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API – Application Programming Interface
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BNMP – Business Notation Modeling Process
C
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CEEDA - Certificação Eficiência Energética Data Center
CadÚnico - Cadastro Único do Governo
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CGPJ - Coordenação Geral de Projetos
CJUR - Consultoria Jurídica
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DAP - Diretoria de Administração e Pessoas

DCDF - Data Center do Distrito Federal
DCRJ - Data Center do Rio de Janeiro
DCSP - Data Center de São Paulo
DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Serviço
DF – Distrito Federal
DGJ - Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica
DIT - Diretoria de Tecnologia de Operações
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
DRN - Diretoria de Relacionamento e Negócio
DAS-4 - Direção e Assessoramento Superior nível 4
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DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional
E
EaD - Educação a distancia
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FND – Fundo Nacional de Desestatização
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade: Gestão do Sistema 
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PEI - Plano Estratégico Institucional
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PF – Ponto de Função
PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
PDIC - Plano Diretor de Integridade Corporativa
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
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SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil
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SUFI - Superintendência Financeira
SUGS - Superintendência de Gestão de Serviços de TIC
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SUOP - Superintendência de Operações
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SUPS - Superintendência de Produtos e Serviços de 
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SURC - Superintendência de Relacionamento Comercial e 
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SUS - Sistema Único de Saúde
SUSL - Superintendência de Serviços Logísticos
SWOT  Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportuni
ties (Oportunidade) e Threats (Ameaças)
T

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
TCU - Tribunal de Contas da União
TCE-SC - Tribunal de Contas de Santa Catarina
TRF-3 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
The IIA - Institute of Internal Auditors
TSE - Tribunal Superior Eleitoral
U
UD – Unidades de Desenvolvimento
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A perenidade da declaração de pandemia da COVID-19 continuou a apresentar desafios e oportunidades para a Empresa exercitar sua resiliência e promover,
com ações planejadas e bem estruturadas, a operacionalização de políticas públicas, garantindo a manutenção e a expansão de serviços essenciais à sociedade e
ao Estado brasileiro. Com 47 anos de existência, a DATAPREV continua atuando de forma inovadora, segura e abrangente na missão de prover soluções digitais
para o exercício da cidadania.

Nossa infraestrutura robusta e moderna, aliada à nossa experiência técnica e, sobretudo, ao nosso corpo funcional engajado e ciente de seu importante papel
social, possibilitou à DATAPREV operacionalizar o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Por meio do Auxílio Emergencial 2020 e 2021 e
do Auxílio Residual 2020, foi realizado o pagamento de R$ 368 bilhões à população, valor este que chegou a 68,2 milhões de beneficiários dos programas
assistenciais do Governo Federal e a 118,9 milhões de brasileiros.

De forma paralela, avançamos na automação dos benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Atingimos 28,4% de requerimentos
despachados automaticamente em dezembro de 2021. O percentual representa um volume superior ao recebido em um mês inteiro – mais de 522 mil
requerimentos. O valor corresponde a um acréscimo de 30% na força de trabalho do órgão. Avançamos também com a modernização do contrato com o INSS, o
novo Comprev e a versão on-line do Consignado, conquistas importantes no período.

Após as implantações das plataformas trabalhista e previdenciária, estamos atuando para nos aproximar da nossa visão – ser referência para o cidadão e o
Estado na prestação de serviços digitais para a implementação de políticas sociais – com integração dos dados assistenciais aos nossos sistemas. O objetivo é
auxiliar o Estado na formulação e acompanhamento da efetividade das políticas públicas, com maior precisão na identificação do público-alvo e dos recursos a
serem transferidos.
A DATAPREV tem investido em solução antifraude, para uso no combate a irregularidades em processos de negócio. Somente em 2021, o trabalho de verificação
da Empresa evitou o desvio de R$ 47,4 bilhões do Estado Brasileiro nas áreas social, previdenciária e trabalhista, dentre outras, reforçando seu compromisso de
auxiliar cada vez mais a Administração Pública no desenho de soluções tecnológicas e na elaboração de estudos técnicos e termos de referência de aquisição de
TI, prestando consultoria especializada em Tecnologia da Informação.
A cada dia, a Empresa caminha em direção à migração do sistema transacional para o analítico. Essa inteligência abrirá mercados e nichos em tecnologias
disruptivas, como Big Data e Analytics, à DATAPREV.

No quesito infraestrutura, a DATAPREV é a primeira Empresa pública brasileira a concluir o ciclo de certificação do Uptime Institute (Design, Facility e
Operations) e alcançar o nível máximo na classificação de operação – Tier III Gold. Em 2021, na última avaliação do maior data center da Empresa, localizado no
Rio de Janeiro, a estrutura obteve a pontuação recorde de 99,11. A obtenção do selo demonstra a evolução dos processos de gestão, manutenção e operação da
infraestrutura tecnológica da DATAPREV. E são nos data centers que estão armazenados, de forma segura, os bilhões de dados da população.
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Além disso, a DATAPREV aprimorou seu modelo de Gestão Estratégica, com o intuito de prover aos gestores informações analíticas que permitam a tomada
de decisão baseada na performance de indicadores, na análise de riscos e no monitoramento de resultados e entregas de seu Portfólio de Programas e
Projetos. Em 2021, o Portfólio alcançou 90,1% de execução, um recorde. Importante ainda destacar o aumento no número de entregas planejadas anualmente.
Em 2020, foram 506; em 2021, 680; em 2022, 866 entregas.

Os números são reflexo da maturidade do modelo, que provê mais eficiência na gestão, na execução e no monitoramento da esteira produtiva, proporcionando
assim a sustentabilidade do negócio e a disponibilização de serviços digitais para o Estado e a sociedade, com qualidade, segurança e privacidade dos dados,
reforçando o papel estratégico da Dataprev na proteção dos dados pessoais e na transferência de renda, através do uso da tecnologia para a implementação
de políticas sociais.

A DATAPREV também tem aprimorado sua arquitetura de governança corporativa, sempre pautada nos princípios da transparência, equidade, accountability e
responsabilidade corporativa, com reflexo no aumento da percepção positiva da integridade junto ao corpo funcional, que alcançou 78% em 2021, 12% a mais
que em 2020, e na performance dos indicadores de transparência ativa. Como reconhecimento da maturidade da Empresa no tema, a DATAPREV obteve o 1º
lugar no ranking de Transparência Ativa da Controladoria Geral da União (CGU), que avalia o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) na administração
pública.

Ademais, ações estruturantes foram implementadas, como a publicação da Política de Conformidade e Integridade da DATAPREV e da nova versão do Plano
Diretor de Integridade Corporativa – PDIC, este com o objetivo central de sustentar os pilares de prevenção, detecção e correção, por meio de ações conjuntas
entre as diversas áreas da Empresa. Em complemento, foi estruturado um modelo de gestão de riscos à integridade, com previsão de controles nos níveis dos
processos da Cadeia de Valor e corporativo.

Com o intuito de prestar contas aos seus acionistas (União e INSS), empregados, clientes, sociedade e demais interessados na atuação e no valor da Empresa,
a DATAPREV apresenta seu Relatório de Gestão de 2021. Nele, serão demonstrados os resultados financeiros da Empresa, com destaque para o lucro recorde
alcançado em 2021, marca esta batida pelo segundo ano consecutivo, decorrente da celebração de novos contratos, do aumento da produtividade e da
redução de despesas. No exercício de 2021, o lucro líquido foi de R$ 355,5 milhões, 34% maior que em 2020, de R$ 265,1 milhões.
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Nota: o período de gestão acima considera o corte do exercício em 31/12/2021, podendo ter continuidade em 2022.
Telefones de contato: Sede Brasília, (61) 3207-3000; Ceará, (85) 3089-1700; Paraíba, (83) 3567-2000, Rio de Janeiro, (21) 3616-7000; Rio Grande do Norte, (84) 3344-2700; Santa
Catarina, (48) 3877-4700 e São Paulo, (11) 2540-5000.

Diretoria Executiva
1.1  Identificação da unidade prestadora de contas
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Alan do Nascimento Santos – Diretor de Relacionamento e Negócio (DRN), CPF: ***.950.021-**, período de gestão: 30/07/2021 a 31/12/21. (RS/3871/2021);
Diretor de Tecnologia e Operações (DIT) – Substituto Eventual, período de gestão: 06/10/2021 a 31/12/2021. (RS/3880/2021);
Diretor de Tecnologia e Operações Interino (DIT), período de 30/07/2021 a 05/08/2021. (RS/3871/2021 e RS/3874/2021);
Diretor de Tecnologia e Operações Substituto (DIT), período de 26/04/2021 a 10/05/2021. (RS/3858/2021).

Bruno Burgos Severiano – Diretor de Administração e Pessoas (DAP), CPF: ***.966.475-**, período de gestão: 06/06/2019 a 30/07/2021. (RS/3735/2019 e RS/3876/2021);
Diretor de Governança Corporativa e Jurídica (DGJ) Substituto Eventual, período de 22/06/2021 a 30/07/2021. (RS/3863/2021 e RS/3876/2021).

Thiago Carlos de Sousa Oliveira – Diretor de Tecnologia e Operações (DIT), CPF: ***.535.751-**, período de gestão: 19/07/19 a 05/07/2021. (RS/3745/2019 e RS/3867/2021).

Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos – Diretora de Governança Corporativa e Jurídica (DGJ), CPF: ***.605.731-**, período de gestão: 30/10/19 a 31/12/21. (RS/3773/2019 e
RS/3872/201 – recondução DGJ).

Gustavo Sanches – Diretor de Tecnologia e Operações (DIT), CPF: ***.561.100-**, período de gestão: 05/08/2021 a 31/12/2021. (RS/3874/2021).

Flávio Ronison Sampaio – Diretor de Desenvolvimento e Serviço (DDS), CPF: ***.897.503-** período de gestão: 30/07/2021 a 31/12/2021. (RS/3873/2021);
Diretor de Relacionamento e Negócio (DRN) – Substituto Eventual, período de gestão: 06/10/2021 a 31/12/2021. (RS/3882/2021).



1. Cinara Wagner Fredo – Membro do Conselho
CPF: ***.747.539-** - Período de gestão: 30/09/2016 a 31/03/2020
(Presidente do Conselho de Administração – Período de gestão: 31/03/2020 a 31/12/2021).

2. Leonardo José Rolim Guimarães -Membro do Conselho
CPF: ***.473.754-** - Período de gestão: 31/01/2020 a 05/11/2021

3. José Carlos Oliveira – Membro do Conselho.
CPF: ***.195.818-** - Período de gestão: 26/11/2021 a 31/12/2021

3. Luis Felipe Salin Monteiro – Membro do Conselho
CPF: ***.059.950-** - Período de gestão: 06/04/2018 a 31/12/2021

5. Natalísio de Almeida Júnior – Membro do Conselho
CPF: ***.002.578-** - Período de gestão: 27/06/2018 – 31/12/2021

6. Antônio Carlos Villela Sequeira – Membro do Conselho
CPF: ***.498.597-** - Período de gestão: 26/06/2020 – 31/12/2021

7. Christiane Almeida Edington – Membro do Conselho
CPF: ***.697.355-** - Período de gestão: 19/06/2020 – 31/12/2021

8. Luiz de Barros Bellotti – Membro do Conselho
CPF: ***.082.137-** - Período de gestão: 24/05/2019 – 31/12/2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Marcelo Kalume Reis – Membro do Conselho
Período de gestão: 29/05/2018 – 31/12/2020 - CPF: ***.167.663-**.

2. Rodrigo Brandão de Almeida – Membro do Conselho
Período de gestão: 28/05/2020 – 31/12/2020 - CPF: ***.671.237-** .

3. Igor Montezuma Sales Faria – Membro do Conselho
Período de gestão: 12/11/2020 – 31/12/2020 - CPF: ***.968.963-**.

4. Ana Cristina Bittar de Oliveira – Membro Suplente
Período de gestão: 21/07/2020 a 31/12/2021 - CPF: ***.992.431-**.

CONSELHO FISCAL

Nota: o período de gestão acima considera o corte do exercício em 31/12/2021, podendo ter continuidade em 2022

Conselhos
1.1  Identificação da unidade prestadora de contas
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VISÃO GERAL  
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO1

Recomendação TCU: o objetivo deste capitulo é responder o que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que atua, qual o modelo de negócios da organização, como



EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

DATAPREV S.A
Empresa Pública vinculada ao Ministério da Economia

Relatório de Gestão Integrado - Exercício 2021

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
interessadas; aproximando, portanto, o modelo de prestação de contas aos relatórios de
transparência, com geração de valor da estatal à sociedade, além de demonstrar e justificar
os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às
necessidades comuns de informação das partes interessadas.

Diretoria Executiva

Brasília/DF

2022

1
3



A DATAPREV

Estatuto atual
Aprovado na 16º assembleia 
geral extraordinária, realizada 
em 11/02/2021.

Primeiro
estatuto
Decreto federal
nº 75.463, de 1975.

Criação
Lei federal nº 6.125, de 
1974.

Vinculação ao 
Ministério da Economia
Decreto federal nº 9.660/2019.

União 51% INSS 49% 

A DATAPREV é uma empresa pública sob forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada ao
Ministério da Economia, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira; cujo principal negócio é
fornecer ao Estado brasileiro serviços de tecnologia da informação e comunicação, para o aprimoramento e eficiência
das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à previdência, economia, trabalho e emprego e
desenvolvimento social. Sua principal responsabilidade é a sustentação de mais de 35 milhões de dados sociais.

É uma empresa com sólida experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas para execução de
políticas públicas, bem como o processamento e tratamento de informações estratégicas, em particular pela custódia e
gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Ao longo dos anos, vem implementando processos
tecnológicos alinhados às políticas públicas do governo federal, com a finalidade de facilitar, simplificar e ampliar o
acesso do cidadão aos direitos e benefícios socais, além de aprimorar os controles de custódia dos dados, garantindo,
com isso, a segurança da informação do cidadão e o combate ao desperdício e ao pagamento irregular de benefícios.

Evidente, portanto, o valor social da DATAPREV, visto o seu objetivo finalístico de entregar soluções
tecnológicas ao governo federal, que permita o exercício ágil, fácil, moderno e seguro da cidadania por meio de serviços
públicos digitais.

Clique no 
ícone para 
acessar
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6125.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75463-10-marco-1975-423955-publicacaooriginal-1-pe.html
https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao-institucional/estatuto-social
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm


1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO 
E NEGÓCIOS

DRN

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E 
OPERAÇÕES

DIT

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PESSOAS

DAP

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇO

DDS

DIRETORIA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E JURÍDICA

DGJ

SUOP - Superintendência de Operações
SUAS - Superintendência de 
Arquitetura e Serviços de Infraestrutura 
de TIC
SUPS - Superintendência de Produtos e 
Serviços de Infraestrutura de TIC
SUGS - Superintendência de Gestão de 
Serviços de TIC

SUNE - Superintendência de 
Negócios
SURC - Superintendência de 
Relacionamento Comercial e 
Mercados
CGCA - Coordenação Geral de 
Gestão Interna, Monitoramento e 
Controle

SUPE - Superintendência de 
Gestão de Pessoas
SUFI - Superintendência 
Financeira
SUSL - Superintendência de 
Serviços Logísticos

SUPI - Superintendência de Produtos e 
Informação
SUAP - Superintendência de
Atendimento e Produtos
SUDS - Superintendência de 
Desenvolvimento de Software
CGAC - Coordenação Geral de
Acompanhamento e Controle
CGPJ - Coordenação Geral de Projetos

CJUR - Consultoria Jurídica
SUGV - Superintendência de 
Governança e Gestão 
Estratégica

Figura 1.2.1 – Estrutura organizacional 15

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSAD

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDÊNCIA
PR

CONSELHO FISCAL
CFCOMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 

SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA EXECUTIVA

LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação



1.3   MODELO DE NEGÓCIOS
A DATAPREV foi criada por meio da Lei nº. 6.125/74 para a prestação de serviços de tecnologia da informação para a Previdência Social. Atualmente, o relevante interesse

coletivo que baliza sua atuação está melhor especificado em nosso Estatuto Social como sendo o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e
o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos,
outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Em 2007, a empresa passou a operar as principais plataformas de gestão que dão suporte às políticas públicas de emprego e renda no Brasil e a processar o seguro-
desemprego. Ainda na esteira da guarda dos dados sociais, a DATAPREV desenvolveu e é ́ a fiel mantenedora da plataforma tecnológica que suporta o Sistema de Registro Civil (SIRC), o
qual reúne informações de registro civil de todos os cidadãos brasileiros.

Mais recentemente, frente à reorganização administrativa do governo federal e os desafios impostos da estratégia de governo digital (EGD), a empresa reforçou seu papel
fundamental no desenvolvimento e sustentação dos serviços de tecnologia necessários a ̀ execução das políticas públicas relacionadas a ̀ previdência, a economia, trabalho e emprego,
desenvolvimento e assistência social, apoiando o governo no processo de transformação digital.

Nesse contexto, a DATAPREV está posicionada como uma grande empresa de sustentação dos dados sociais e de registro civil dos cidadãos brasileiros, incluindo
informações para reconhecimento de direitos, gestão de benefícios previdenciários, trabalhistas e de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC-LOAS).

Em outras palavras, a DATAPREV é uma pessoa jurídica instituída pelo Estado, integrante da Administração Pública Indireta, criada pelo poder público para atingir finalidade
determinada – fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais.

Destacadamente, no cumprimento do seu relevante papel social, são mais de quarenta e cinco anos de prestação de serviços imprescindíveis ao país e à Previdência Social,
devendo se destacar a guarda dos dados sociais dos cidadãos brasileiros, o processamento dos benefícios assistenciais e previdenciários do Governo Federal e, em 2021, o suporte direto
às políticas públicas do Governo Federal, com destaque ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc.
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R$ 368 BILHÕES PAGOS a 68,2 
MILHÕES de BENEFICIÁRIOS em
16 PARCELAS, alcançando o total de 
36,4 MILHÕES de FAMÍLIAS e 118,9 
MILHÕES de PESSOAS.

Benefícios AE20 + AER20 + AE21 *
28,4% de REQUERIMENTOS 
DESPACHADOS AUTOMATICAMENTE 
(RDA) em Dezembro de 2021. No ano de 
2021 foram mais de 522 mil (RDA), 
volume superior ao recebido em um 
mês inteiro, representando um 
acréscimo da força de trabalho da 
ordem de 30%.
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Figura 1.3.1 – DATAPREV em números 



↑ 9,48%
Realização Contratual* 2021
% Evoluções em relação a 2020

Eixos de Atuação

R$ 1.86 bilhões
Realização Contratual* 2021 
% por eixos de atuação

A DATAPREV estruturou seus serviços de
modo a contemplar a operação, integração e suporte às
políticas previdenciárias, trabalhistas e assistenciais do
Brasil.

