrente e Diferido (40.897)       (46.825)       

Lucro Líquido do Exercício 147.795       150.607        
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20.1) Lucro Líquido  

O lucro líquido de 2019 foi de R$ 147.795, sendo inferior em 1,87% quando comparado ao registrado no 

exercício de 2018 (R$ 150.607). O resultado do exercício foi impactado pelo reconhecimento de PECLD e 

pelo aumento dos custos dos serviços prestados em 5,8%, causado principalmente pela implantação do 

Programa de Desligamento Incentivado no exercício. O grupo Outras Receitas Operacionais expressa 

aumento relevante devido reconhecimento do ganho de capital na venda do terreno de SP. Destacamos 

ainda as reduções fiscais relacionadas ao ISS bem como a inscrição da empresa no programa Empresa 

Cidadã que representou ganho tributário também na esfera federal. 

20.2) Custos e Despesas por Natureza 

Custos e Despesas por Natureza     

  2019 2018 

Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios (741.747) (691.097) 

Serviços de Terceiros (178.571) (172.524) 

Gastos c/ Viagens e Refeições (5.730) (6.060) 

Depreciação e Amortização (103.550) (103.543) 

Manutenção de Máquinas, Equipamentos (94.081) (94.490) 

Materiais Utilizados na Prest. Serviços (155) (266) 

Impostos, Taxas e Contribuições (3.841) (3.620) 

Outros Gastos Operacionais  (7.072) (9.823) 

Multa sobre Tributos (14) (68) 

Multas p/ Infrações Fiscais e Outras -                     (8) 

PASEP s/ Outras Receitas Operacionais (466) (433) 

COFINS s/ Outras Receitas Operacionais (2.880) (2.662) 

Baixa de Valores não Recebíveis (2.967) (401) 

Baixa de Valores Irrecuperáveis (42)   

Provisões para Litígios Trabalhistas (23.910) (40.345) 

Provisão para Riscos Fiscais (205) (235) 

Provisão para Litígios Cíveis (161) (208) 

Honorários da Diretoria (2.728) (1.722) 

Provisão para Participação nos Resultados (9.018) (9.282) 

Provisão para Perdas Estimadas (PECLD) (54.258) - 

Outros Ajustes (1.048) (759) 

Total (1.232.444) (1.140.335) 

Na Demonstração do Resultado     

Custos dos Serviços Prestados (888.528) (839.624) 

Despesas Operacionais (248.946) (243.522) 

Outras Despesas Operacionais (94.970) (57.189) 

  (1.232.444) (1.140.335) 
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NOTA 21 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 

De acordo com o inciso II, do artigo 40 do Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% 

do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária. 

A DATAPREV registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2019, juros sobre o capital 

próprio no valor de R$ 35.101, imputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios de R$ 

35.101, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto Social, gerando economia 

tributária no montante de R$ 14.655. A seguir, está demonstrado o lucro líquido ajustado, para efeito 

do cálculo da remuneração proposta aos acionistas: 

Descrição  2019  2018 

Lucro líquido do exercício  147.795  150.607 

Absorção de prejuízos acumulados        -        - 

Lucro líquido ajustado  147.795  150.607 

Reserva Legal  7.390  7.530 

Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração  140.405  143.077 

Dividendos mínimos (25%)  35.101  35.769 

   - Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos  35.101  35.769 

 

Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de atendimento 

às normas fiscais, a DATAPREV contabilizou os juros sobre o capital próprio em contrapartida de 

despesas financeiras, revertendo-os em conta específica, optando por não lhes apresentar, na 

demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro líquido do exercício, mas, tão 

somente, nas rubricas contribuição social e imposto de renda. 

NOTA 22 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL 

22.1) Plano de Renda Vinculada – PRV 

A DATAPREV é patrocinadora e garantidora das operações da Sociedade de Previdência Complementar 

da DATAPREV – PREVDATA, entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com 

patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. O objetivo da PREVDATA é a suplementação 

de benefícios previdenciários aos participantes, através de um plano de benefícios definidos, 

denominado Plano de Renda Vinculada – PRV. Para consecução de seus objetivos, a PREVDATA recebeu, 

até 16 de dezembro de 2000, contribuições mensais da patrocinadora, equivalente a 9,37% da folha de 

pagamento mensal dos empregados participantes, independentemente da parcela de contribuição dos 

próprios. A partir de 17 de dezembro de 2000, a contribuição da patrocinadora passou a ser na paridade 

de 1/1, em cumprimento aos artigos 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 20. 

Em 23 de dezembro de 2008, a DATAPREV e a PREVDATA assinaram um Termo de Compromisso de 

Recomposição Patrimonial, no valor de R$ 252.578, para cobertura da reserva a amortizar do Plano de 

Renda Vinculada – PRV para fins de saldamento, e a adesão da DATAPREV como Patrocinadora do novo 

plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, batizado como CV - PREVDATA II. O acordo 

prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano de Renda Vinculada e ainda o pagamento 

do valor atualizado do chamado “Serviço Passado” pela DATAPREV, conforme abaixo: 
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Descrição  Valor  %  Parcelas 

Serviço Passado  157.411  62  120 

Saldamento  95.167  38  240 

TOTAL  252.578  100  - 

 

Em 2019 a DATAPREV efetuou amortização no montante de R$ 16.365 e atualização de R$ 3.379, 

restando um saldo de R$ 23.563. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso 

posicionados em 31 de dezembro de 2019. 

 

Descrição  Valor   Parcelas 

Saldamento  23.563   108 

      

TOTAL  23.563   108 

 

22.2) Plano de Contribuição Variável – PREVDATA II 

O plano CV – PREVDATA II foi instituído pela Portaria SPC/MPS nº 2.666, publicada no Diário Oficial da 

União no dia 23 de dezembro de 2008, estruturado na modalidade de “Contribuição Variável”, com a 

finalidade de proporcionar benefícios adicionais aos da Previdência Social, para os empregados da 

DATAPREV e da PREVDATA. 

Na qualidade de Patrocinadora a DATAPREV, no exercício de 2019, contabilizou o valor das parcelas 

relativas as contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 28.273, não excedendo a 

contribuição dos participantes, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 

108/2001.   

O plano CV – PREVDATA II encerrou o exercício de 2019 com uma massa de 3.335 pessoas sendo: 3.089 

participantes ativos e 246 assistidos. 

 

22.3) Avaliação Atuarial 

 

a) Plano de Renda Vinculada - PRV 

Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e valores 

posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2019, considerando a metodologia determinada 

pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 (R1) – Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação 

CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012, bem como os efeitos do Termo de Compromisso de 

Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit Atuarial, o passivo atuarial apurado são 

apresentados como segue: 
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Descrição   2019   2018 

Valor presente das obrigações atuariais  1.053.468  1.045.169 

Valor justo dos ativos do plano  (1.202.375)  (1.005.832) 

Passivo atuarial   (148.907)  39.337 

     

As principais premissas atuariais, utilizadas em 2019 e 2018, para determinação da obrigação atuarial, 

foram as seguintes: 

Hipóteses atuariais  2019   2018 

Taxa Nominal de rendimento esperada sobre 

os ativos do plano no início do exercício                                          

 

7,25% 

  

9,96% 

Taxa real anual de juros  3,54%a.a  4,54%a.a 

Taxa de inflação estimada 3,58%a.a  4,12%a.a 

Fator de Capacidade salarial 

Fator de Capacidade de benefício 

Taxa de rotatividade (ativos) 

98% 

98% 

0% 

 98% 

98% 

0% 

Taxa de crescimento salarial 0%a.a  0%a.a 

Taxa de crescimento de benefícios (assistidos) 0%a.a  0%a.a 

Tábua de mortalidade geral * AT-2000/AT-83  AT-2000/AT-83 

Tábua de mortalidade de inválidos Winklevoss   Winklevoss  

Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas  Álvaro Vindas 

Composição familiar de ativos e aposentados 

 

Família Média              

 

          Família Média 

 

*  Assistidos (AT2000) Ativos (AT83)  

A DATAPREV, mantém registrado em seu passivo o seguinte montante: R$ 23.563 relativo ao termo de 

compromisso de saldamento do plano PRV. Como o valor presente das obrigações foram menores que 

o valor justo dos ativos em R$ 1.202.375, por esse motivo a DATAPREV não necessitou contabilizar 

provisão adicional. 

Em 2019, nas premissas biométricas, foi utilizada também a Tábua de serviço que é a combinação das 

tábuas de mortalidade geral e de entrada em invalidez, utilizando-se o Método dos Multidecrementos. 