Realização em 2021 e Evolução em relação a 2020

PREVIDENCIÁRIA

TRABALHISTA

ASSISTENCIAL

BENEFÍCIOS
(INSS)

CONSIGNADO
(IFs)

RECEITA 
PREVIDENCIÁRIA

(RFB/PGFN)

ATENDIMENTO

CADASTRO

CADASTRO

RECONHECIMENTO

PERÍCIA

PAGAMENTO

ARRECADAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

COBRANÇA

DÍVIDA

CADASTRO

OPERAÇÃO
API

SEGURO 
DESEMPREGO

ABONO 
SALARIAL

BEm

IMO

FISCALIZAÇÃO

COMPENSAÇÃO

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

LOAS

LEI
ALDIR
BLANC

BATIMENTO 
CADÚNICO

Multimercado

BATIMENTO 
DE DADOS

PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

(Previc/SICAP)

84,69%

0,31%

44,67%

9,27%

1,25%

0,30%

3,80%

9,96%

30,43%
85,94%

SEGURO 
DEFESO

API

CAGED

CTPS

QUALIFICAÇÃO

Figura 1.3.2 - % por eixos de atuação

6,59%

0,72%

14,89%

5,31%

175,67%

0,11%

111,15%

8,56%

7,54%

O Cadastro Nacional
de Informações Sociais, operado
pela DATAPREV, dá suporte aos
serviços ao cidadão, à criação de
instrumentos de controle e à
transformação digital do Governo
Brasileiro.

Legenda
Realização contratual* em 2021
Evolução em relação a 2020

%

* Realização Contratual: valores constantes nos
RAS (Relatório de Aprovação de Serviços), o qual
informa ao cliente a medição dos serviços para
atesto antes da emissão das faturas
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Os serviços da DATAPREV são concebidos de modo a apoiar a agenda estratégica de seus
principais clientes, desenvolvendo e mantendo soluções estruturantes para gestão dos serviços dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal e ainda soluções para mercados privados. Essas soluções digitais
permitem a execução de serviços públicos estruturantes para os setores econômicos e sociais do governo.

A carteira de clientes da empresa está constituída por clientes públicos e privados. Dentre estes,
destacam-se o INSS e as Secretarias Especiais vinculadas ao Ministério da Economia, que juntos representam
cerca de 55% do faturamento da empresa, e, ainda, clientes do mercado privado, compostos pelas instituições
financeiras que operam o empréstimo consignado.

Principais clientes

Figura 1.3.3 – Principais clientes
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A DATAPREV é uma empresa destinada à prestação de serviços essenciais à gestão das políticas públicas do
estado brasileiro, que apoia o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o atendimento da sociedade. A empresa possui
um portfólio de serviços que reúne soluções exclusivas, voltadas ao atendimento e à gestão dos principais processos de
Governo, como os da Previdência, Assistência Social, Trabalho e Emprego e processos de arrecadação da previdência
operados junto aos Ministérios da Economia e Trabalho e Previdência.

A empresa presta serviços ainda para o mercado privado, onde se destacam as entidades financeiras, que
utilizam os serviços do empréstimo consignado para viabilizar linhas de crédito com condições de juros bastante
competitivos em relação a outras linhas de crédito. Em 2021, esses serviços representaram 44,65% do faturamento da
empresa.

Gráfico 1.3.1 – Faturamento por clientes
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44,65%

29,90%

11,89%

7,12%

3,34%

2,39%

0,71%

IF

INSS

MTP

RFB

MCID

PGFN

Outros

Faturamento por clientes

Produtos e Serviços
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Produtos e Serviços
A DATAPREV dispõe também de soluções multimercado destinadas ao atendimento de demandas de outros clientes públicos e privados, destacando-se nesse contexto, o

e-Consignado, disponibilizado para a gestão dos empréstimos tomados pelos beneficiários da Previdência, o COMPREV, disponibilizado para agilizar o processo de compensação
previdenciária entre os regimes geral e próprio e um conjunto de API para a troca segura de dados entre órgãos públicos e entidades privadas em consonância com os normativos legais.

Em destaque o portfólio de soluções desenvolvidas, as quais contribuem para diversificação dos meios de acesso aos diversos serviços públicos, seguindo o processo de
transformação digital do governo.

Auxilio Emergencial
Portal de consulta

Sniper
Solução antifraude utilizada
no combate a irregularidades
em processos de negócio

Sniper
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1.4   Modelo de Negócios

Visão Geral de Produtos e Serviços

Figura 1.4.4 – Mandala de Produtos e Serviços DATAPREV

A empresa sustenta mais de 300 sistemas e serviços de tecnologia que dão suporte às políticas
públicas e aos serviços prestados pelo Estado à sociedade e ao cidadão. São sistemas feitos sob medida
para atendimento à execução de atividades estratégicas dos clientes da DATAPREV, dentre elas a
operacionalização das principais políticas públicas da previdência, assistência social, trabalho e
arrecadação previdenciária.

Além do suporte às principais políticas públicas sociais, diversas outras ações foram empreendidas
para transformação digital dos serviços de governo. A exemplo disso, convém citar as evoluções nos
principais portais e aplicativos de atendimento do INSS e da Secretaria de Trabalho, que passaram a incluir
serviços que dispensam o deslocamento presencial dos cidadãos às unidades de atendimento do INSS e
da Rede SINE. Estes canais eletrônicos já respondem por mais de 80% do volume de atendimento dessas
Instituições

• Portal Emprega Brasil: Inclusão de novas funcionalidades para solicitação do Seguro-
Desemprego (SD) nos canais digitais, dentre eles, destacam-se os requerimentos de SD para empregados
domésticos.

• Carteira de Trabalho Digital: Novas funcionalidades para requerimento do Seguro-Desemprego e
funcionalidades de consulta aos requerimentos do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
Renda (BEm). A Plataforma da Carteira de Trabalho Digital recebeu novas funcionalidades para permitir a
gestão completa dos benefícios do BEm.

• Meu INSS Inclusão de novas funcionalidades para solicitação e acompanhamento dos
requerimentos de Benefícios de Incapacidade.

A DATAPREV desenvolveu as estruturas dos sistemas transacionais, aplicativos e processos de
inteligência de negócios (Business Intelligence) para execução das políticas públicas voltadas ao apoio à
população brasileira durante a pandemia, bem como é a mantenedora da maior base de dados sociais da
população brasileira, conhecida como o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, que é composta
por mais de 36 bilhões de dados de pessoas físicas e jurídicas, além de todos os vínculos trabalhistas,
contribuições previdenciárias, de benefícios, entre outras.

O próximo ciclo de transformação digital já está em curso na Dataprev, por meio da aplicação de
diversas tecnologias para apoiar a automação da análise de benefícios e serviços, assim como o
monitoramento antifraude. Os beneficiários do Auxílio Emergencial, por exemplo, tiveram o
reconhecimento de direito totalmente apoiado em informações e parâmetros pré-estabelecidos e
aplicados de forma eletrônica. O INSS avançou no processo de automação do reconhecimento de direitos,
contribuindo para otimização de sua capacidade de trabalho e trazendo mais instrumentos para aumentar
a segurança na tomada de decisão.
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1.4   Modelo de Negócios

Plataforma Social (CNIS)

Figura 1.4.5 – Plataforma Social

A DATAPREV é a mantenedora da maior base de dados sociais da população brasileira, conhecida como o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, que é composta
por mais de 34,7 bilhões de dados de pessoas físicas e jurídicas, além de todos os vínculos trabalhistas, contribuições previdenciárias, de benefícios, entre outras.

Esse diferencial competitivo da empresa foi o fundamental para a sua atuação, a partir de 2020, para a viabilizar a implementação de Políticas Públicas do Governo Federal
nas ações de apoio à população, trabalhadores, artistas e empresas, através de demandas dos Ministério da Cidadania, Turismo e Economia, em razão da Pandemia COVID-19.

34,71 bilhões de dados sob a guarda da DATAPREV

443 
milhões

69 
milhões

28 
bilhões

5 
bilhões

1,2 
bilhões

Identificação Pessoas Físicas Cadastro pessoas jurídicas Remuneração Contribuições Vínculos

MDM 
Master Data 

Management CNIS PF
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais

CPF
Cadastro de CPFs

SISOBI
Sistema de Óbito

SIRC
Óbitos do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil

IMO
Intermediação de 

mão de obra
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1.4   POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO 
A DATAPREV é uma empresa pública criada por meio da Lei nº. 6.125/74 com o objetivo de

desenvolver soluções em tecnologia da informação e comunicação aplicadas a políticas sociais do
Governo Federal. Vinculada ao Ministério da Economia, a empresa gerencia bases de dados sociais
do país, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), utilizado para conceder
benefícios previdenciários para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A empresa presta
serviços para órgãos do Governo Federal e instituições financeiras públicas ou privadas. No
portfolio de clientes, estão o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), Ministério Público Federal, Secretaria da Previdência, Ministério do
Trabalho e Previdência, Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outros.

As soluções ofertadas pela DATAPREV são diversas e incluem concessões de benefícios,
processamento de pagamentos de benefícios, desenvolvimento de plataformas digitais e
tratamento de informações e dados do governo federal, tais como o gerenciamento dos dados e a
liberação do pagamento de diversos benefícios associados ao INSS, como Salário-Maternidade,
pensões e aposentadorias. O Meu INSS, um dos produtos principais desenvolvidos pela empresa,
concentra diversas ferramentas para consultar e solicitar atendimentos relacionados à previdência
social, com mais de 90 serviços disponíveis. Com a manutenção do Auxílio Emergencial em 2021e
também a do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (Bem), a empresa foi a
responsável por disponibilizar ferramentas de consulta do resultado da análise para cada pedido
do benefício, passando em dezembro de 2021 também a processar o Auxilio Brasil, em substituição
ao Bolsa Família.

No cumprimento desse relevante papel, são mais de quarenta e sete anos de prestação de
serviços imprescindíveis ao cidadão no que diz respeito a temas como previdência social, trabalho,
assistência social, entre outros. Desde 2020, vem oferecendo suporte direto às políticas públicas do
Governo Federal no enfrentamento à pandemia da COVID-19
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Políticas Públicas COVID-19
O ano de 2020 foi marcado por uma das mais graves crises de saúde pública dos últimos anos que se prolongou no ano de 2021. Um dos aspectos de

longo prazo dos efeitos da pandemia é o impacto sobre emprego, mercado de trabalho, renda, impacto sociais, econômicos e políticos.
O horizonte das análises macroeconômicas indica que no longo prazo haverá impactos econômicos diversos. O próprio emprego, que é afetado no curto

prazo, gera efeitos no longo prazo. Por conta desse possível cenário pessimista, o Governo Federal incrementou suas politicas publicas no sentido de superarmos a
crise gerada pela Pandemia.

Dessa forma, o Governo Federal continuou no decorrer de 2021 mantendo diversas medidas econômicas e sociais para minimizar os impactos da
pandemia na vida dos cidadãos, sobretudo, daqueles em condições sociais e financeiras mais vulneráveis. A DATAPREV, como apoio estratégico do Estado, esteve e
continua diretamente envolvida nas ações emergenciais do Governo Federal para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 e manutenção das politicas
públicas assistenciais. Entre as principais ações destacam-se:

1.4   Políticas e programas de governo

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Benefício financeiro destinado aos
trabalhadores informais,
microempreendedores individuais (MEI),
autônomos e desempregados.

PROGRAMA EMERGENCIAL DE 

MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

Medidas trabalhistas pagas em casos de
acordos entre trabalhadores e
empregadores nas situações de: (1)
redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; e (2) suspensão
temporária do contrato de trabalho.

LEI ALDIR BLANC 

Renda emergencial a
profissionais do setor
cultural.

Lei nº. 14.020, de 06 de julho de 2020 a qual converteu 

a Medida Provisória n.º 936 de 1 de abril de 2020.

Lei nº. 13.982, de 2 de abril de 2020 que instituiu o

Auxílio Emergencial. Medida Provisória n. 1.000, de 2 de

setembro de 2020 que instituiu o Auxílio Emergencial

Residual.
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de 2020.



Figura 1.4.1 – Linha temporal dos serviços emergenciais COVID-19

A DATAPREV foi responsável por dar suporte tecnológico e informacional ao Governo Federal na operacionalização das políticas públicas sociais emergenciais em função da
pandemia COVID-19.
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Linha do tempo em 2021

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Evolução da funcionalidade 
"Consulta bloqueio de 
parcelas"

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Evolução módulo para 
cadastro de Decisões 
Judiciais unificadas 

ANTECIPAÇÃO 
DO 13º 
SALÁRIO
.

RELATÓRIOS DE 
ACOMPANHAMENTOS (AE)
Judicial-Extrajudicial por 
estado

RELATÓRIOS DE 
ACOMPANHAMENTOS (AE)
Judicial-Extrajudicial por situação
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Solução para o 

Benefício por 
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com análise de 
documento 
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PROVA DE 
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INSS 
532.028 
provas de vida 
realizadas  em 
2021

Mar

AUXÍLIO 
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Evolução das 
consultas pelo 
cidadão via 
internet
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
Integração com 
o portal do 
Ministério da 
Cidadania

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
(AE)
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de “Decisão 
Judicial para 
processamento 
de 
Elegibilidade” 
(Residual).

HOMEM 
PARENTAL (AE)
Evolução na 
consulta 
gerencial e 
cidadão com 
informações do 
processamento
- Geração de 
remessas e 
parcelas

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
cadastro, carga e envio para a 
CAIXA de bloqueios/ 
cancelamentos do benefícios 
informados pelo Ministério da 
Cidadania.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
-Evolução da aplicação 
para prorrogação - AE21
-Processamento das 
parcelas 14, 15 e 16
- Contestação das parcelas

-Decisão Judicial e Pagamento 
Extraordinário
- Informação de Devolução  
com layout Único (GRU, NÃO 
SAQUE, DARF)BENEFÍCIO 

EMERGENCIAL 
BEm
Medida Provisória 
nº 1.045.

1.4   Políticas e programas de governo

26



Ministério da 
Cidadania

Caixa Econômica Federal

DATAPREV

População 

Brasileira

App do Auxílio Emergencial

Realiza o cadastro no aplicativo

ETAPA 1

Envia a remessa do GRUPO 1 à DATAPREV

ETAPA 2

Envia os dados dos GRUPOS 2 e 3 à 

DATAPREV

ETAPA 2

AT
O

R
ES

Microempreendedores Individuais

Contribuintes Individuais

Trabalhadores Informais

Inscritos no CadÚnico com e sem 

beneficiários do Bolsa Família

Implementa algoritmos e processa os dados com base nas regras definidas 

pelo Ministério da Cidadania consultando 27 bases de dados.

ETAPA 3

Necessita de 

reprocessamento 

ou ajuste nas 

regras?

Homologa o Reconhecimento do 

Direito ao Auxílio Emergencial

ETAPA 4

Reconhecimento do Auxílio Emergencial Homologado,       

Ministério da Cidadania solicita à DATAPREV o envio à CAIXA

Envia os casos homologados 

para a CAIXA

ETAPA 5

Processa o pagamento do 

Auxílio Emergencial

ETAPA 6

Envia os casos elegíveis, inelegíveis e 

inconclusivos

Envia para Homologação

pelo Ministério da 

Cidadania 

SIM NÃO

Define Regras de Elegibilidade

ETAPA 2

Envia regras à 

DATAPREV 

Base de Cadastro do 

Auxílio Emergencial

Base do 

Cadastro Único

CadÚnico

Início do Processo

Fim do Processo

GRUPOS A definição dos 

grupos 1, 2 e 3 está 

descrita em papeis e 

responsabilidades, 

pelo Ministério da 

Cidadania (página 

33)

Dado Cadastral

Dado Classificado

Dado Homologado

Legenda:

Dado Processado

Regras de Elegibilidade

Figura 1.4.2 - Fluxo do Auxílio Emergencial / COVID-19 

Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial - Fluxo

Bases 
de 

Dados

CNIS & Externas 

utilizadas no auxilio 

emergencial
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Atualização Anual

DATAPREV

A DATAPREV é responsável por implementar algoritmos e processar os dados com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, utilizando a base analítica composta por dados de 27 bases de governo:

Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial – Bases de Dados Utilizadas

1.6   Políticas e programas de governo

CNIS GFIP

CNIS eSocial

CNIS GPS

RAIS

SIRC

MEI

SISOBI

CNIS vínculos intermitentes

Figura 1.4.3 – Base de Dados CNIS utilizadas 

CNIS Trabalhadores com vínculos intermitentes 

Origem: INSS

Atualização Mensal

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social

Origem: Caixa Econômica Federal

Atualização Mensal

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) 

Origem: Serpro

Atualização Online

Guia da Previdência Social (GPS), guias de recolhimento do Contribuinte Individual 

Origem: Bancos

Atualização Seg a Sex

Base do Microempreendedor Individual 

Origem: Serpro

Atualização Eventual

Base do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

Origem: Cartórios

Sistema Informatizado de Controle de Óbitos 

Origem: Cartórios

Atualização Diária

Atualização Diária

Relação Anual de Informações Sociais

Origem: Serpro

Total: 8 bases CNIS
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EXTERNO

A DATAPREV é responsável por implementar algoritmos e processar os dados com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, utilizando a base analítica composta por dados de 27 bases de governo:

Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial – Bases de Dados Utilizadas

1.6   Políticas e programas de governo

Brasileiros no Exterior

Defesa (Militares)

Presidiários de São Paulo

IRPF2018 (RFB)

DEPEN / MJ - Presidiários

Servidores  Públicos

Estaduais e Municipais

Politicamente Expostos

Figura 1.4.4 – Base de Dados Externas utilizadas 

Base dos Politicamente Expostos -

Origem: Ministério da Economia

Atualização Eventual

Base de Brasileiros no Exterior -

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Defesa –

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Presidiários de SP (regime 

fechado) - Origem: Ministério da 

Cidadania

Atualização Eventual

Base do Departamento Penitenciário 

Nacional (regime aberto/fechado)

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de rendimentos tributáveis -

Origem: Serpro

Lista de Servidores Públicos Estaduais 

e Municipais - Origem:  Controladoria 

Geral da União

Atualização Eventual

Atualização Eventual

Total: 19 bases

Mandatos Eletivos (TSE)

Cadastro Único

Bolsa  Família

Seguro Desemprego

Benefícios Prev. e Assist.

BEM

SIAPE
Sistema Integrado de Administração de 

Pessoal

Origem: SGD / SERPRO

Atualização Eventual

Base de candidatos eleitos e suplentes 

(esfera municipal, estadual e federal)

Origem: Base Pública

Atualização Eventual

Conjunto de informações sobre as 

famílias brasileiras em situação de 

pobreza e extrema pobreza

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Folha de beneficiários do Bolsa Família

Origem: Ministério da Cidadania.