 

Informações Adicionais: 

1) Os ativos do plano estão posicionados em 31 de dezembro de 2019 conforme mencionado no laudo 

de avaliação atuarial. 

2) O Plano de Renda Vinculado – PRV encerrou o exercício de 2019 com uma massa de 2.904 pessoas 

sendo: 1.256 participantes ativos, 1.309 aposentados e 339 pensionistas. 

3) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2019. 

4) A avaliação do plano de custeio da PREVDATA é procedida por atuário independente, sob o Regime 

Financeiro de Capitalização. Este regime possibilita a acumulação progressiva das reservas necessárias à 

manutenção das rendas previstas no regulamento até a data que o participante cumprir os requisitos 
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para a aquisição do benefício. Para os Auxílios, Despesas Administrativas e Resgates o regime utilizado 

foi o de Repartição Simples, neste regime, o custo normal é fixado com base no valor das despesas 

ocorridas no exercício anterior, e não há geração de reservas. 

5) A avaliação da DATAPREV foi efetuada por atuário independente, contratado especificamente para 

esse fim. Conforme determinação do item 67 do pronunciamento CPC-33 (R1) – Benefícios a 

Empregados, foi aplicado o Método do Crédito Unitário Projetado – PUC para obtenção do Valor 

Presente da Obrigação Atuarial. 

6) A PREVDATA aplica os recursos financeiros do Plano de Renda Vinculada – PRV e PREVDATA II em 

conformidade com as respectivas Políticas de Investimentos para o quinquênio 2018-2022, com revisão 

anual. 

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos buscam garantir a 

segurança, solvência, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos 

patrimoniais e passivo do Plano, bem como evitar exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios 

pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos de cada Plano de Benefícios. 

A Política de Investimentos segue os ditames da Resolução CMN nº 3792/09, tendo como benchmarks 

o indexador do Plano, INPC-IBGE acrescido de 5,50% ao ano, referente aos juros reais, para o Plano de 

Renda Vinculada – PRV. 

Para o exercício de 2019, a política de investimentos analisou todos os riscos e adotou as melhores 

práticas na gestão dos recursos financeiros dos Planos. 

Os valores decorrentes do passivo atuarial estão demonstrados, como segue: 

 

Descrição  Passivo atuarial  IR e CSLL diferidos  2019  2018  2019  2018 

Passivo Circulante  12.510  12.262    - 

Passivo Não Circulante  11.053  27.075    - 

Ativo Realizável a Longo Prazo  -  -  8.011  13.375 

  23.563  39.337  8.011  13.375 

         

b) Plano de Contribuição Variável – CV PREVDATA II 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de Contribuição Variável, com benefícios pagos 

sob a forma de rendas temporárias e apenas um participante com renda vitalícia contratada e 

recalculados anualmente de forma ajustá-los aos saldos de conta do assistido, os atuários são de opinião 

que o plano de benefícios não traz quaisquer riscos atuariais para a patrocinadora DATAPREV e, portanto, 

não há passivo de benefícios pós-emprego a ser reconhecido, segundo as regras oriundas do CPC 33.  

 

22.4) Contribuições em Atraso 

Em 31.12.2019 não existem parcelas de contribuições extraordinárias (saldamento) e de contribuições 

normais em atraso. 
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NOTA 23 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A controladora final é a União que detém 51% do capital. Os outros 49% pertencem ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, com o qual a DATAPREV realiza cerca de 40% do total de suas operações. 

As transações com partes relacionadas são realizadas a preços e condições definidos entre as partes, que 

levam em consideração as condições que poderiam ser praticadas no mercado com partes não 

relacionadas. Abaixo encontram-se resumidas as transações comerciais e respectivos saldos patrimoniais 

e de resultado dos exercícios de 2019 e 2018: 

Descrição ATIVO PASSIVO RESULTADO ATIVO PASSIVO RESULTADO

Receitas por prestação de serviços 987.051 953.568

INSS 623.468 595.639

União 363.583 357.930

Contas a receber por prestação de serviços 199.856 206.885

INSS 111.136 90.925

União 88.720 115.960

Encargos s/faturas em atraso 296.592 277.230

INSS 207.208 196.986

União 89.384 80.244

Dividendos a pagar 43.630 35.769

INSS 21.379 17.527

União 22.251 18.242

Ressarcimento gastos DELEPREV 11.912 11.265

INSS 11.912 11.265

Ressarcimento gerenciadores de fila Q-Matic 17.687 16.732

INSS 17.687 16.732

Contas a receber por convênio 161 154

INSS 161 154

 

Demais Clientes: Ministério da Economia, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional, Superintendência Nacional Previdência Complementar, Ministério do Planejamento e Gestão e Presidência da 

República. 