Atualização Eventual

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 

(LOAS) - Origem: DATAPREV.

Atualização Mensal

Base das Informações das parcelas 

recebidas pelo cidadão do seguro 

desemprego - Competência e valores

Origem: DATAPREV

Base do Benefício Emergencial - BEm

Origem: Secretaria do Trabalho

Atualização Semanal

Atualização Semanal

Atualização Eventual

Judiciário de servidores aposentados 

requisitados estagiários

Bolsistas do MEC

Bolsistas do CAPES

Bolsistas do CNPQ

Bolsistas do FNDE

Judiciário de servidores, aposentados, 

requisitados e estagiários que são 

remunerados por causa desse setor em 

diversas regiões e estados do Brasil-

Origem: Ministério da Cidadania

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Origem: CNPQ

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Origem: CAPES

Base de Bolsistas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação

Origem: FNDE

Atualização Eventual

Atualização Eventual

Base de Bolsistas do Ministério da 

Educação - Origem: MEC
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Não Beneficiados com 
Auxilio Emergencial

GRUPO 03

DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

INDIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

DIRETAMENTE
NÃO BENEFICIADOS

5,3
milhões

GRUPO 01 12,8
milhões

24
milhões

GRUPO 02 10,1
milhões

TOTAIS

17,4
milhões

8,7
milhões

Beneficiadas com Auxílio Emergencial 
Residual

24 mi
de famílias

9,7 mi
de famílias

5,5
milhões

3,8
milhões

1,6
milhão

5,3 mi
de famílias

Beneficiadas
• Diretamente: a pessoa que

recebeu diretamente o
benefício.

• Indiretamente: pessoa que
está em um núcleo familiar
no qual algum membro
recebeu o recurso.

78,3 mi
pessoas beneficiadas 

R$ 59,6 bi
em benefícios 

Figura 1.4.5 – Resumo Auxílio Emergencial 21 – Total beneficiados

Medida Provisória nº. 1.039, de 18 de março de 2021

Auxílio Emergencial 21 – Números
Políticas Públicas COVID-19
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39,4
milhões

38,9
milhões

10,9
milhões
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Figura 1.4.6 – Programa emergencial de manutenção de emprego e renda

Lei  nº 14.020, a qual converteu a MP nº 936 de 1 de abril de 2020 - Medida Provisória nº 1.045 de 28 de abril de 2021 

Políticas Públicas COVID-19
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA (BEm) - Números

1. Processados
8.794.792 

2. Pagamentos 
R$7 bilhões
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3. Empregos 
Preservados
3,2 milhões
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Caixa Econômica FederalMinistério da CidadaniaDATAPREV

Cabe à DATAPREV a construção dos algoritmos
específicos, com base nas regras definidas pelo
Ministério da Cidadania, para atender à legislação;
Processamento do reconhecimento do direito dos
requerentes, a partir do confrontamento com o
conjunto de bases de dados definidas pelo
Ministério da Cidadania para serem utilizadas no
processo; Gerenciamento das bases utilizadas no
processo; Implementação de atualização dos
algoritmos baseados nas regras do Ministério da
Cidadania à medida que forem sendo solicitadas;
Reprocessamento conforme atualização dos
algoritmos.

Cabe ao Ministério da Cidadania a definição do
critério de elegibilidade do requerimento transcrito
em regras; Homologação dos requerimentos
processados pela DATAPREV referente ao Grupo 1,
composto pelos microempreendedores individuais
(MEIs), contribuintes individuais (CIs) e
trabalhadores informais; Homologação dos
requerimentos processados pela DATAPREV
referente ao Grupo 2, composto por inscritos no
Cadastro Único do Governo (CadÚnico)
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF);
Homologação dos requerimentos processados
pela DATAPREV referente ao Grupo 3, composto
por aqueles inscritos no Cadastro Único do
Governo (CadÚnico) e não beneficiários do
programa Bolsa Família (PBF).

Cabe à Caixa Econômica Federal a recepção dos
cadastros por meio do aplicativo; Composição dos
dados dos requerentes e membros familiares
apresentando a correlação entre eles;
Processamento do pagamento.
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Políticas Públicas COVID-19

Auxílio Emergencial – Papéis e Responsabilidades
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PROGRAMA EMERGENCIAL A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL
A DATAPREV atuou disponibilizando solução tecnológica para consumo de informações de forma a apoiar o processo de

elegibilidade dos beneficiários da Lei Aldir Blanc (14.017/2020 de 29 de junho de 2020).

A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro ao setor cultural. Busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das
medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Números de 2021:

224.427
Artistas - Inciso I

45.891
Espaço Cultura - Inciso II 

68.076
Projetos de Cultura - Inciso III 

Políticas Públicas COVID-19
LEI ALDIR BLANC  - Números

I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;

II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social;

III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes,
de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,
de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio
de redes sociais e outras plataformas digitais.
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RESULTADO DOS BATIMENTOS

O Acordo de Cooperação Técnica assinado em 31/08/2020 com o Conselho Nacional de Justiça permitiu que a DATAPREV viabilizasse a identificação dos cidadãos que entraram na
Justiça para receber o benefício, de forma a que o Poder Judiciário pudesse concentrar esforços nos processos daqueles cidadãos que mais precisaram do Auxílio Emergencial.

As informações disponibilizadas pela DATAPREV (causas dos indeferimentos e também as bases utilizadas) são subsídios para a gestão e a priorização dos processos da Justiça,
contribuindo para a celeridade das decisões dos processos sobre o auxílio emergencial requeridos pelos cidadãos.

Políticas Públicas COVID-19 
Conselho Nacional de Justiça

As 251.388 ações ajuizadas referentes ao Auxílio
Emergencial-AE, foram analisadas em parceria com a
DATAPREV. Como produto dos batimentos realizados, foi

possível identificar que 77,83% dos autores
(requerentes). já tinham seus direitos reconhecidos no AE

(Auxílio Emergencial) e 61,30% no AER (Auxílio
Emergencial Residual), o que reduziu o trabalho e custos do
Poder Judiciário.
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A DATAPREV atuou na evolução e adequação dos sistemas da RFB
mantidos pela DATAPREV que suportam os parcelamentos de dívidas
previdenciárias:

• Construção dos módulos de consolidação e revisão do Programa de
Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito
Federal e Municípios (PREM);

• Construção de Webservice para integração entre Parcweb
(DATAPREV) e Sief (SERPRO);

• Especificação do módulo de Consolidação do Programa Especial de
Regularização Tributária Rural (PRR).

Transformação Digital
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Receita Federal do Brasil

Modalidade de parcelamento Quantidade de parcelamentos Valor total parcelado

LEI nº 10.522/2002 Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial 2.658.858 R$ 135.552.877.683,04 

MP nº 457/09, LEI nº 11960/09 - Órgãos do Poder Público 5.925 R$ 13.247.946.323,07 

LC nº 128/2008 - Simples Nacional 2009 907 R$ 7.380.158,85 

LEI nº 12.810/13 - Órgãos do Poder Público 3.515 R$ 25.058.588.914,12 

LC nº 150/2015 - REDOM (Empregados Domésticos) 2.368 R$ 28.020.208,29 

MP nº 766/17 - PRT (Programa de Regularização Tributária) 1.597 R$ 2.309.471.379,09 

LEI nº 13.155/15 - PROFUT (Clubes de futebol) 120 R$ 567.059.263,55 

LEI nº 13.496/17 - PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) 43.815 R$ 20.224.057.605,97 

LEI nº 13.485/17 - PREM (Estados, Distrito Federal e Municípios) 351 R$ 2.944.630.833,85 

TOTAL 2.717.456 R$ 199.940.032.369,83 

Tabela 1.4.1 – Modalidade de Parcelamento de Dívidas
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Transformação Digital
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

1.4   Políticas e programas de governo

Nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, bem como o Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967
e o Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - RIPGFN ,[7] compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dentre outras
atribuições:

• apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária ou não tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança,
amigável ou judicial; e

• em decorrência desse encargo relacionado à Dívida Ativa da União, faz a verificação do pagamento de tributos federais, concede
parcelamentos desses tributos (observados os limites legais) e emite certidões sobre a situação desses tributos (quando pagos ou
garantidos).

Atendimento Digital: A DATAPREV desenvolveu e lançou em conjunto com a PGFN a “IZE”. O assistente virtual de
atendimento ao público da PGFN, visa dar celeridade ao atendimento aos contribuintes. A IZE, lançada em outubro de
2021, realizou mais de 89 mil atendimentos desde sua implantação, permitindo que a PGFN fique disponível, “24
horas por dia, 7 dias por semana", para esclarecer dúvidas do contribuinte e solucionar problemas de maneira mais
rápida e simples sem a necessidade de intervenção humana no processo.

Gerenciamento de Campanha: A DATAPREV desenvolveu e lançou em conjunto com a PGFN o Gerenciamento de
Campanha. Esse serviço é realizado através de comunicação ativa, por e-mail e SMS, notificando sobre
parcelamentos em atraso e oportunidades de negociação. Os principais objetivos desse serviço são aproximar o
contribuinte que ainda não tem relacionamento estabelecido com a PGFN e fortalecer o relacionamento com os
demais contribuintes. Desde sua implantação em dezembro de 2021, já foram encaminhadas mais de 84 mil
notificações.



Políticas Públicas 
No ano de 2021 o governo implementou mais dois novos benefícios assistenciais: Auxílio Inclusão a Pessoa com Deficiência (BPC LOAS) e o Auxílio Brasil. O primeiro dá

direito ao cidadão que é beneficiário do BPC e que retornou ao mercado de trabalho, tendo direito ao seu salário cumulativamente com o valor de ½ salário mínimo (50% do BPC) e o
segundo integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social, como: saúde, educação, emprego e renda.

A DATAPREV, como apoio estratégico do Estado, esteve e continua diretamente envolvida nas ações do Governo Federal para manutenção das políticas públicas
assistenciais. Entre as principais ações destacam-se:

Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021 que 
instituiu o Programa Auxílio Brasil.

AUXÍLIO BRASIL AUXÍLIO INCLUSÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021.
Benefício assistencial destinado a pessoa com deficiência
moderada ou grave, previsto no art. 94 da Lei nº 13.146,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 6 de julho de 2015, e
regulamentado pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a
partir da alteração dada pela Lei nº 14.176, de 22 de junho de
2021.

Benefício assistencial destinado à pessoa
com deficiência moderada ou grave.

37

O Auxílio Brasil integra em um só programa várias
políticas públicas de assistência social, saúde,
educação, emprego e renda. O novo programa
social de transferência direta e indireta de renda é
destinado às famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o país.
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Gráfico 1.4.1 – Acesso Meu INSS em 2021 
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Previdência e INSS
A DATAPREV deu continuidade às iniciativas de melhorias dos serviços de atendimento e de reconhecimento de direitos junto ao INSS.

Atendimento digital: O Meu INSS é uma plataforma de serviços digitais acessados pela internet ou por meio de dispositivos móveis (Android e IOS) para facilitar o acesso do cidadão
às políticas da Previdência Social. Atualmente, mais de 90 serviços digitais estão disponibilizados no Meu INSS. Tais como: simulação da aposentadoria, extrato de
contribuições previdenciárias, solicitações de benefícios (aposentadoria, salário maternidade, pensão pós morte, auxílio doença, seguro desemprego do pescador artesanal, etc),
solicitação de perícia médica, cálculo do tempo para se aposentar, acompanhamento de pedidos, empréstimo consignado, recursos e revisão de benefício, entre outros.
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24,7 milhões atendimentos 

chatbot

Helô
Meu INSS

PROVA DE VIDA
Benefício por  

Incapacidade com 

documento médico

Alteração das 

regras para a 

reforma da 

Previdência 

Snipe Defeso 
economia estimada 

de 115 milhões

INSS-Jud

Carteira de Trabalho Digital
Figura 1.4.8 – Nuvem de palavras Atendimento Digital
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Regularidade e Combate à Fraude: A DATAPREV evoluiu sua plataforma de análise de riscos e combate a fraudes tendo como foco os benefícios do Seguro Desemprego
da Modalidade Pescador Artesanal (SDPA), ou Seguro Defeso, como é comumente conhecido. O serviço atende à Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (SAP/MAPA). Economia estimada de R$115 milhões no ano de 2021. No Trabalho e Previdência, a DATAPREV processa a Folha de Pagamento de Benefícios – SVCBEN
e disponibiliza o resultado no Painel de Qualidade de Dados do Pagamento de Benefícios – QDBEN, e desenvolveu rotinas para Análise de Risco do Seguro Desemprego, enquanto na
Receita Federal do Brasil aperfeiçoa o SISPREV - Sistema de Inteligência Fiscal e Arrecadação da RFB.

Apenas em 2021, DATAPREV economizou cerca de R$ 47 bilhões aos cofres públicos ao evitar desvios e fraudes nos benefícios assistenciais, trabalhistas e
previdenciários.

Automação dos processos de reconhecimento de direitos: A DATAPREV está investindo cada vez mais no uso de inteligência artificial para acelerar a transformação digital
dos clientes e melhorar o atendimento ao cidadão. Automação aplicada na concessão dos benefícios de pensão por morte e pensão urbana e rural; detecção e classificação de Certidão
Civil, contribuindo de forma eficiente para redução dos processos em fila de análise do INSS. Essas ações tem impactado em mais de 28,4% de REQUERIMENTOS DESPACHADOS
AUTOMATICAMENTE (RDA) em Dezembro de 2021. No ano de 2021 foram mais de 522 mil (RDA), volume superior ao recebido em um mês inteiro, representando um acréscimo da força
de trabalho da ordem de 30%.

Benefícios por Incapacidade: A DATAPREV modernizou os sistemas de atendimento à perícia médica, implementando as novas regras de concessão dos benefícios por
incapacidade a partir dos atestados/documentos médicos. Esse modelo de atendimento visou garantir o direito aos segurados da previdência nos momentos em que se estavam sendo
cumpridas as medidas de isolamento social para combate à pandemia da Covid-19. Com isso, permitiu ao cidadão requerer o Benefício e ter a análise de seu pedido de forma remota,
sem necessidade de realização de Perícia Médica presencial durante o período da pandemia.
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Atendimento Digital: A DATAPREV desenvolveu e lançou, em conjunto com o INSS, a “Helô”. A assistente virtual de atendimento ao público do INSS, visa dar celeridade ao

atendimento aos segurados e beneficiários da Previdência. Lançada em maio, realizou mais de 24,7 milhões de atendimentos para o Instituto no ano de 2021, permitindo que o INSS
fique disponível, “24 horas por dia, 7 dias por semana", para esclarecer dúvidas do cidadão, dar informações e solucionar problemas de maneira mais rápida e simples sem a necessidade
de intervenção humana no processo.

Prova de vida: A prova de vida, via o aplicativo Meu INSS, ofereceu mais comodidade e segurança ao beneficiário, evitando assim o deslocamento do mesmo para a
realização do procedimento presencialmente. 532.028 provas de vida foram realizadas nessa modalidade digital no ano de 2021.

Reforma da Previdência: Os sistemas foram adaptados e estão
prontos para atender as novas regras trazidas pela reforma, dando segurança aos
processos de trabalho da Previdência. Também foram atualizadas as
funcionalidades disponíveis no Meu INSS em conformidade com as novas regras
para aposentadoria a partir da Reforma da Previdência Social, principalmente o
simulador de direito e renda, acertos nas informações constantes na carta de
concessão de diferentes benefícios e o requerimento de movimentações de
contribuições no ano civil.

INSS-Jud: A DATAPREV mantém serviços de dados para integração
dos processos de benefícios geridos pelo INSS com órgãos e entidades do Poder
Judiciário e da Advocacia-Geral da União. Essa integração proporciona a redução da
burocracia, a partir da melhoria do acesso aos dados e às informações aos órgãos e
entidades envolvidas nas ações judiciais e, traz celeridade nas tramitações
processuais. A integração proporciona maior segurança no cumprimento das
sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
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Portal Emprega Brasil e Carteira de Trabalho Digital: a DATAPREV realizou diversas evoluções na

Plataforma Emprega Brasil e no Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital visando ampliar a quantidade de
serviços já disponíveis para o cidadão. Além dos serviços de consulta a todo o histórico de vínculos empregatícios
e extratos relativos as contribuições e recolhimentos, a empresa investiu nas integrações entre sistemas, em
especial com o eSocial de forma que o aplicativo seja o único documento necessário para o registro do vínculo de
emprego para as empresas com dados já registrados.

A Carteira de Trabalho Digital substitui o documento em papel e pode ser emitida só com CPF pelo
app. O documento pode ser acessado ou baixado pelo aplicativo e está disponível nas versões Android e IOS. É
prático e 100% gratuito. No ano de 2021 20,5 milhões de usuários acessaram o aplicativo.

Além disso, no ano de 2021 a DATAPREV deu prosseguimento ao processo de transformação
digital dos processos do trabalho, ingressando com nova funcionalidade de requerimento do Seguro Desemprego
pelo aplicativo.

Por força das ações de combate à Pandemia, a DATAPREV concluiu módulos de gestão dos
requerimentos do Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego (BEm). Todo esse arcabouço de novas
funcionalidades fez com que, pelo 2º ano consecutivo, o número de atendimentos digitais 4.138.155 (68%)
superasse os atendimentos presenciais.

Desses atendimentos digitais, 3.373.060 (82%) foram realizados diretamente no aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital e 765.095 (18%) no sítio web do Portal Emprega Brasil. A versão digital da Carteira de
Trabalho demonstrou um aumento expressivo de novos usuários, acessos e downloads durante o ano de 2021.

MEU INSS e Carteira de Trabalho Digital, foram os serviços mais utilizados pelos cidadãos no
portal digital do governo federal brasileiro (Gov.br).

Gráfico 1.4.2 – Requerimento Seguro Desemprego
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Transformação Digital  
API - A DATAPREV publicou 26 API´s com objetivo de disponibilizar dados observando a padronização e segurança do acesso à informação, viabilizando o cruzamento de

informações para promover políticas e otimização dos processos de interesse público, primando pela inteligibilidade e audibilidade dos dados sob custódia. Serviços na modalidade
Dados como Serviço (DaaS) permitem que Órgãos de Governo tenham acesso de forma estruturada, auditável, segura e ágil a dados sociais autorizados em tempo real, sem afetar a
performance do ambiente voltado ao cidadão. Clientes Atendidos: INSS, AGU, CNJ, CGINT/SPREV, SPMF, CAIXA.

COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA
API de compensação para 
regimes próprios, permitindo que 
os Entes Federativos possam 
integrar suas aplicações de 
benefícios com a DATAPREV.

DECLARAÇÃO DE 
BENEFÍCIO
Obtém a lista de benefícios 
ativos, na data presente, a 
partir de um CPF informado. DOSSIÊ MÉDICO 

Permite a consulta 
detalhada aos laudos.

DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO 
Permite consultas as 
informações de benefícios.

PERÍCIA MÉDICA 
FEDERAL
Permite a integração 
de serviços do 
Produto PMF 
visando entrega de 
pareceres médicos 
da Subsecretaria da 
Perícia Médica 
Federal.

DOCUMENTO 
PREVIDENCIÁRIO
Obtém o processo 
administrativo 
previdenciário (do GET).

URA 135 
Fornece serviços que 
permitem a 
automatização de 
diversos serviços ao 
cidadão através do 
atendimento telefônico 
pela Central 135.

PROVA DE VIDA 
Integração com Meu 
INSS.

eCONSIGNADO
Disponibilização em 
produção das 
operações online de 
desconto de cartão. API refere-se ao termo em 

inglês "Application
Programming Interface" que 
significa em tradução para o 
português "Interface de 
Programação de Aplicativos".
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Inteligência da Informação
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SVCBEN/QDBEN
Economia anual estimada de R$6,6 bilhões 
desde a implantação
522.606 benefícios cessados.
Implementa procedimentos e batimentos de
qualificação e conformidade do Sistema de
Verificação de Conformidade da Folha de
Pagamento de Benefícios – SVCBEN e
disponibiliza o resultado no Painel de
Qualidade de Dados do Pagamento de
Benefícios – QDBEN.

ANÁLISE DE RISCO DO SEGURO 
DESEMPREGO
Economia estimada: R$304 milhões 
Relatórios mensais com resultados apurados
no período. Evolução contínua das rotinas de
batimento e controle (Ex.: FGTS, eSocial).
Bloqueios integrados ao sistema transacional,
realizados semanalmente, sempre antes do
processamento do lote para pagamento.

ANÁLISE DE RISCO-BEm
Economia estimada: R$95 milhões
Relatórios mensais com resultados 
apurados no período.
• Desenvolvimento dos batimentos para

concessão.
• Execução dos batimentos para

concessão.
• Evolução contínua das rotinas de

batimento e controle.
• Bloqueios integrados ao sistema

transacional, realizados semanalmente,
sempre antes do processamento do lote
para pagamento.

Painel De Detecção De Certidões Com Utilização Da 
Tecnologia OCR De Inteligência Artificial
Agilizar a análise de requerimentos de benefícios que tem 
como pré-requisito documentos de certidões de óbito, 
casamento ou nascimento, fazendo uso de componentes de 
Inteligência Artificial, por meio de machine learning
(treinamento) utilizando o OCR (ocerização).

SISPREV - Sistema de Inteligência Fiscal 
e Arrecadação da RFB 
Fornecer subsídios para o combate da
sonegação fiscal das contribuições
previdenciárias, através do cruzamento de
informações de eSocial, GFIP, GPS, RAIS, DIRF
e mais outras 30 fontes de dados.

Por meio de ferramentas de Business Intelligence (BI), integradas às tecnologias aplicadas nos negócios para coleta desses dados, somadas a equipes de profissionais
especializados em Analytics (análises e raciocínio sistemático para tomadas de decisões muito mais eficientes), a DATAPREV está conseguindo obter diferenciais competitivos, como
em relação à rapidez e assertividade em operações-chaves.
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Índice de Emprego Híbrido CAGED/eSocial
• Gerar Índice Mensal de Emprego do Governo Federal.
• Fornecer informações estatísticas para elaboração das Políticas Públicas de

Emprego e Renda.

Disseminação de Informações E Elaboração de Estudos do 
Fenômeno Previdenciário 
• Implementar estimativas dos impactos das políticas públicas.
• Fornecer informações oficiais para a sociedade brasileira.
• Disseminar informações para pesquisadores do fenômeno 

previdenciário.
1. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2020
2. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO 2020
3. ESTUDOS DO FENÔMENO PREVIDENCIÁRIO

Estudo do fenômeno previdenciário 
Estimativa do impacto da Reforma Previdenciária EC nº 103/2019 sobre a Despesa 
Previdenciária.

BASE DE GESTÃO - BG
BG Produtividade Calcular a Produtividade dos Servidores do INSS através da Pontuação 
das Tarefas.
Painel BMOB Calcular e fornecer informações sobre a Bonificação dos Servidores do 
INSS.
BG INSS Disponibilizar informações de Agendamento, Tarefas, Atendimentos e 
Configuração de Serviços do Atendimento do INSS.
BG e-Sisrec Disponibilizar informações de Recursos de Benefícios.
BG PMF Disponibilizar informações de Agendamento, Tarefas e Atendimentos 
realizados pelos Médicos Peritos.

MDM* Cidadão
Disponibilizar base de Pessoa Física qualificada para identificação dos dados
mestres com informações de identificação unívoca do cidadão, possibilitando a
qualificação contínua do CNIS PF e de outras bases cadastrais, considerando
como base legal o uso compartilhado de dados necessários à execução de
políticas públicas.
*MDM - Master Data Management 
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Compensação Previdenciária

Decreto nº. 10.188, 
de 20/12/2019.

Em 2020, a DATAPREV concluiu o desafio de substituir a plataforma que suporta a operação da Compensação Previdenciária, viabilizando a implementação integral do
Decreto nº 10.188, de 20/12/2019, continuando seu processo de evolução em 2021.

Dentre as principais evoluções, a nova solução trouxe a integração com a Plataforma de Atendimento do INSS, assim como preparou a estrutura para viabilizar a
consolidação dos serviços de Compensação Previdenciária entre o RGPS/RPPS e entre os RPPS/RPPS.

Foi disponibilizado ainda o serviço de Analytics, que permite aos Regimes acesso a informações fundamentais para apoiar seu planejamento e operação.

. 2.187 RPPS
(Estados + Municípios)

compensações processadas/mês
540.000

Média de

781.680
requerimentos em análise 

de pagamentos/mês
200 mi

Média de

Em 2021, o ecossistema de Compensação Previdenciária abarcou 2.187 Regimes de Previdência, operando 540 mil
compensações mensalmente e movimentando R$ 200 milhões/mês. Quando da ativação da Compensação RPPS/RGPS/RPPS, cuja
operação está prevista para 2022, o serviço deverá suportar um acréscimo significativo destes volumes.
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1.5   ANÁLISE AMBIENTAL
A análise ambiental apresenta um conjunto de variáveis ou fatores

significativos externos (nacionais e internacionais) e internos que impactam a gestão e
afetam a capacidade da organização de gerar valor em curto, médio e longo prazos.
Esses fatores podem influenciar a organização direta ou indiretamente, podendo incluir,
por exemplo, ambiente regulatório, condições econômicas, mudanças tecnológicas,
temas da sociedade e desafios ambientais.

A DATAPREV tem aprimorado seu modelo da Gestão Estratégica, tendo
como pilares (i) o planejamento orientado a resultados e entregas; (ii) a execução guiada
por indicadores; e (iii) o monitoramento como elemento preventivo, detectivo e
corretivo para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão.
Todo esse processo nasce das análise de tendências ambientais, que são pesquisadas e
incorporadas ao ciclo produtivo da empresa. As análises PESTAL e SWOT são
ferramentas utilizadas na elaboração e revisão do Planejamento Estratégico
Institucional, com foco no alinhamento dos planos nacionais e setoriais do governo a
estratégia organizacional, proporcionando assim, impactos positivos na gestão, e como
consequência, soluções inovadoras e serviços de excelência entregues para o cidadão.
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Análise Pestal

LEGAL
LGPD
Programa Nacional de 
Desestatização (PND)
Lei das terceirizações
Medidas de enfrentamento 
da pandemia

TECNOLÓGICOS
Segurança Cibernética e Privacidade
Tecnologias colaborativas
Democratização da TI
Gerenciamento de Infraestrutura
Digital Híbrida (HDIM)
Ampliação da agilidade com DevOps
Foco na Experiência do Cliente
Identidade Digital
EGD 2020-2022

ECONÔMICOS
Visão macroeconômica
Visão microeconômica
Oportunidades de negócios em 
decorrência da digitalização dos 
serviços públicos, 
principalmente no pós pandemia
Cenário econômico de retração 
de investimentos 

SOCIAIS
Inovação digital como forma de 
engajamento dos cidadãos na 
formulação de políticas públicas
Acessibilidade ao governo 
eletrônico (uso de tecnologias)
Virtualização das relações e do 
trabalho 
Tendência de uso das redes sociais 
como meio para prestação de 
serviços
Estímulo ao relacionamento 
governo/cidadão por meio da 
disponibilidade de serviços 
públicos digitais

AMBIENTAL
Imagem Institucional
Incentivos financeiros
Foco na gestão de riscos
ambientais

POLÍTICOS
Estratégia de Governo Digital
Compartilhamento de dados 
Unificação de canais de serviços 
públicos digitais
Identificação digital
Estratégia Nacional de 
Segurança da Informação

1.5 Análise ambiental

A análise PESTAL é uma das ferramentas utilizada
na elaboração e revisão do Planejamento
Estratégico Institucional. Para o ciclo 2021 – 2025,
os principais fatores de análise foram os seguintes:

Figura 1.5.1 – Análise ambiental PESTAL
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Análise SWOT
A análise SWOT é mais uma das ferramentas utilizadas na elaboração

e revisão do Planejamento Estratégico Institucional. Para o ciclo 2021 –
2025, os principais fatores de análise foram os seguintes:

FRAQUEZAS
• Nível de automação dos processos administrativos;
• Dificuldade para desconcentrar receita;
• Poucos produtos multiclientes; e
• Insegurança jurídica na formatação de parcerias por 

empresas estatais;
• Baixa maturidade na gestão 

do conhecimento e 
competências;

• Redução da capacidade de 
retenção de mão de obra 
especializada; e

• Dificuldade de adequar a 
capacidade produtiva aos 
desafios e oportunidades de 
serviço.

OPORTUNIDADES
• Estratégia de Governo Digital – EGD 2020-2022;
• Oportunidade de novos negócios em decorrência da atuação no Auxílio

Emergencial;
• Gov.br favorecendo a expansão de demandas de soluções com base no conceito

XaaS (Anything as a Service);
• Grande demanda para digitalização de serviços públicos; e
• Fortalecimento da imagem da empresa no pós pandemia.

AMEAÇAS
• Volatilidade na flutuação 

cambial;
• Alterações nas legislações 

trabalhistas, tributárias e 
previdenciárias;

• Incerteza econômica pós-
pandemia; 

• Possibilidade de 
renegociação de contratos 
vigentes;

• Dificuldade de entregas 
tempestivas de produtos 
de inovação; e

• Impactos da Covid-19 na 
macroeconomia.

FORÇAS
• Governança Corporativa consolidada (integridade, 

transparência, accountability);
• Alta capacidade de resiliência;
• Compromisso institucional com a missão social de

manutenção da prestação do serviço público;
• Infraestrutura tecnológica robusta e confiável (TIER III);

e
• Conhecimento único sobre regras de concessão de

direitos e benefícios sociais.

Figura 1.5.2 – Análise ambiental SWOT
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RISCOS, 
OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS3



2.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
A DATAPREV entende que a gestão de risco é um processo que visa à criação e

preservação do valor da instituição, propiciando garantia razoável de que eventos que
possam afetá-la sejam identificados e, ato contínuo, geridos de acordo com seu apetite
de risco com a implementação e aperfeiçoamento de seus controles internos.

Para tanto, mantém estruturas dedicadas às atividades de gestão de risco, que
avaliam, monitoram e informam tanto o risco assumido, quanto o apetite de risco da
organização, propondo medidas que reforcem a execução dos processos, corrijam falhas e
coíbam práticas não condizentes com os padrões exigidos.

O gerenciamento de riscos é de responsabilidade de todas as áreas, as quais,
atuando como primeira linha, devem executar suas atividades da melhor maneira e
informar tempestivamente os riscos, falhas e deficiências de controles internos e como
estão sendo implementados e aprimorados. É exercido, como segunda linha, pela área de
Governança Corporativa, que responde à Diretoria Executiva, ao Conselho de
Administração e ao Comitê de Auditoria Estatutário.

O ambiente corporativo da empresa demanda a adoção de medidas e técnicas
de controle com a finalidade de atenuar situações adversas que possam impactar
negativamente a imagem da organização. É preciso identificar, avaliar e implementar
controles internos para alcance de melhores resultados. Instituir uma cultura
organizacional pautada na gestão de riscos e controles internos, torna-se fator decisivo
para estabelecer e proporcionar um ambiente de compliance, impulsionando o negócio
com maior eficiência e eficácia.

O artigo 9º, da Seção 1, do Capítulo II, da Lei nº 13.303/16, de 30 de junho de
2016, introduz a necessidade de que as empresas estatais apresentem práticas de gestão
de riscos. Em obediência a esta diretriz, a DATAPREV, em 2021, reviu a Política de Gestão
de Riscos Corporativos da DATAPREV (RS/CADM 010/2021), que reavaliou princípios,
diretrizes, responsabilidades e enfatizou a importância dos controles internos, a tomada
de decisão baseada em riscos, bem como o alinhamento entre as áreas de gestão de
riscos, integridade, conformidade e auditoria interna.

Figura 2.1.1 – Modelo de três linhas do The Institute of Internal Auditors

É importante destacar que a adequação do Estatuto Social da DATAPREV fortaleceu a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos como unidade interna de
governança, com atuação independente vinculada ao Presidente e liderada pela DGJ, ampliando suas competências.
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Matriz de Riscos 

IM
PA

C
TO

Muito 
Alto

5 5 10 15 20 25

Alto 4 4 8 12 16 20
Médio 3 3 6 9 12 15
Baixo 2 2 4 6 8 10
Muito 
Baixo

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10%
>=10% e     
<=30%

>30% e     
<=50%

>50% e     
<=90%

> 90%

PROBABILIDADE

O APETITE AO RISCO é o grau de exposição aos riscos que a organização está disposta a
aceitar para atingir seus objetivos estratégicos e criar valor para seus acionistas (COSO 2016 – Sumário
Executivo). O Apetite ao Risco pode mudar com o tempo e objetivos estratégicos, por esse motivo a
avaliação periódica é necessária.

Conforme pode ser observado na matriz, a gradação definida para acompanhamento
permite constatar o perfil conservador na classificação dos riscos pela DATAPREV.

O apetite ao risco da DATAPREV é baixo e, por isso, são evitados, mitigados ou
transferidos os riscos estratégicos dos processos e atividades da DATAPREV que sejam classificados no
nível alto ou crítico.

Legenda: 
Risco Crítico  (pontuação de 15 a 25)
Risco Alto  (pontuação de 08 a 12)
Risco Moderado  (pontuação de 04 a 06)
Risco Pequeno  (pontuação de 01 a 03)

Declaração de Apetite ao Risco 
2.1   Gestão de riscos e controles internos

Figura 2.1.2  – Diagrama Matriz de Risco
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Riscos e Ações Mitigadoras
2.1   Gestão de riscos e controles internos

PRINCIPAIS RISCOS PRINCIPAIS AÇÕES DE MITIGAÇÃO

Perda substancial       
de receita

1. Diversificar a carteira de clientes dentro do governo e do nosso 
conhecimento em regras previdenciárias e assistenciais.
2. Aprimoramento dos processos internos.
3. Ampliar contratos com clientes atuais.
4. Aprimorar/qualificar a entrega de soluções.
5. Comercializar soluções corporativas (novos produtos).
6. Ampliar a comercialização dos serviços para o mercado financeiro.
7. Modernizar a gestão de vendas.
8. Revisão/identificação dos controles internos.
9. Revisão de cláusulas contratuais ambíguas por meio de uma maior 

integração entre a DRN e a CJUR.
10. Acompanhar a pauta orçamentária no poder legislativo.
11. Estruturação de um processo de gestão contínua do ciclo de vida do 
produto.
12. Estruturação de um processo próprio de gestão de demandas.
13. Estruturação de um processo integrado (comercial, desenvolvimento 
e infraestrutura) de delivery.
14. Informar aos clientes sobre os principais impactos advindos dos 
possíveis cortes orçamentários.

Baixa produtividade para suportar o PEI 2019-
2023

Falha na preservação da seguranças da informação

1 Monitoramento mensal do Plano de Ação com reporte à DIREX.
2. Monitoramento bimestral do Plano de Ação dos diretores com o Presidente.
3. Reuniões mensais com os responsáveis pelo gerenciamento dos programas. 
4. Reuniões mensais com os patrocinadores dos programas.
5. Capacitações semestrais sobre os temas de Gestão Estratégica.
6. Revisão/identificação dos controles internos.

1. Revisão/identificação dos controles internos da 
Segurança da Informação.
2. Atualização e acompanhamento contínuo do plano de 
recuperação de desastres.
3. Atualização e acompanhamento contínuo do plano de 
contingenciamento de operação de Data Center.

4. Execução do plano de investimento tecnológico.
5. Execução e acompanhamento dos programas de cyber 
segurança e LGPD.

RISCO ALTO

RISCO CRÍTICO

RISCO CRÍTICO

Figura 2.1.3  – Riscos e ações mitigadoras (parte 1)
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Riscos e Ações Mitigadoras
2.1   Gestão de riscos e controles internos

PRINCIPAIS RISCOS PRINCIPAIS AÇÕES DE MITIGAÇÃO

Baixa aplicação da gestão do conhecimento
1. HH disponível para treinamento.
2. Capacitação estruturada e direcionada para o negócio (Plano de Capacitação).
3. Revisão/identificação dos controles internos.
4. Política de indicação e sucessão.RISCO ALTO

Figura 2.1.4  – Riscos e ações mitigadoras (parte 2)
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Decisões judiciais desfavoráveis à DATAPREV 1. Ações preventivas de novos passivos.
2. Plano estratégico para as ações mais vultuosas e mais impactantes.
3. Avaliar acordos judiciais.
4. Revisão/identificação dos controles internos.
5. Ações proativas com órgãos do poder judiciário  e de controle a fim de promover o 
esclarecimento sobre soluções/serviços realizados pela DATAPREV.

RISCO ALTO

De forma geral, durante o acompanhamento dos riscos estratégicos em 2021 os controles propostos se comportaram de maneira
adequada, ainda mais em um cenário de pandemia em que a empresa teve que se adaptar rapidamente à modalidade de trabalho remoto.

Uma vez que os controles desenvolvidos no processo de gerenciamento de riscos, ao longo de 2021, foram satisfatórios para a não
materialização do risco, podemos concluir que as ações desenvolvidas foram assertivas mantendo os riscos em níveis aceitáveis e,
consequente, preservando a estratégia da empresa.



Oportunidades e Perspectivas
2.1   Gestão de riscos e controles internos
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O Plano de Negócios da DATAPREV apresenta um conjunto de iniciativas, alinhadas à estratégia institucional, com o fito de viabilizar a consecução dos seus
objetivos, por meio de negócios que promovam e subsidiem políticas sociais, especialmente, no que diz respeito à modernização dos serviços públicos digitais e, com
isso, assumir um protagonismo nas iniciativas do poder público, que propiciem eficiência, qualidade, redução de custos e ampliação da acessibilidade às políticas
públicas.

A tecnologia assume um papel indispensável para impulsionar a melhoria dos serviços públicos digitais, sendo esta a principal oportunidade de negócio
para a DATAPREV, uma vez que atua como provedora de soluções que visam facilitar, simplificar e ampliar a interação dos cidadãos com os serviços públicos.

No contexto do ambiente de negócios de tecnologia da informação, a estratégia digital do Governo Federal é desburocratizar, modernizar, fortalecer e
simplificar a relação do Estado com a sociedade, cabendo à DATAPREV, no estrito cumprimento da sua finalidade pública, convergir esforços, infraestruturas,
serviços e sistemas com as iniciativas de governo digital, para tornar o Estado mais acessível e mais eficiente à população. Além disso, prioriza-se o combate ao
desperdício e ao pagamento irregular de benefícios.

Assim sendo, Plano apresenta uma visão da empresa, do seu portfólio atual de serviços e um estudo de mercado capaz de orientar a atuação estratégica
da empresa, com foco em apoiar o estado brasileiro e a sociedade no desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas estruturantes, baseando-se, mais
precisamente, nas seguintes premissas: apoio à transformação digital dos serviços públicos; desenvolvimento de soluções estruturantes; ampliação de
participação em mercados estratégicos.

Para tanto, a DATAPREV vem se modernizando, buscando novos negócios e novas formas de melhorar o acesso do cidadão às politicas sociais publicas. Já
foram construídos vários projetos inovadores e que trouxeram ganhos reais para a melhoria da cidadania digital brasileira, como, por exemplo, o Meu INSS, o Sine Fácil,
a Carteira de Trabalho Digital e mais recentemente o Prova de Vida Digital, o b-CPF (Blockchain do Cadastro de Pessoas Físicas) e o IdeiaX.

Para os próximos anos, a DATAPREV está estruturando atividades de fomento à cultura da inovação e criação de produtos inovadores. Esta estruturação não
se limitará ao âmbito interno da empresa, mas será direcionada, também, à seus clientes, atuais e futuros, por meio da oferta e organização de ações de inovação que
promovam a geração de novas oportunidades de negocio, tais como Oficinas de Design Thinking e Design de Serviços, Hackathons e o próprio processo de Ideação,
cujo foco e ́ buscar novas oportunidades para a empresa a partir da colaboração entre a empresa, seus clientes e fornecedores de tecnologia.



Oportunidades e Perspectivas
2.1   Gestão de riscos e controles internos
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A simplificação de processos administrativos, a transformação digital dos serviços públicos e o combate aos desperdícios e ao pagamento irregular de
benefícios são também percebidas como prioridades do governo. Sob esta ótica, a Plataforma Social CNIS deverá ser o grande hub de informações sobre cidadãos
como solução estruturante para o Estado brasileiro, com potencial de se tornar a melhor fonte de informações para a gestão dos projetos executados de forma
descentralizada a partir de mecanismos de integração de dados, apoiando a execução de políticas públicas para diversas esferas de governo.

Cabe ressaltar que a execução desta estratégia de suporte tecnológico à políticas públicas se dará em um cenário de retração das contas públicas do Brasil,
processo que vêm ocorrendo nos últimos anos e impacta a maioria dos investimentos do governo e o custeio das despesas correntes obrigatórias. Essa situação se
agravou em 2020 em função da pandemia da COVID-19, e o impacto deverá ser sentido nos próximos anos.

A consequência do cenário de retração da economia afeta diretamente o orçamento do governo federal para a execução de investimentos e para o custeio da
atividade governamental. Com efeito, o governo perde sua capacidade de investimentos e custeio, representando riscos à operação dos atuais negócios da empresa,
que possui concentração na pauta governamental.

Em relação às tendencias para o desenvolvimento de negócios, o mercado mundial continua registrando evolução dos modelos de licenciamento baseado
em consumo (as a service). Os indicadores de Softwares como Serviço (SaaS) / Plataforma como Serviço (PaaS) são crescentes em todas as vertentes de mercado e é
um fator relevante considerado para a geração de novos negócios pela DATAPREV.

Traçadas as oportunidades e analisadas as perspectivas, considerando, inclusive, a possibilidade de impactos econômicos no pais relacionados à dinâmica
da economia global, a eventos políticos locais e internacionais e a outros fatores adversos, como a pandemia da Covid-19, a DATAPREV prioriza o foco na geração de
valor adicional para clientes, a busca por alternativas de receitas, a maximização do retorno do investimento e o aumento de sua eficiência operacional. Tudo sem
perder de vista o foco na satisfação de seus clientes; os interesses do Estado e dos cidadãos; seu papel como provedora de soluções de qualidade que melhorem a
vida da população; e a eficácia em todos seus processos.



ESTRATÉGIA , 
GOVERNANÇA E 
DESEMPENHO3

Recomendação TCU: o objetivo deste capitulo é responder para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá, como a estrutura de governança



A DATAPREV vem aprimorando seu modelo de Gestão Estratégica, com análise de riscos,
oportunidades e indicadores de performance, de forma contínua e integrada para auxiliar os gestores na
condução da Empresa, tendo como pilares: o planejamento orientado a resultados e entregas; o
processo decisório guiado por indicadores e análise de riscos; e o monitoramento como elemento
preventivo, detectivo e corretivo viabilizando o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de
sua visão, assim como, proporcionar à sociedade uma melhor experiência no acesso aos serviços
públicos.

O modelo de gestão está estruturado desde a definição da estratégia (Plano Estratégico
Institucional), passando pelo desdobramento em nível tático (Plano de Negócios, Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Plano Diretor de Integridade Corporativa) e materializado em nível
operacional, representado no Portfólio de Programas e Projetos (Plano de Ação).

Para contemplar todo esse modelo, a Gestão Estratégica é um processo fundamental na
busca de se garantir a execução da estratégia, bem como o alinhamento desta com a operação, pois
serve para definir regras, criar estruturas e dirigir a organização, interagindo diretamente com outras
disciplinas, como o planejamento, gestão de indicadores, portfólio de programas e projetos, riscos,
processos e aquisições.

Por fim, em atendimento a Lei das Estatais e Lei das Sociedades Anônimas, e primando pela
manutenção da sua estratégia atualizada, a DATAPREV repensou o seu mapa estratégico e seus valores
institucionais, de forma a refletir seu papel institucional e seus valores.

3.1   ESTRATÉGIA

Figura 3.1.1 – Círculo da Gestão
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3.1   Estratégia

Instrumentos de Gestão Estratégica
O planejamento estratégico é um

processo de análise, criação de alternativas e
tomada de decisão sobre o que é a organização, o
que ela faz, o porquê ela faz e onde pretende
chegar no futuro. Além de alocar recursos,
essas decisões servem para alinhar propósitos,
pessoas, estruturas, suporte político, gerar valor e
aprendizagem organizacional, e principalmente,
impulsionar os resultados para prover soluções
digitais para o exercício da cidadania.

A figura ao lado mostra a integração e
direcionamento dos instrumentos de gestão. São
eles: Plano Estratégico Institucional (PEI), Plano de
Negócios (PN), Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI), Plano Diretor de Integridade
Corporativa (PDIC) e o Portifólio de Programas e
Projetos (Plano de Ação).

Figura 3.1.2 – Diagrama Instrumentos de Gestão Estratégica 58



1. Digitalizar os 
serviços públicos para 

um Estado mais 
eficiente

2. Implementar 
produtos digitais 
para a Sociedade

3. Aprimorar a 
eficiência 

organizacional

4. Garantir a 
segurança das 
informações

5. Fortalecer a 
imagem 

institucional

7. Impulsionar o negócio 
por meio de pessoas e 

suas competências

6. Assegurar a 
sustentabilidade 

do negócio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ética Dignidade Integridade Impessoalidade Legalidade Profissionalismo Cidadania TransparênciaVA
LO

RE
S

2021-2025
MISSÃO
Prover cidadania digital ao alcance de todos
VISÃO
Ser referência mundial em soluções digitais de governo

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 3.1.3 – Mapa Estratégico Institucional 2021-2025 59
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Cadeia de Valor
3.1   Estratégia

A Cadeia de Valor é um instrumento de gestão estratégica
que exibe a representação sistêmica e integrada do conjunto de
processos de negócio realizados na organização que transformam
insumos em produtos visando agregar valor para os seus clientes e
partes interessadas.

Figura 3.1.4 – Cadeia de Valor 2º Nível DATAPREV
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Processos Organizacionais
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A Cadeia de Valor é composta por quatro grupos de processos
que alicerçam e apoiam a estratégia sendo três deles de processos
finalísticos. A figura a seguir ilustra os valores gerados para a
sociedade a partir da convergência de seus processos alinhados aos
objetivos estratégicos da Empresa.

3.1   Estratégia

A Gestão de Processos tornou-se uma ferramenta imprescindível para a melhora da
qualidade em relação aos serviços prestados pela DATAPREV. A metodologia aplicada permite o
acompanhamento e o monitoramento dos processos visando sua melhoria contínua e, em
decorrência, possibilita a promoção da transparência e a definição de responsabilidades, com foco na
eficiência e efetividade dos processos, de forma a levar a empresa a um nível maior de
competitividade, agilidade e qualidade na entrega dos seus serviços.

Os resultados alcançados ante aos objetivos estratégicos estão no Cap.3 – Resultados do
Desempenho da Gestão

RELACIONAMENTO 
COMERCIAL E COM O 

CIDADÃO

CONSTRUÇÃO E 
ENTREGAS DE 

SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS

GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 

SOLUÇÕES

DIGITALIZAR OS 
SERVIÇOS 

PÚBLICOS PARA 
UM ESTADO MAIS 

EFICIENTE

PLANEJAMENTO  DE 
SOLUÇÕES SEGURAS

IMPLEMENTAR 
PRODUTOS 

DIGITAIS PARA A 
SOCIEDADE

MAIOR EFICIÊNCIA 
NA GESTÃO DE 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

GARANTIA DA 
CONTINUIDADE DO 

NEGÓCIO

TEMAS 
FINALISTICOS

ENTREGAS 
DE VALOR ENTREGAS DE 

VALOR 
ASSOCIADAS 
AOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Figura 3.1.5 – Temas Finalísticos da Cadeia de Valor Figura 3.1.6 - Visão processos organizacionais com resultados ao cidadão

Processos



3.2 APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À
CAPACIDADE DE GERAR VALOR

A DATAPREV entende a Governança Corporativa como o sistema pelo qual a empresa é dirigida,
monitorada e incentivada, com foco na deliberação ética como mecanismo de integridade, controle e cumprimento de
leis e regras, reafirmando seu propósito, valores e princípios, bem como viabilizando a preservação e geração de valor
econômico, e buscando fomentar uma cultura ética e uma conduta de respeito aos valores da empresa e à legislação.
Importantes avanços ocorreram em 2021, dos quais destacamos a aprovação da Política de Governança, da Politica
de Indicação e Seleção e da Política de Conformidade e Integridade.

Com a aprovação da Politica de Governança Corporativa, o Conselho de Administração formalizou as
diretrizes de atuação com elevados padrões de conduta e ética; aprimoramento de controles internos, privilegiando a
prevenção; comunicação interna e externa de forma transparente; desenvolvimento empresarial sustentável;
aprimoramento continuo do processo decisório e alinhamento com interesses das partes interessadas. A
formalização desse posicionamento fortaleceu o funcionamento do Sistema de Governança da empresa e trouxe as
bases, no ciclo de planejamento anual da empresa, para a criação de programas específicos para ASG e Conformidade
e Integridade, dando visibilidade a iniciativas antes tratadas em um único programa.

Outro avanço importante ocorreu no âmbito do processo de seleção dos administradores. O Conselho de
Administração aprovou uma Política de Indicação e Seleção, estabelecendo princípios, diretrizes e critérios para a
indicação, capacitação e avaliação de dirigentes, conselheiros e membros de comitês de assessoramento, bem como
para a seleção de candidatos a titulares das unidades internas de apoio governança da DATAPREV. Aprimorou-se a
base do processo de escolha para tais funções, dando mais transparência aos critérios reputacionais, de formação
acadêmica e experiência profissional utilizados como requisitos para viabilizar a nomeação para tais cargos a partir de
uma análise prévia do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão.

Destacamos, ainda, a unificação das Politicas de Conformidade, Integridade e Anticorrupção na nova
Política de Conformidade e Integridade , trazendo eficiência, objetividade e efetividade ao tratamento de temas
correlatos no nível estratégico do planejamento da empresa. A partir dessa iniciativa, foi revisto o planejamento
tático sobre o tema, resultando na revisão do Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC), e no aprimoramento da
gestão e operacionalização das iniciativas, a cargo do Sistema de Integridade da DATAPREV.
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Figura 3.2.1 – Círculo da Governança



DeterminaçãoDa Materialidade Das Informações

DEFINIÇÃO DOS TEMAS RELEVANTES

Elaboração dos drivers (direcionados) para Diretoria
Executiva, com base na análise ambiental PESTAL
e SWOT e reuniões gerenciais. Esses temas estão
presentes no Planejamento Estratégico e Plano de
Negócios.

AVALIAÇÃO DOS TEMAS
Priorização por Objetivo Estratégico

PRIORIZAÇÃO POR PROGRAMAS

1 - Digitalizar os serviços 
públicos para um Estado mais 
eficiente

2. Implementar produtos 
digitais para a Sociedade

01.01 – Transformação Digital do INSS

01.02 – Portfólio de Produtos 

01.03 – Plataforma Social - CNIS 

01.04 – Modernização da Plataforma Previdenciária 

01.05 – Transformação Digital e Modernização dos Clientes Estratégicos 

02.01 – INOVA: Fomento a Negócios Inovadores

02.02 – Plataforma de API

02.03 – Inteligência Artificial do INSS

02.04 – Plataforma BigData

02.05 – Experiência do Cliente
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São eles: qualidade, segurança da informação,
tecnologia, soluções corporativas, comunicação,
principais clientes, produtos, inovação,
modernização, marketing, pessoas, finanças e
gestão de recursos.

A estrutura do Relatório de Gestão da DATAPREV referente ao ano de 2021 foi repensada de forma a melhor oferecer uma visão clara sobre como a estratégia, a
governança, o desempenho e as perspectivas da DATAPREV levam à geração de valor no curto, médio e longo prazo. Com o compromisso essencial de fornecer informação concisa,
relevante e acessível. O Relatório de Gestão da DATAPREV referente ao ano de 2021 foi elaborado com base no princípio do pensamento coletivo, nas diretrizes do Tribunal de Contas
da União e nos sete princípios básicos da Estrutura Internacional para Relato Integrado. Os temas que o compõem são fruto de um processo de identificação, priorização e
desenvolvimento mediante o envolvimento das superintendências e diretorias da estatal, bem como tem como base o conteúdo do Relatório Anual e do Relatório de Sustentabilidade
referente a 2021 aprovado pelo Conselho de Administração acrescido de dados e informações complementares, quando aplicáveis. Visando assegurar a materialidade e integridade
das informações do relatório, este é analisado por diversas instâncias da empresa, das quais destacamos a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica, a Superintendência
de Auditoria Interna, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.

3.2 Apoio da estrutura de governança à capacidade da UPC de gerar valor 

Figura 3.2.2 – Priorização de Temas



Reorganização Societária 
Em janeiro de 2020, por meio do Decreto nº 10.199 a DATAPREV foi qualificada no âmbito do Programa de

Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República e a incluindo no Programa Nacional de Desestatização
(PND), o que resultou na necessidade de adequações como por exemplo, o depósito das participações societárias detidas
pela União e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no Fundo Nacional de Desestatização (FND), conforme a Lei
nº 9.491/1997, regulamentada pelo Decreto nº 2.594/1998.

Outra adequação necessária foi a transformação societária da DATAPREV em uma Sociedade por Ações, com a
consequente emissão de ações representativas do capital social, uma vez que, o capital social da Dataprev não está
dividido em ações, inviabilizando assim, o depósito previsto no art. 10 da Lei nº 9.491/1997.

A transformação societária da DATAPREV não trouxe impactos às estruturas organizacional e de governança
já implementadas na empresa, que tem como premissa o relevante interesse coletivo, o qual fundamenta a sua criação. A
sedimentada estrutura organizacional tem potencializado o processo produtivo, permitindo o aproveitamento de
oportunidades de mercado de forma eficaz e eficiente, bem como, a mitigação dos riscos aos quais a empresa possa se
expor, apresentando como principais benefícios:

✓ Aprimoramento do modelo de gestão estratégica;
✓ Planejamento orientado a resultados e entregas;
✓ Processo decisório guiado por indicadores e análise de riscos;
✓ Monitoramento da execução como elemento preventivo, detectivo e corretivo;
✓ Aprimoramento da esteira produtiva; e
✓ Maior nível de produtividade.

Com esse modelo, a DATAPREV se mantém alcançando níveis recordes de execução em seu Portfólio de
Programas e projetos, os quais refletem o desempenho e o alcance da estratégia empresarial.
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Figura .3.2.3 – Sistema de Governança e Gestão na DATAPREV
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A integridade, como componente da boa governança, tem sido fomentada no
âmbito da Administração Pública federal. Nesse contexto, os termos Conformidade
e Integridade surgem com significado muito mais abrangente do que apenas o
combate e a prevenção à fraude e corrupção. Trata-se, também, de impulsionar
uma mudança de cultura que tenha como fonte o compromisso individual com o
bem-estar coletivo, que tenha como princípio o interesse público acima do privado.
E ́ o desafio de promover atitudes pessoais pautadas pelo sentimento de
conformidade com valores éticos e morais, não pela imposição ou por medo de
eventuais sanções, mas pelo convencimento.

Zelar pela gestão de conformidade e integridade, incluindo seus processos e
interações, contribui inevitavelmente para o aumento do nível da confiança na
DATAPREV e, consequentemente, para o crescimento da empresa e dos bons
negócios. Por isso, deve se refletir em uma gestão sistêmica, percebida na Visão,
na Missão e nos Valores da Empresa, bem como na estratégia e nos objetivos,
buscando mitigar os riscos e implantar ações e controles adequados para a
consolidação de uma cultura organizacional comprometida e engajada com o bem
comum.

CGIC

COINCOMISSÃO DE ÉTICA

COONCORG

CORCOUVI

Corregedoria

Comissão de Ética Coordenação de Integridade

Coordenação de Riscos 
Corporativos

Coordenação de 
Organização e Normatização

Ouvidoria

Coordenação Geral 
de Integridade e Conformidade

Este compromisso da empresa é formalizado na Politica de Conformidade e
Integridade e sua operacionalização ocorre por meio do Sistema de Integridade.