23.1) Contratos de Imóveis – INSS, SERPRO, SPU e ME 

 

UF  Tipo de Contrato  Parte Relacionada A Pagar A Receber 

AC  Permissão  INSS - - 

AL  Locação  INSS 19 - 

AM  Comodato  INSS - - 

AP  Permissão  SERPRO - - 

DF  Comodato  SPU - - 

MG  Acordo de Cooperação  SERPRO - - 

MT  Comodato  ME - - 

PR  Acordo de Cooperação  SERPRO - - 

RO  Permissão  INSS - - 

SP 

TO 

 Acordo de Cooperação 

Comodato 

 SERPRO 

INSS 

- 

- 

- 

- 

 

O Acordo de Cooperação se refere a um instrumento formal de cooperação entre instituições que 

tenham interesses e condições equivalentes ou recíprocos. Essa parceria foi firmada entre a DATAPREV e 

a SERPRO, havendo compartilhamento de espaços com ressarcimento dos custos mediante rateio. 

O resultado está afetado positivamente pelos contratos não onerosos de comodatos e permissão 
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celebrados com partes relacionadas. A companhia não mensurou os possíveis impactos no resultado 

caso os imóveis em comodato e permissão fossem ocupados de forma onerosa. 
 

23.2) Remuneração aos Dirigentes e Empregados  

A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário médio no mês 

de dezembro de 2019 e dezembro de 2018, consoante o que determina a letra “e” do art. 1º da Resolução 

nº 3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e 

de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, foram: 

  Dirigentes   Empregados 

  DEZ 2019  DEZ 2018   DEZ 2019  DEZ 2018 

          

Maior - R$  36.394,56  36.025,16   34.403,84  33.049,94 

Menor - R$  21.134,62  34.266,12   3.291,28  3.069,80 

Salário médio - R$  31.700,06  35.145,64   6.754,39  6.443,81 

Para apuração dos valores da maior e da menor remuneração dos empregados, foram consideradas as 

remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, procedimento 

idêntico ao adotado em 2018. Para apuração dos valores da maior e da menor remuneração dos diretores 

foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social - MTPS n° 245, de 21 de dezembro de 2015. 

Para obtenção do salário médio dos empregados, foi utilizada a média ponderada, ou seja, levou-se 

em conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial. 

As remunerações totais dos membros do conselho de administração, fiscal e comitê de auditoria 

estatutário e da diretoria executiva da DATAPREV são apresentadas a seguir: 

 

DIRETORIA
CONSELHO DE 

ADM INISTRAÇÃO

CONSELHO 

FISCAL

COM ITÊ DE 

AUDITORIA
TOTAL DIRETORIA

CONSELHO DE 

ADM INISTRAÇÃO

CONSELHO 

FISCAL

COM ITÊ DE 

AUDITORIA
TOTAL

Sa lá rio

Parcela Fixa 1.804          300                            131                    139                  2 .3 7 4  1.251           235                            130                   31                     1.6 4 7  

Parcela Variável 145               -                             -                  -                  14 5      100               -                             -                  -                  10 0      

Enc a rgos

13º salário 182               -                             -                  -                  18 2      126               -                             -                  -                  12 6      

FGTS 129               -                             -                  -                  12 9      89                 -                             -                  -                  8 9        

Be ne fíc ios

Previdência 

Complementar 63                 5                                  5                        -                  7 3        43                 3                                  3                        -                  5 0        

Outros Benefícios 65                 0                                  -                  -                  6 5        45                 0                                  -                  -                  4 5        

Remuneração Total 2.388         305                            136                   139                  2 .9 6 8  1.656          238                            133                   31                     2 .0 5 8  

Número de Membros 3,67            5,42                           3,00                3,00                15 ,0 9  3,38            5,06                           3,00                3,00                14 ,4 4  

2019 2018
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23.3) Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata 

É considerada como parte relacionada a entidade que é um plano de previdência cujos beneficiários são 

os empregados da entidade que reporta a informação e do próprio plano de benefício (NBC TG 05 - R3). 