Figura 3.2.2 – Sistema de Integridade
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Figura 3.2.4 – Hierarquia do planejamento de Integridade e Conformidade

A integridade faz parte da estratégia da DATAPREV, é um dos pilares da governança
corporativa e destacada como valor institucional da estatal. No ano de 2021, foi notório o
fortalecimento da estrutura e funcionamento da integridade na empresa, principalmente com a
implantação do Sistema de Integridade e engajamento da Alta Administração nas ações de
comunicação sobre a importância desse valor como compromisso de todos.

A ação articulada das áreas do Sistema de Integridade promoveu o aprimoramento da
comunicação junto ao corpo funcional. A implementação do Plano de Sensibilização para a
Integridade, peça que contempla o planejamento de eventos variados para a disseminação de
valores e padrões de conduta que devem reger as atividades na Empresa, vem sendo fundamental
para o fortalecimento da integridade na cultura organizacional.

A importância com que o tema é tratado dá visibilidade à DATAPREV. Em 2021, a CGU
convidou a estatal para divulgação de um dos valores do Projeto Valores do Serviço Público
Federal. O destaque da Empresa nesse projeto se deu pelo envolvimento dos agentes de
integridade, multiplicadores dos valores éticos na estatal, os quais auxiliaram na divulgação e
participação da empresa no projeto.

Em setembro, a DATAPREV sediou, em parceria com a Rede Governança Brasil (RGB), o mais
uma edição do “Diálogo de Governança com Estatais” com o objetivo de promover e estimular um
ambiente de dialogo entre gestores e órgãos de fiscalização. O evento contou com a participação
do Ministro do TCU, Sr. Augusto Nardes e com o Diretor de Auditoria das Estatais da CGU, Sr.
Thiago Aguiar

Ainda com o objetivo de ser referência, a Comissão de Ética organizou e a DATAPREV sediou,
nos dias 24 e 25 de novembro, o XVII Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas
Empresas Estatais, evento que contou com 734 participantes inscritos e 18 convidados, entre
expositores, palestrantes e mediadores.

Outro ponto de destaque foi que, a partir da revisão da Política de Conformidade e
Integridade, o Plano Diretor de Integridade Corporativa foi aprimorado em sua segunda versão,
desdobrando-se em novas dimensões e mapeando novos indicadores, monitorados por meio de
um painel corporativo disponível a todos os empregados, lançado no final de 2021.
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Com o objetivo de mensurar o clima organizacional em relação à Integridade na
Empresa e a efetividade das ações de Integridade junto aos empregados, desde 2018,
a DATAPREV aplica anualmente a Pesquisa de Percepção da Integridade para o corpo
funcional.

A DATAPREV encerrou 2021 com a média de 87% de percepção positiva da
Integridade, mantendo a evolução constante da percepção positiva nos últimos anos:
43% em 2018, 61% em 2019 e 76% em 2020.
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Gráfico 3.2.1 – Evolução da Percepção da Integridade na DATAPREV
Gráfico 3.2.2 – % Percepção da Integridade por Hipótese – 2º Ciclo/2021
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Foi disponibilizado para o corpo funcional o curso “Ética e Serviço Público” em
parceria com a ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. O curso teve como
público-alvo empregados, requisitados e extraquadros, além de estagiários e jovens
aprendizes.

Com carga horária de 20 horas, trata-se de uma importante oportunidade para
reflexão sobre a atuação profissional na condição de funcionários públicos. Pela
relevância do tema, o curso foi critério de elegibilidade para a GVR do 4º trimestre e
esteve disponível no período de 18.10.2021 a 31.12.2021.

EMPREGADO, 
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REQUISITADO

ESTAGIÁRIO JOVEM APRENDIZ
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4. DENÚNCIAS
5. TRANS. COM PARTES RELACIONADAS

Treinamento em Integridade
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ESTATISTICAS PÚBLICO-ALVO

• Dos 2744 empregados, extraquadros e requisitados 2704 (98,65%) concluíram
o curso e 37 (1,35%) não concluíram.

• Dos 127 estagiários, 84 (66,14%) concluíram o curso e 43 (33,86%) não
concluíram.

• Dos 22 Jovens Aprendizes, 4 (18,18%) concluíram o curso e 18 (81,82%) não
concluíram.
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Transparência Ativa
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A Transparência permite que a sociedade obtenha informações atualizadas sobre
operações, estruturas, processos decisórios, resultados e desempenho da empresa.
Consiste em postura colaborativa para disponibilizar às partes interessadas as
informações que sejam de interesse coletivo ou individual e não apenas aquelas
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Falamos em Transparência Ativa
quando a divulgação é feita proativamente, independentemente de terem sido
solicitadas.

A DATAPREV alcançou o 1º lugar no ranking de Transparência Ativa da
Controladoria Geral da União (CGU), que avalia o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação (LAI) na administração pública. Além da DATAPREV, outras 26 instituições
ocupam a primeira posição, em meio a um total de 306 órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal. A nota máxima se deve ao atendimento de 100% dos requisitos
estabelecidos pelo órgão de controle, com a divulgação de informações atualizadas no
portal da empresa na internet.

Entre os 49 itens avaliados estão dados sobre licitações e contratos, receitas e
despesas, entre outros. De acordo com o ranking, disponível para a sociedade pela
internet, a avaliação média das empresas públicas é de 69,55% de atendimento e a de
todos os demais órgãos é de cerca de 63,80%.

A posição da DATAPREV no ranking reflete as ações desenvolvidas ao longo de
2021 para o fortalecimento da governança das informações divulgadas proativamente,
buscando mais controle e envolvimento de toda a empresa nesta tarefa.

Figura 3.2.4 – Painel da Lei de Acesso à Informação (CGU)
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Os normativos cumprem a função essencial de regulamentar e legitimar a
forma pela qual a Empresa se organiza e atua, bem como guiar a execução de suas
atividades, promovendo transparência e segurança aos atos da gestão. Assim, por meio
da Gestão de Normativos, a área orienta a realização das atividades necessárias à
conformidade dos normativos e sua publicização .

Em 2021, teve inicio um grande movimento de atualização e
modernização de normativos da DATAPREV, resultando no tratamento e a publicização de
657 normativos, além da identificação de medidas necessárias ao aprimoramento do
processo, favorecendo a construção da base de conhecimento normativo, que deve
nortear a conduta de todos os agentes na execução de suas atividades.

Normatização
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Ouvidoria
A Ouvidoria recebe e trata manifestações e pedidos de informação relacionados à atuação da DATAPREV, tanto do público interno (seus empregados e terceirizados) como do

público externo (clientes, fornecedores e sociedade em geral), com independência, isenção e confidencialidade.
Em 2021, a Ouvidoria passou a operar todos os canais de atendimento oferecidos aos cidadãos pela DATAPREV, incorporando ao fluxo de tratamento de manifestações as

ocorrências recebidas via e-mail e por meio da plataforma de relacionamento Reclame Aqui.

DESTAQUES DO ANO

• Tempo médio de atendimento da Ouvidoria da DATAPREV, em 2021, foi de 10,05 dias, o que
representou uma melhora em relação ao ano anterior (11,21 dias). O tempo médio de
atendimento entre as 317 ouvidorias setoriais do poder público Federal, no mesmo período, foi de
14,26 dias.

• O volume total de manifestações recebidas foi de 63.716, o que representou, aproximadamente, a
metade do volume recebido em 2020 (pico da pandemia e da concessão do benefício Auxílio
Emergencial). Cabe destacar que a volumetria de manifestações recebidas pela Ouvidoria da
DATAPREV representou 8,1% da demanda nacional.

• 55 mil manifestações foram repassadas para outros órgãos (86%), sendo 50 mil para o Ministério
da Cidadania.

• O volume de manifestações consideradas aptas e tratadas internamente pela Ouvidoria foi de
7.230, o que representou crescimento de 487% em relação ao ano anterior (1.485).

72

Do total de manifestações recebidas, algumas, conforme o teor da manifestação, trataram
de assuntos alheios à competência da DATAPREV e foram repassadas para outras Ouvidorias do
Poder Público Federal. Outra parte foi arquivada por duplicidade de envio. As demais manifestações
foram consideradas aptas e receberam tratamento pela Ouvidoria da DATAPREV. @ 
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Ouvidoria

Tabela 3.2.1 - Manifestações tratadas por área gestora em 2021

TRIMESTRE
Total

1º 2º 3º 4º
Pedidos de Acesso à Informação 43 36 31 30 140

Reclamações/Solicitações

Fala.BR 257 214 346 442 1259
Reclame Aqui 514 416 485 562 1977
E-mail Atendimento 829 1.499 600 891 3819

Sugestões 0 0 5 1 6
Elogios 0 1 2 1 4
Denúncias Aptas 3 2 4 5 14
Comunicação (denúncia 
anônima) 0 2 3 7* 12

Arquivadas (duplicidade) 338 549 373 268 1528
Encaminhadas Outras 
Ouvidorias 8.987 27.190 12.952 5848 54977

Total 10.971 29.909 14.801 8.055 63.736

Manifestações Recebidas na Ouvidoria (JAN - DEZ/ 2021)

(*) Uma denúncia anônima foi arquivada por insuficiência de dados, ou seja, seis denúncias anônimas 
foram consideradas aptas no quarto trimestre de 2022.
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A Ouvidoria da DATAPREV, integrada, como unidade setorial, ao Sistema de
Ouvidorias do Poder Executivo Federal, recebe e trata manifestações e pedidos de
informação relacionados à atuação da DATAPREV, tanto do público interno (seus
empregados e terceirizados) como do público externo (clientes, fornecedores e
sociedade em geral), com independência, isenção e confidencialidade. As
manifestações duplicadas são arquivadas e aquelas de competência de outras
ouvidorias são encaminhadas por meio do Fala.BR conforme a competência para o
tratamento.

(*) Uma denúncia apta é aquela que reúne elementos mínimos indispensáveis ao 
encaminhamento da denúncia para a unidade apuradora. 

Gráfico 3.2.6 – Total de Denúncias Aptas

TOTAL

7.231MANIFESTAÇÕES TRATADAS 
(pela DATAPREV em 2021)

TOTAL

63.736MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 
(pela  DATAPREV em 2021)
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A Corregedoria da DATAPREV, criada em novembro de 2019 por meio da resolução nº 3754/2019, tem como propósito o exercício de atividades relacionadas à prevenção e
apuração de irregularidades praticadas por agentes públicos no âmbito da Estatal. Em 2020 foi publicada a N/PO/021/20, Norma de Procedimentos Correcionais da DATAPREV que
estabelece as bases de trabalho e atuação do órgão de correição. A Norma consolida e regulamenta as ações da Corregedoria da DATAPREV e é instrumento fundamental para a
condução dos processos de apuração no âmbito da Empresa.

Com o objetivo de prevenir e disseminar uma cultura de integridade, foram realizadas ações de apresentação e divulgação dos trabalhos correcionais e, até mesmo, de
treinamento, por meio da realização de eventos em formato de live que teve a participação de todos os Superintendentes, Coordenadores-Gerais e Gerentes de Departamento, além
de eventos dirigidos ao corpo funcional. A realização de eventos de capacitação mostraram-se de fundamental relevância para a Empresa e, para o exercício de 2022 a Corregedoria
realizará eventos recorrentes - Momento Corregedoria - para tratar de temas dirigidos, além de buscar aproximar a Corregedoria dos empregados.

O aperfeiçoamento dos instrumentos normativos da DATAPREV para adequação das atividades correcionais, assim como para desenvolvimento das ações de prevenção e
combate a ilícitos na Empresa continuam sendo meta de aperfeiçoamento para 2022, inclusive no sentido de promover avançar no patamar de maturidade da Corregedoria, conforme
modelo de maturidade correicional da Controladoria Geral da União (CGU) – CRG-MM. O Modelo de Maturidade Correcional e ́ composto por 5 Níveis de Maturidade, 4 Elementos (áreas
avaliadas), e 19 Macroprocessos-chave (KPAs), que se organizam numa matriz de evolução da maturidade correcional.

Corregedoria
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Corregedoria
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• No ano de 2021 foram aplicadas 04 (quatro) Suspensões e 06 (seis) Termos de Ajustamento de Conduta - TAC, referentes a processos do ano de 2020.

Em comemoração aos 2 anos de criação da Corregedoria, foram realizadas quatro palestras semanais durante o mês de novembro. Os eventos, no formato on-line,
abrangeram diversos temas, como a importância da atividade correcional, com Corregedor-Geral da União - CRG/CGU; a corrupção, com o Diretor da Corregedoria Geral da União; sobre
a importância da denúncia e o papel da Ouvidoria, com o Ouvidor-Geral da União - CGU; e com palestra de Doutora do Tribunal Regional do Trabalho/RJ, que tratou de assédio moral e
sexual.

Gráfico 3.2.7 – Total de Denúncias Aptas
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A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e
de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da
DATAPREV. A Superintendência de Auditoria Interna deve auxiliar a empresa a realizar
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos,
controles internos e governança, de acordo com a legislação e normas expedidas pelo
órgão Central de Controle Interno (CGU), pela Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União
(CGPAR) e pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(SEST/ME), observando as orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração
desta casa.

Auditoria Interna
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Dentre essas avaliações realizadas destacam-se:
• Avaliação da rotina de processamento do Auxílio Emergencial: Os trabalhos

executados abordaram desde a formalização, a gestão contratual, o
desenvolvimento dos sistemas e os serviços que integram a solução. Foram
avaliadas questões voltadas à adoção e à implementação dos controles de
segurança da informação e à conformidade da infraestrutura de tecnológica.
Como resultado foram emitidas recomendações que impactaram na regularidade
da gestão contratual, na implementação de melhorias na segurança da
informação e no fortalecimento dos controles internos, contribuindo assim para a
prestação adequada dos serviços públicos para a sociedade.

• Avaliação dos resultados mensais apurados e seus reflexos fiscais: Os trabalhos
de avaliação abordaram temas como Decadência Créditos, Recolhimento e
Retenção de impostos, Diárias e Gestão Patrimonial atuando na melhoria dos
controles internos da empresa.

Após a execução das avaliações inicia-se o processo de monitoramento das
providências adotadas pelos gestores para mitigar os riscos identificados. Durante o
exercício de 2021 foram atendidas 89 recomendações, considerando as avaliações
realizadas pela própria auditoria interna da DATAPREV e aquelas realizadas pelos demais
Órgãos de Controle (CGU/TCU).

Para atendimento de suas competências, a
Superintendência de Auditoria Interna
realizou 36 avaliações em 2021, divididas
em avaliações mandatórias previstas em
leis ou normativos e avaliações eletivas
priorizadas a partir de uma análise de riscos
dos processos da DATAPREV.
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As avaliações realizadas em 2021 tiveram um significativo ganho de
eficiência e de objetividade em decorrência da intensificação da interação por
meios eletrônicos entre os empregados e entre estes e os gestores, isso
proporcionou uma maior aproximação entre a auditoria interna e os gestores.

Ainda na linha de melhoria dos processos de trabalho as atividades
relacionadas ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria
Interna da DATAPREV foram intensificadas com o objetivo de promover a
melhoria contínua da atividade de auditoria interna e proporcionar a entrega de
alto valor agregado, a partir da coleta de dados com todos os envolvidos com a
atividade de auditoria interna.

Por fim, em 2021, foi estabelecida a sistemática de quantificação dos
resultados decorrentes da atividade de Auditoria Interna, a partir do registro dos
benefícios financeiros e não-financeiros, alinhada com Instrução Normativa nº
10, de 28 de abril de 2020 da Controladoria Geral da União.

Auditoria Interna
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Gráfico 3.2.8 – Indicadores da atividade de Auditoria Interna em 2021

LEGENDA:
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Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
LGPD
Como guardiã dos dados sociais da população brasileira, a DATAPREV vem trabalhando desde antes da edição da Lei

13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para preparar seus processos, seja como controladora, seja
como operadora visando garantir a conformidade legal e respeito às determinações e prazos.

Desde 2019 a DATAPREV conta com um Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (Programa P&PD)
estabelecido e em contínua implementação. Desde então, a empresa começou a colher os frutos deste planejamento
antecipado e como resultado, percebe-se a clara evolução da maturidade das áreas participantes (ver Gráfico 3.2.9).

No seu papel Controladora, o programa continuou a evoluir e melhorar o processo de Gestão da Privacidade e
Proteção de Dados. Como destaque, percebe-se uma nítida elevação na maturidade e engajamento das principais áreas que
tratam com dados pessoais dos colaboradores, principalmente na Gestão de Pessoas e Logística.

Além disso, no papel Operadora, a empresa passou a acelerar as ações com seus principais clientes, melhorar a
comunicação e relacionamento nas respostas ao órgãos de controle e ANPD.

Com a entrada em vigor das sanções da LGPD e a publicação das normatizações internas relacionadas à privacidade
e proteção de dados pessoais, todas as áreas da empresa se mobilizaram para produzir um os Relatórios de Impacto à Proteção
de Dados (RIPDs) mais expressivos, de maneira preventiva à necessidade de documentar os principais fluxos de tratamento de
dados pessoais, os riscos envolvidos e, principalmente, as ações de proteção de dados necessárias a fim de garantir
efetivamente os direitos dos titulares.

A DATAPREV por tratar dos dados da área social do Governo, é a maior gestora de dados pessoais e dados pessoais
sensíveis da América Latina, sendo impactada de maneira relevante pelas legislações de privacidade em vigor e por outras que
vierem a ser editadas.

Com essa visão, estabeleceu em 2021 um Framework de Privacidade, cujos objetivos são construir confiança acerca
das medidas de proteção adotadas, unificar um vocabulário comum, realizar a padronização técnica para controles de P&PD,
permitir a medição dos principais objetivos de privacidade e complementar os procedimentos de segurança da informação já
adotados na Empresa.

De maneira complementar, considerando-se a criticidade e a provável regulação global sobre o assunto, a empresa
se volta, agora, para a avaliação de impacto dos sistemas e produtos críticos, incluindo os que envolvam Inteligência Artificial e
Big Data e na atualização dos RIPD de “Alto Risco e Larga Escala” mediante as novas regulações emanadas no ano de 2021 e
que já impactam no tratamento de dados pessoais realizado pela empresa. 78

3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor

Gráfico 3.2.9 – Evolução do Inventário de Fluxos e Processos que 
tratam dados pessoais.

O gráfico apresenta a evolução nos ciclos do SGPI (Sistema de 
Gestão da Privacidade e Proteção de Dados) tanto no 
quantitativo de áreas participantes, como no quantitativo de 
fluxos ou processos mapeados.



3.3   RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
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Ao falar de geração de valor, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa pontua que capacidade de reunir, organizar e
mensurar informações gerenciais de forma integrada ao planejamento
estratégico define a velocidade com que as organizações crescem, inovam,
investem em tecnologias, produtos e serviços competitivos e superam
obstáculos para se manter sustentáveis economicamente.