Desta forma, a Prevdata, Entidade Fechada de Previdência Complementar, é considerada parte 

relacionada, uma vez que a DATAPREV figura como Patrocinadora Principal. Os recursos aplicados são 

investidos de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social, pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e conforme 

Estatuto, aprovado em outubro de 2002, e estão demonstrados na Nota 22. 

23.4) Transação com Entidades Governamentais – Finame 

No exercício de 2016 a DATAPREV firmou contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e 

equipamentos do BNDES), cujo investimento possibilitou adquirir 225 servidores de arquitetura X86. O 

financiamento foi adquirido à taxa pré-fixada de 9,5% ao ano, pagamento de juros trimestrais, com 

carência de 24 meses em relação ao principal, cujos valores estão demonstrados na Nota 16. 

NOTA 24 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

 

24.1) PPLR – Programa de Participações nos Lucros e Resultados 

Encontra-se em fase de aprovação na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

(SEST) o Programa de Participações nos Lucros ou Resultados (PPLR) da DATAPREV, para o exercício de 

2019. O montante provisionado foi de R$ 8.775 representando 25% dos dividendos atribuídos aos 

acionistas e corresponde a 5,94% do lucro líquido do exercício. Sua distribuição sujeitar-se-á ao 

atingimento das metas constantes no referido Programa. 

24.2) RVA – Remuneração Variável de Administradores  

Como o Programa de Remuneração Variável de Administradores (RVA) para o exercício de 2019 

encontra-se em processo de aprovação na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais – SEST, a administração da DATAPREV decidiu efetuar a provisão considerando os parâmetros 

dos Programas aprovados em exercícios anteriores. O montante provisionado foi de R$ 243 e sua 

distribuição sujeitar-se-á ao atingimento das metas constantes no Programa em processo de aprovação. 

NOTA 25 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE  

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na Continuidade Operacional (norma 

internacional IAS1 e NBC TA 570) validando a capacidade da DATAPREV em continuar em operação, 

levando em consideração toda a informação disponível sobre o futuro. Do ponto de vista legal, a 

contratação com seu principal cliente é motivada pela dispensa de licitação, com fulcro no inciso XVI do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1973, que trata da prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito 

público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim 

específico. Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionados com 

eventos ou condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a Empresa continuar em 

operação.  
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Aos Administradores da 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV 
CNPJ Nº 42.422.253/0001-01 
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460 – Botafogo | CEP 22280-040 
Rio de Janeiro (RJ) 
 
OPINIÃO 
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência - DATAPREV que compreendem o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 
DATAPREV, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
BASE PARA OPINIÃO 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR  
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.  
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.  
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante.  
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Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.  
 
 
PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos.  Determinamos que os assuntos descritos abaixo 
são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório, 
sem comprometer nossa opinião: 
1. A companhia tem valores a receber de seus clientes, principalmente do seu 

controlador, vencidos a mais de 12 meses sem que haja provisão para perda 
do crédito, embora haja o reconhecimento do passivo pelo INSS. No entanto, 
para outros clientes que não correspondem ao valor a receber apresentado 
nas Demonstrações contábeis da DATAPREV, a empresa provisionou os 
valores a receber mais antigos. 

2. A companhia efetuou o teste de recuperabilidade de seus ativos (teste de 
“impairment”), como determinado pela NBC TG 01. O teste foi efetuado por 
pessoal interno e o relatório emitido satisfaz o requisito da NBC TG 27 e 
considera que não existem itens do seu Ativo Imobilizado registrado por valor 
superior ao valor de mercado. 

3. A grande maioria das contas a receber da companhia decorre de operações 
com seu controlador, que é parte relacionada. 

 
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - DATAPREV continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - DATAPREV ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência - DATAPREV são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. 
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As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - DATAPREV. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 
DATAPREV 

 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV a não 
mais se manter em continuidade operacional. 
 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.  
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 
da comunicação para o interesse público.  
 
OUTROS ASSUNTOS  
As Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2018 foram 
auditadas por nossa firma, cujo Relatório emitido em 01/03/2019, não continha 
ressalva. 
 
 
 

Ribeirão Preto (SP), 21 de fevereiro de 2020. 
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