A DATAPREV segmenta seus objetivos estratégicos em
Programa e adota a metodologia de gerenciamento de programas para
essa execução. Segundo o Guia PMBOK®, um programa é um grupo de
projetos e atividades gerenciados de modo coordenado para a obtenção
de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados
individualmente.

Nesse contexto, o Plano de Ação da DATAPREV, destaca-se por
ser este o instrumento de gestão que detalha o planejamento operacional
e promove a tangibilidade da estratégia organizacional. Sendo assim, é
através do alinhamento do plano operacional com os instrumentos táticos
direcionadores da companhia - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI) e Plano de Negócios (PN) – que se materializam as ações a serem
concretizadas a consecução da nossa missão e visão, e monitoradas por
indicadores corporativos.



Plano de ação  
3.3   Resultados e desempenho da gestão
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Os Programas Corporativos possuem características plurianuais, sendo o Plano
de Ação o escopo anual para execução do exercício.

O Plano de Ação de 2021 foi elaborado de forma a promover maior engajamento
e integração, com foco em entregar serviços públicos digitais para aprimorar a relação
Estado-Sociedade visando melhorar a experiência do cidadão no acesso aos serviços
públicos, sendo apresentado neste relatório os percentuais e objetivos dos programas
finalísticos.

Os esforços extras que foram empregados para o atendimento as demandas
emergenciais, não impactaram o processo produtivo da Empresa, proporcionando um nível
de execução de 90,1% de execução. Esse é o terceiro ano consecutivo que a Empresa tem
seu planejamento executado acima dos 85% de execução em curva ascendente, em 2019:
86%, em 2020: 89,5% e em 2021: 90,1%, o que reforça mais ainda o empenho da Empresa
em entregas que possam mudar a vida do cidadão.

Esses números representam 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 retorna como valor social mediato para a oferta de novos serviços digitais
seguros e eficientes.

Assim, a Empresa reforça seu compromisso com a sociedade com o contínuo
aprimoramento do modelo de gestão estratégica, gestão esta pautada pelos pilares do
planejamento orientado a entregas e resultados, pela execução guiada por indicadores e
pelo monitoramento como elemento preventivo, detectivo e corretivo da persecução dos
objetivos estratégicos da DATAPREV e serviços de qualidade para toda sociedade.
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Figura 3.3.1 – Plano de Ação em Números
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Resultados do Plano de Ação 
Os resultados são os elementos primários, podendo ser considerados como projetos ou grandes entregas, que se desdobram em ações e entregas menores, bem como podem

pertencer a diretorias distintas, uma vez que os programas endereçam temas transversais à organização.
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Gráfico 3.3.1 – Execução dos programas corporativos 



1 - Digitalizar 
os serviços 
públicos para 
um Estado 
mais 
eficiente

Programas Finalísticos do Plano de Ação
3.3   Resultados e desempenho da gestão

92,1%
01.01 – Transformação 

Digital do INSS

84,0%
01.04 – Modernização 

da Plataforma 
Previdenciária 

• Promover a Transformação Digital do INSS, implementando recursos tecnológicos e modernizando os
processos de trabalho, tornando-os mais ágeis e eficientes, com foco na excelência do atendimento ao
cidadão, incluindo a concessão automática de benefícios, novos e melhores serviços digitais e combate a
irregularidades.

• Conceber e viabilizar soluções que alavanquem negócios e resultados nos segmentos de mercados
preferenciais (Governo/Economia, Social, Financeiro e Judiciário).

• Modernizar a Plataforma Previdenciária (principais sistemas: SUB, PRISMA e SABI) por meio da revisão dos processos
atuais e reescrita das soluções, baseado em adoção de tecnologia padrão e de pleno conhecimento pelas equipes técnicas,
culminando na desativação do mainframe Unisys.

OBJETIVOS

83

90,7%
01.02 – Portfólio de Produtos 

86,4%
01.03 – Plataforma 

Social - CNIS 

• Aprimorar e enriquecer os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, através do
estabelecimento de processos, melhoria das funções de atualização, buscando padronização, controle e gestão das
rotinas, contando com as informações negociadas e disponibilizadas pelos órgãos gestores das bases de dados,
conforme Decreto nº 10.047/19;
• Consolidar a posição do CNIS como um dos principais instrumentos para implementação de políticas públicas do
Estado Brasileiro.

79,2%
01.05 – Transformação 
Digital e Modernização 

dos Clientes Estratégicos 

• Conceber e viabilizar produtos/serviços estratégicos em relação às necessidades dos principais clientes em seus eixos de atuação:
Previdência, Assistência, Fazenda, Trabalho e Emprego, Financeiro.



2. 
Implementar 
produtos 
digitais para a 
Sociedade

Programas Finalísticos do Plano de Ação
3.3   Resultados e desempenho da gestão

OBJETIVOS

84

95,0%
02.01 – INOVA: Fomento a 

Negócios Inovadores

• Produzir novas soluções para resolução de problemas complexos, de forma ágil, com foco na geração de novos
negócios, a partir do Processo de Inovação;
Realizar ações para fomentar a cultura da inovação internamente e com clientes estratégicos, com o objetivo de pensar
em novas soluções para atendimento aos clientes..

95,5%
02.02 – Plataforma de API

• Potencializar as ações de governo por meio da integração, compartilhamento e interoperabilidade de dados
promovendo o aumento da receita através da comercialização das APIs;
• Proporcionar soluções que favoreçam o uso da arquitetura em microsserviços;
Disponibilizar serviços de forma padronizada e gerenciada primando pela capacidade de interoperabilidade e
reuso.

92,1%
02.03 – Inteligência Artificial 

do INSS

• Evoluir capacidades técnicas da plataforma de inteligência artificial, aumentando a eficiência na análise de
dados estruturados e processamento de imagens para evolução e aprimoramento dos processos dos clientes da
DATAPREV;
• Ampliar a oferta de soluções de Diagnóstico e Tratamento Inteligente para otimização operacional das
solicitações de benefícios e processos do judiciário.

94,4%
02.04 – Plataforma BigData

• Evoluir a Plataforma de Big Data por meio do aprimoramento dos processos de governança e do enriquecimento
de dados, assegurando aos cliente soluções eficientes de Informações Gerenciais e Consumo de Dados;
• Modernizar a tecnologia empregada nos sistemas de informação.

91,4%
02.05 – Experiência do Cliente

• Aprimorar os processos do ciclo da demanda do cliente, de forma contínua, com o propósito de detectar, prevenir e
corrigir desvios que sejam prejudiciais, gerando uma visão de eficiência;
• Estruturar o atendimento para oferecer a melhor experiência no relacionamento com o usuário, buscando iniciativas
de automação com a visão Omnichannel;
• Promover a melhoria na qualidade dos produtos com foco na experiência do cidadão e clientes.



3.4 Resultadosalcançados ante os Objetivos  Estratégicos e as 
prioridades da gestão

85

A DATAPREV realiza a gestão por indicadores para
promover o monitoramento contínuo das suas metas e de seus
resultados, nos níveis estratégico, tático e operacional, baseada na
metodologia instituída pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade:
Gestão do Sistema de Indicadores¹.

O acompanhamento de indicadores corporativos
fortalece o processo decisório, pois o torna assertivo na medida que
os indicadores apresentam a evolução e os possíveis desvios para a
realização dos resultados, possibilitando que ações corretivas sejam
implementadas de forma a garantir o atingimento da estratégia.

A medição sistemática e periódica dos resultados, por
meio de indicadores, permite que a organização faça intervenções
precisas e fundamentadas que agregam valor à atividade da
empresa.

Para ter uma análise precisa da evolução empresarial e
atingimento de seus resultados, é necessário que a gestão esteja
municiada de informações que se complementam. Um conjunto de
indicadores permite, por meio de modelos de causa e efeito, e sob
vários ângulos, compreender o comportamento e o desempenho de
uma organização.

10 Alcançados

Não Alcançados

Alcançados Parcialmente4

3

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

17



OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TDG -
Transformação 
Digital do Governo

=100% 
(Dez/21) 100% Meta Alcançada
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OE 2 – Implementar produtos digitais para a sociedade
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

CSAPP -
Classificação da 
Satisfação dos 
Usuários nos 
Aplicativos das 
lojas mobile

≥ 4
(Dez/21) 4,14 Meta Alcançada

NPS - Net 
Promoter Score

≥ 23
(Dez/21) 18,70

Meta Alcançada Parcialmente

O NPS avalia a qualidade dos serviços prestados pela DATAPREV para seus clientes e é calculado por meio
da subtração do percentual de detratores, do percentual de promotores. Segundo a metodologia, são
considerados detratores os clientes que atribuíram notas entre 0 e 6. São considerados clientes
passivos/neutros os clientes que atribuíram notas 7 ou 8; São considerados promotores aqueles clientes
que atribuíram notas 9 ou 10. Os resultados podem ir de -100 (todos os clientes são detratores) até +100
pontos (todos os clientes são promotores). A pontuação para 2021 foi de 18,7 pontos. Embora não tenha
sido obtida a pontuação estipulada na meta (NPS 2021 >= 23), houve um incremento de 26,1 pontos
em relação a 2020, cujo valor obtido foi de -7,4.
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OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TPPA - Taxa de 
Progresso do Plano 
de Ação

≥ 85%
(Dez/21) 90,10% Meta Alcançada
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OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

IGG - Índice 
Integrado de 
Governança e 
Gestão públicas

≥ 85%
(Dez/21) 68,70%

Meta Não Alcançada

Em 2021, foi realizada autoavaliação do indicador IGG no primeiro e segundo trimestres. Nestas ocasiões, as
notas refletiam um atingimento de aproximadamente 73. No entanto, duas questões que a DATAPREV
entendia como não aplicável, o TCU não aceitou a justificativa, quais sejam: definição de metas para
simplificação do atendimento prestado aos usuários de serviços públicos e publicação de dados em formato
aberto. Sendo assim, ambos os itens devem ser disponibilizados para as próximas avaliações.
Considerando os demais aspectos da avaliação, pode-se destacar pouco avanço no tema de Gestão de Pessoas
que continua com nota aproximada de 50. Dentre os pontos que tiveram pouca pontuação, os que mais
impactaram na nota foram relacionados à disponibilização de sucessores qualificados e desenvolvimento de
competências de colaboradores e gestores. No entanto, em 2021 houve avanços com o desenvolvimento de
política de indicação e sucessão e mapeamento das ações educacionais ligadas ao atingimento dos resultados
do plano de ação, ambos realizados após a data de corte da avaliação, o que certamente refletirá avanços na
nota de 2022. Ainda será necessário para o próximo ciclo avançar em planos de sucessão para ocupação de
funções críticas e na identificação de lacunas de competências dos colaboradores e gestores. Outro ponto
importante é o aprimoramento de avaliação, em termos qualitativos e quantitativos, sobre a demanda por
colaboradores e gestores por área e/ou processos e garantir o provimento de vagas necessárias para o
atingimento das metas organizacionais. Esse último ponto impactou não só o iGG mas outros indicadores
respondidos pela empresa como o ITScore.
Outro tema que representou grande impacto na nota é o relacionado à Continuidade de Negócio. Para viabilizar
melhoria desse tópico, o tema começou a ser trabalhado pela área de governança corporativa e espera-se
avanço para o ciclo de 2022.
Aspectos relacionados à sustentabilidade também deverão começar a ser endereçados com a formatação de
Programa de ASG previsto para 2022.
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TPPJUD - Taxa de 
Provisionamento 
do Passivo Judicial

≤ -20%
(Dez/21) -22,6% Meta Alcançada

TEA_TI - Taxa de 
Execução de 
Aquisições de TI

≥ 70%
(Dez/21) 14,40%

Meta Não Alcançada

Ao longo de 2021, o indicador demonstrou um percentual de execução abaixo do esperado. Apesar da taxa de
execução das aquisições de TI ser de 14,4%, o resultado obtido se justifica devido a projetos que se
mantiveram em fase de planejamento interno (escopo e pesquisa de mercado), causando atrasos nas etapas
de contratação, e outros que foram replanejados, consequentemente sendo alocados para o exercício
posterior ou reavaliados quanto as necessidades da aquisição
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OE3 -Aprimorar a eficiência organizacional



3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TO_SMC - Taxa de 
Obsolescência de 
Serviços de Missão 
Crítica

≤ 30%
(Dez/21) 71,13%

Meta Não Alcançada

Em 2021, ocorreram ações que influenciaram o indicador, resultando de um modo geral a redução de 3,3%,
quando comparado à 2020: São elas (1) a atualizações na base de configuração (CMDB), que ajustaram o
relacionamento entre os serviços e sua infraestrutura, acarretando redução e/ou aumento da taxa de
obsolescência, dependendo da situação da conformidade tecnológica dos produtos instalados nos servidores;
(2) reduções relacionadas as ações de tratamento das não conformidades de cada serviço; (3) reduções
relacionadas as ações de atualização tecnológica da infraestrutura da empresa como um todo.

T_INOV_TI - Taxa 
de Inovação 
Tecnológica de TI

≥ 20%
(Dez/21) 33,30% Meta Alcançada!
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

IMA_DESI - Índice 
de maturidade em 
Defesa Cibernética 
e Segurança da 
Informação

≥ 4
(Dez/21) 3

Meta Alcançada Parcialmente

O indicador atingiu a maturidade Nível 3, classificado como "Definido", onde o percentual dos controles
implementados adequadamente, por função de segurança, está entre 60% e 80%.
O Plano de Ação 2021 não foi planejado visando atender os controles necessários para aumento de maturidade.
Então, não existia uma relação direta entre o planejado e os controles a serem medidos. O que foi feito era
necessário, estruturante, porém não contribuiu para aumentar a maturidade. Para atingirmos o nível desejado,
dependemos de investimentos que não foram feitos e de automação de processos, ganho de escala, até mesmo de
aumento na capacidade dos times de segurança. Já para 2022 foram propostas ações mais que contribuirão
diretamente com o aumento da maturidade.
Apesar de não ter atingido o nível 4 estipulado para 2021, o resultado encontra-se consistente com o indicador de
maturidade do IT Score, que também foi medido no ano corrente. O indicador se mostrou adequado ao propósito e
porte da empresa e, aderente às práticas de mercado, sendo recomendada sua manutenção e continuidade para
2022, cujo a meta se manteve.
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TEPUFI - Taxa de 
Engajamento do 
Público no 
Facebook e 
Instagram

≥ 2,45%
(Dez/21) 1,50%

Meta Alcançada Parcialmente

A taxa de engajamento do público mensura a relação entre o alcance das postagens e a reação dos usuários a seu
respeito.
Em 2020, a taxa de engajamento acumulada de janeiro a dezembro foi de 1,96%, em função da atuação da
DATAPREV no auxílio emergencial. Para 2021, primeiro ano de medição efetiva dessa taxa, foi estimado um
aumento de 25% em relação ano anterior, o que resultou numa meta pretendida de 2,45%; meta desafiadora, uma
vez que o serviço prestado por esta empresa não é um bem de consumo ao público.
Em 2021 o engajamento diminuiu, alcançando a taxa de 1,5% devido, principalmente, à interrupção do Auxílio
Emergencial e à descontinuidade do programa de manutenção da renda. Todavia, apesar da meta não ter sido
atingida, a taxa de engajamento é considerada satisfatória, pois reflete positivamente a estratégia de atuação da
DATAPREV nas redes sociais – aumento do número de seguidores e alcance das publicações -, acompanhadas pelo
Facebook e Instagram. Além disso, é importante destacar que a indústria de tecnologia tem um percentual médio de
engajamento de 1,3%.
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TROGU - Taxa de 
Concentração das 
Receitas oriundas 
do Orçamento-
Geral da União

≤ 56,30%
(Dez/21) 55,24% Meta Alcançada

TDA_ANS - Taxa de 
Desvios no 
Atendimento aos 
Níveis de Serviços 
dos Contratos com 
Clientes

≤ 0,12%
(Dez/21) 0,12% Meta Alcançada
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

RPL - Retorno 
sobre o Patrimônio 
Líquido

≥ 14,72% a.a
(Dez/21) 24,91% Meta Alcançada

EBITDA - Lucro 
antes de Juros, 
Impostos, 
Depreciação e 
Amortização

≥ R$ 
350.000.000,00

(Dez/21)
R$ 517.066.043,00 Meta Alcançada
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3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador Meta Medição Status Justificativa

TAVA_ALOC - Taxa 
de valor alocado da 
força de trabalho 
nas áreas 
finalísticas

≥ 70%
(Dez/21) 73,70% Meta Alcançada

ICLO - Índice de 
Clima 
Organizacional

≥ 75%
(Dez/21) 74,45%

Meta Alcançada Parcialmente

O índice alcançado ficou muito próximo do estabelecido. Embora a meta estabelecida não tenha sido totalmente
alcançada, é importante ressaltar que o índice de 2021 é superior ao alcançado em 2020 (69,54), apontando que o
Clima Organizacional em 2021 elevou seu nível de favorabilidade, de acordo com a escala utilizada para medição de
Clima Organizacional.
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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 2021, com a finalidade de aumentar o engajamento e
potencializar o desenvolvimento humano, orientou seus esforços para a qualificação e capacitação
das equipes, bem como o aprimoramento do seu programa de gestão de desempenho. Para além
disso, também priorizou o aprimoramento do processo de recrutamento interno, por meio de
processos seletivos para remanejamento entre as áreas, o que potencializou a aderência entre as
necessidades empresariais e as competências individuais.

Também no ano de 2021, a área de pessoas empreendeu estudos sobre a regra de
aposentadoria compulsória estabelecida pela Emenda Constitucional 103/2019, com previsão de
atualização do normativo interno para o inicio de 2022.

Outras ações de grande relevância foram as relativas às medidas para combater a
pandemia da COVID-19, com a atuação do Comitê de Crise instituído no ano de 2020, a adoção do
teletrabalho provisório e a proteção de todos os colaboradores, inclusive terceirizados.

3.5 GESTÃO DE PESSOAS
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CONFORMIDADE LEGAL
As relações de trabalho entre a DATAPREV e seus empregados e colaboradores são

regidas pela Consolidações das Leis de Trabalho e pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, assim
como todas as atividades relacionadas com a gestão de pessoas têm o devido respaldo em
políticas, resoluções e normativos internos, considerando como documento norteador a Política
de Gestão de Pessoas, aprovada pelo Conselho de Administração. Para assegurar a
conformidade com a legislação e demais normas aplicáveis à gestão de pessoas, a Empresa
também observa as regras e diretrizes estabelecidas pela SEST, CGU e TCU. Entre os principais
controles implementados para garantir a conformidade e a integridade das ações de gestão de
pessoas, destacam-se os seguintes comprovantes exigidos dos empregados efetivos, cedidos e
extra quadros: (i) declarações de imposto de renda; (ii) pagamento das mensalidades relacionadas
com os auxílios escolar e pré-escolar; e (iii) pagamento das mensalidades relacionadas com
planos de saúde.



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:

Área Meio

30%

Tipode Vínculo Quantidade
Empregados Efetivos (*) 2983
Empregados Cedidos (com ônus) para 
DATAPREV

14

Empregados Cedidos (sem ônus) 0
Extra quadro 36
Jovens aprendizes 18
Estagiários 127
Dirigentes empregado (*) 2
Dirigentes Não empregado 4
Total de Colaboradores 3184

(*) total de 2.985 empregados efetivos, incluindo os cedidos para outros 
órgãos. 

Avaliação da Força de Trabalho
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Gráfico 3.5.1 – Distribuição por área de  atuação Gráfico 3.5.3 – Cargos de Medicina e Segurança do trabalho

Gráfico 3.5.2 – Distribuição dos quadro de  funcionários 

Tabela 3.5.1 – Quantidade Total de Empregados
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151

830

1997

Analista de Processamento

Assistente de TI

Analista de TI

1

2

2

2

Técnico de Segurança do
Trabalho

Engenheiro de Segurança do
Trabalho

Médico do Trabalho

Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho

3.357 3.065 2.985

Turnover

- 298

+ 6

- 88

+ 8

20202019 2021

4,53% 1,57%

Desligamentos
Admissões

Figura 3.5.1 – Rotatividade de Empregados Efetivos

Área Fim

70%



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

Os gráficos a seguir apresentam os quantitativos de funcionários portadores de necessidades especiais
e etnia e escolaridade. Já no quadro abaixo, consta o nível de escolaridade dos empregados; enquanto no quadro
ao lado, apresenta-se o total de funcionários por faixa etária.

1° Grau
Incompleto 1° Grau 2° Grau

incompleto 2° Grau Superior Superior
Incompleto

Pós
Graduação Mestrado Doutorado

5 13 14 367 1143 45 1134 252 12
0,17% 0,44% 0,47% 12,29% 38,29% 1,51% 37,99% 8,44% 0,40%

Avaliação da Força de Trabalho
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Gráfico 3.5.4 – Quantidade de funcionários PNE

Gráfico 3.5.6 – Total de funcionário por faixa etária

A IDADE MÉDIA DOS EMPREGADOS 
EFETIVOS DA DATAPREV: 49,8 ANOS

Gráfico 3.5.5 – Total de funcionário por Etnia
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VISUAL

REABILITADO

FÍSICA

2

7

47

187

840

2102

NÃO DECLARADO

INDÍGENA

AMARELA

PRETA

PARDA

BRANCA

17

225

410

290

207

269

354

260

91

20

10

37

97

101

77

147

198

124

41

10

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

Masculino Feminino

Tabela 3.5.2 – Nível de Escolaridade



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.

A DATAPREV também tem em seu quadro empregados cedidos de outros
órgãos, ocupando função de confiança equivalente ao mínimo de DAS-4, conforme
determina a legislação vigente. Inclusive, atualmente três ocupantes da Diretoria
Executiva são empregados cedidos à DATAPREV e as demais funções dos cedidos para a
DATAPREV foram assim alocados:

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

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

Em 2021, a DATAPREV encerrou o exercício com 36 empregados extra quadro.

Cedidos por Função Cedidos por Diretoria

Avaliação da Força de Trabalho

Extra quadro por Função Extra quadro por Diretoria
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Gráfico 3.5.7 – Extra Quadro por Função Gráfico 3.5.8 – Extra Quadro por Diretoria Gráfico 3.5.9 – Cedidos por Função Gráfico 3.5.10 – Cedidos por Diretoria
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ESTAGIÁRIOS
O Programa de Estágio na

DATAPREV está inserido entre as ações sociais
mais importantes voltadas 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 os estudantes de Nível Superior. Os
estagiários, como os empregados, recebem
como benefícios, além da Bolsa de
Complementação Educacional, vale transporte
e tíquete-refeição ou alimentação.

2020 2021
Despesas do
Exercício (R$)

Despesas do
Exercício (R$)

Nível Superior 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 2020 2021

Área-Fim 42 52 72 78

1.825.768 1.525.540
Área-Meio 57 61 68 49

Total 99 113 140 127

PESSOAL EFETIVO
Dada a natureza da DATAPREV, o acesso ao

quadro de empregados efetivos é feito mediante
concurso público de provas e títulos. O último
concurso realizado pela DATAPREV se encontra
vigente até 28 de maio de 2022.

Avaliação da Força de Trabalho
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Tabela 3.5.3 – Tabela de Estagiário
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1056
946

739

88 80 76

DDS DIT DAP DGJ PR DRN

(*) os empregados cedidos para outros órgãos ficam lotados nos centros de custo da DAP

Gráfico 3.5.11 – Distribuição Pessoal Efetivo por Diretoria



Estratégia de Recrutamento e Alocação de  Pessoal
Captação Interna
Processosencerrados
em2021

Os processos de captação interna visam um melhor aproveitamento das competências dos profissionais, promovendo
maior motivação e engajamento.

Em 2021, o processo de captação interna teve um maior volume de editais em comparação ao ciclo anterior, porém com
menor aproveitamento das vagas. O baixo aproveitamento pode ser justificada pelos seguintes fatores: dificuldade de captação para
perfis mais específicos, o que sinaliza uma necessidade de oxigenação do quadro por processos de captação externa (concurso
público) para suprir esse déficit; necessidade de preservar os quadros atuais, evitando a movimentação de empregados chaves que
poderiam comprometer as entregas pactuadas pelas áreas e, por fim, possível esgotamento da dinâmica do processo, demandando
ações para reformulação, de forma a ser mais atrativo e estratégico para a Empresa.

O processo está sendo reformulado, buscando o aprimoramento e melhor adequação ao contexto atual da Empresa, com
foco no conhecimento da força de trabalho e alocação eficiente dos profissionais.

3.5   Gestão de Pessoas

Figura 3.5.2 – Captação Interna
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2020 2021

5 Editais 15 Editais

48
Vagas

16
Empregados 

Movimentados

159
Vagas

10
Empregados

Movimentados



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

Saúde e Qualidade de Vida
3.5   Gestão de Pessoas

Figura 3.5.3 – Saúde e Qualidade de Vida
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ATUAÇÃO NA PANDEMIA

Diante do regime de teletrabalho provisório adotados
desde o início da Pandemia, a CGQV deu continuidade à
sua atuação diante deste novo contexto:

•Monitoramento dos Casos de Covid-19;
•Monitoramento das Informações Relacionadas à 
Pandemia;
• Participação na Estratégia de Retorno ao Trabalho 
Presencial Seguro/Comitê de Crise  Covid-19;
•Pesquisas sobre a condição de imunização dos 
empregados;
•Assessoramento nas Medidas de Adequação das 
Instalações a Riscos Biológicos.

PLANO DE SAÚDE

Foram credenciadas 4 Administradoras de
benefícios de Plano de Saúde que no total ofertam:
• 7 operadoras de planos de saúde
• 4 operadoras de planos odontológicos
A norma sobre  reembolso foi atualizada de modo a 
facilitar o acesso ao benefício.

CIPA

Todo o processo de composição
das CIPAS foi feito online e de
forma unificada entre os estados.
Também foi realizada a II SIPAT
UNIFICADA VIRTUAL.

CASOS DE COVID-19
Monitoramento desde março 2020:
• 1220 com sintomas
• 491 casos confirmados
• 45 internados
• 17 óbitos

ÍNDICE DE AFASTAMENTO 
POR DOENÇA

Manteve o mesmo em 2020 e 2021:
• média de 5,4 dias de ausências por empregados
• redução de 35% em relação a 2019



Saúde e Qualidade de Vida
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A DATAPREV oferta diversos benefícios que contribuem para a melhoria da
saúde e qualidade de vida de seus empregados, tais como reembolso de parte do Plano
de Saúde, Reembolso de Tratamentos Especializados e contribuição com Planos de
Previdência Complementar. Abaixo consta os valores desembolsados pela Empresa e os
números de empregados beneficiados no ano de 2021.

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADOS AFASTADOS PRÓ-RETORNO
Público-Alvo Quantidade de empregados

2021 2020
Auxílio-Doença 41 40
Reintegrados 4 3

Cedidos 1 6
Liberados 0 3
Anistiados 1 0

Aposentados por invalidez 0 0
Licença Maternidade 15 13

Outros 1 1
Total 63 66

Tabela 3.5.5 – Programa de acompanhamento de empregados afastados pró-retorno

BENEFÍCIOS
Média de empregados 
beneficíarios e valores 

2021
Plano de saúde

Previdência
complementar

(Prevdata saldado)

Previdência
complementar

(Prevdata ii)
Beneficiários 1434 923 2519
Valor Total R$ 5.418.841,99 R$ 6.824.594,70 R$ 24.981.820,29

Tabela 3.5.4 – Tabela de Benefícios

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Ano Quantitativo Valor médio das notas fiscais Valor total do 
reembolso

2020 554 R$ 128,77 R$ 71.352,28
2021 551 R$ 126,24 R$ 69.356,60

REEMBOLSO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO
ANO Média de benefícios 

concedidos
Custo médio mensal 

por beneficiário Custo médio mensal
2020 34 R$ 721,54 R$ 24.314,47
2021 40 R$ 715,49 R$ 25.950,29

Tabela 3.5.6 – Reembolso de Tratamento Especializado

Tabela 3.5.7 – Campanha de Vacinação Contra a Gripe



Saúde e Qualidade de Vida
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Além dos benefícios citados anteriores, a Empresa executa o Programa de Pontos para Saúde, que visa incentivar as boas práticas relacionadas com a saúde e qualidade
de vida, sendo os empregados premiados, bem como campanhas voltadas para temas específicos.

Tabela 3.5.8 – Campanhas de Saúde

PONTOS PARA SAÚDE EM NÚMEROS ANO: 2021
MESES CAMPANHAS DE SAÚDE CONVERSAS VIRTUAIS DE SAÚDE

FEVEREIROPandemia COVID-19: Cuidados 
preventivos no isolamento 
social

-MARÇO

ABRILPrevenção e Combate à 
Hipertensão Arterial

Hipertensão Arterial e os benefícios 
da atividade física regular

MAIOCampanha de Vacinação contra 
a gripe 2021

O processo de luto em tempos de 
pandemia do novo coronavírus

JUNHOCampanha de atenção ao 
colesterol Colesterol – prevenção e controle

JULHO
Campanha de Atenção à Saúde 
Respiratória – Cuidados 
preventivos

-

AGOSTOCampanha de Atenção ao 
Diabetes Diabetes – prevenção e controle

SETEMBROCampanha Setembro Amarelo
Depressão e prevenção do suicídio
Setembro Amarelo: fazendo as 
pazes com a vida

OUTUBROCampanha Outubro Rosa -
NOVEMBROCampanha Novembro Azul -

DEZEMBRO Campanha de combate à 
Dengue -

PÚBLICO-ALVO
Todos os empregados, 

jovens aprendizes e 
estagiários

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

512

DURAÇÃO
Jun-Dez/2021

ESTADOS
PARTICIPANTES
Todos os 7 estados 

da DATAPREV
15

BRINDES
100

PRÊMIOS
(RJ, SP, DF, CE, SC, PB, RN)

Figura 3.5.4 – Pontos pra Saúde em Números



Gestão do Clima Organizacional
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A CGQV iniciou o monitoramento do Clima Organizacional em 2020, quando realizou a Primeira Pesquisa de Clima Organizacional da Dataprev. Em 2021 a equipe do SQVD, que atua na
Gestão do Clima Organizacional, teve duas frentes de ação:
1) Tratar dos desdobramentos da I Pesquisa de Clima Organizacional (2020): resultados, relatórios, apresentações, análises, construção e monitoramento do Plano de Ação.
2) Planejar, preparar e realizar a II Pesquisa de Clima Organizacional (2021).

Monitoramento Plano de Melhorias da Pesquisa de Clima de 2020

• 13 pontos críticos da Pesquisa 
18 Melhorias Implementadas

• Ações de 4 áreas: CGCO, COQV, DECR e DEIN
• Alcance final: 88.89%



O Processo de Gestão de Desempenho na DATAPREV possui 3 etapas: Planejamento, Acompanhamento e Avaliação. Em 2021, o processo foi realizado em dois ciclos: 1º ciclo:
Planejamento e Acompanhamento de 01/09/2020 a 30/06/2021 e Avaliação de 12/07 a 06/08/2021; 2º ciclo: Planejamento e Acompanhamento de 01/07/2021 a 31/12/2021 e
Avaliação de 10/01 a 04/02/2021. Nos ciclos de 2021, a nota final de desempenho foi composta por avaliação de Resultados + avaliação de Competências. Em 2021.1 foram avaliados
2.803 empregados, já a avaliação de 2021.2 será finalizada apenas no início de 2022, conforme cronograma estabelecido para o processo.

Em termos de série histórica a nota final de 2021.1 apresentou resultado maior no comparativo com o ciclo de 2020.

Desempenho
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Tabela 3.5.10 – Resultado final Desempenho

Tabela 3.5.9 – Desempenho avaliados e avaliadores

Gráfico 3.5.12 – Avaliação de Desempenho ciclo 2020 e 2021.1
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A estratificação do nível de desempenho dos empregados, com as médias de Competências e os Resultados pode ser observada nos quadros e nos gráficos abaixo:

Desempenho

85,81
Nota Média de 
Competências

93,44
Nota Média de 

Resultados

91,60
Nota Média de 
Desempenho

89,92 85,84 84,65 83,98
77,09

Trabalho em
Equipe

Comprometimento
com Resultados

Capacidade
Técnica e

Autonomia

Comunicação Atitude Inovadora

Média de Notas por Competência - Equipe
93,46 90,89 89,98 89,68 89,11

Comprometimento
com Resultados

Comunicação Negociação Liderança de
Equipes

Planejamento e
Gestão

Média de Notas por Competência - Gerencial
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Gráfico 3.5.15 – Média de Notas por Competência GerencialGráfico 3.5.14 – Média de Notas por Competência Equipe

Figura 3.5.5 – Notas Média de Desempenho
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Gráfico 3.5.13 – Desempenho e resultados alcançados



Na DATAPREV o sistema de reconhecimento e evolução na carreira se dá através dos Processos de Progressão Salarial por Mérito e Antiguidade, modalidades
em que é concedido acréscimo salarial ao empregado, desde que dentro da faixa salarial correspondente ao módulo do cargo em que estiver posicionado (Progressão
Horizontal), e do Processo de Progressão Funcional, modalidade em que ocorre a movimentação do empregado para o módulo imediatamente superior ao seu módulo de
registro, desde que atenda aos requisitos definidos (Progressão Vertical).

Esses processos são realizados anualmente na empresa desde 2011. Em 2021, a decisão da Diretoria Executiva foi por um aporte maior de verba para as
Progressões Salariais, resultando na promoção de 1212 empregados, correspondente a 40% do quadro da Empresa. Da mesma forma que em 2020, para as modalidades
Mérito e Funcional a análise contou com a participação dos Comitês de Carreira, que diante de uma série de informações dos empregados como desempenho, trajetória
profissional, maturidade profissional e custo de cada promoção, debatem e decidem de forma colegiada - a partir de um olhar mais sistêmico – os empregados a serem
promovidos em cada Diretoria. Esse método vem se consolidando como prática da Empresa, conferindo uma visão mais ampla da aplicação das diferentes formas de
reconhecimento e carreira.

Importante destacar que o processo de evolução na
carreira não está vinculado ao exercício de função gerencial.

As posições gerenciais nos diversos níveis hierárquicos
são 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.

Progressão
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Gráfico 3.5.16  – Promoção por Ano e Modalidade

Tabela 3.5.11– Distribuição de verba promoção 2021
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Distribuição de Verba 2021
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Empregado Extra Quadro Cedido

No total, computando-se cedidos, extra quadro e demais ocupantes de
função de confiança, houve recuo de 1,2% de 2020 para 2021. Em 2020, cerca de
90% das Funções de Confiança foram ocupadas por empregados do quadro efetivo
da empresa, já em 2021, esse percentual subiu para 91,64%. Em resumo, o
percentual de ocupantes de Função de Confiança nesse período esteve assim
representado:

Funções de Confiança

TOTAL DE CARGOS DE CONFIANÇA: 574
Gráfico 3.5.17 – Função de Confiança por Vínculo Gráfico 3.5.18 – Função de Confiança por Cargo
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91,64%

6,10% 2,26%

Empregado Extra Quadro Cedido



A DATAPREV faz parte das empresas preocupadas com a presença da mulher em atividades profissionais relacionadas com a ciência e tecnologia, garantindo que o percentual
de presença no quadro total de pessoas esteja refletido na quantidade de mulheres que ocupam cargos de confiança.

Funções de Confiança
Função de Confiança e Gênero 

3.5   Gestão de Pessoas
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Mulheres

28% - 842

Homens

72% - 2.143

Mulheres

28% - 159

Homens

72% - 415

(*) inclui empregados efetivos, extra quadros e cedidos para DATAPREV.

Figura 3.5.6 – % Força de Trabalho por gênero Figura 3.5.7 – % Cargo de Confiança por gênero

(*) inclui empregados efetivos, extra quadros e cedidos para DATAPREV.
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Gráfico 3.5.19 – Função de Confiança por Diretoria
Gráfico 3.5.20 – Função de Confiança por Escolaridade
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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.

• 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. O Adicional de Atividade é pago
mensalmente e corresponde a um valor fixo, de acordo com o cargo e atividade de registro.

Parcelas fixas dos empregados
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Honorários dos dirigentes
Compete à AGO - Assembleia Geral Ordinária fixar anualmente o teto da remuneração dos dirigentes, nos termos da Lei das S.A nº 6.404/76 e estatuto social da DATAPREV. A

remuneração dos membros da diretoria é composta por honorários fixos e variáveis, sendo:

• Honorários fixos: é a contrapartida pecuniária paga aos dirigentes, equivalente a 90% do teto de remuneração fixado pela AGO – Assembleia Geral Ordinária.

• Honorários variáveis: é a contrapartida pecuniária paga aos dirigentes, equivalente a 10% do teto fixado pela AGO – Assembleia Geral Ordinária, acompanhando os mesmos índices de
sucesso aplicados aos empregados no Programa de Gratificação Variável de Resultados – GVR.

• 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. Fazem jus ao recebimento da RVA proporcional 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.

Remuneração
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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.

• 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 nº 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.

Mais informações podem ser obtidas no sítio https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao/empregados.
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Parcelas variáveis dos empregados
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O Plano de Capacitação 2021 e as ações decorrentes deste foram
estruturadas tendo como referência 4 (quatro) dimensões: Estratégica, Plano de
Desenvolvimento de Equipes (PDE), Programas Corporativos e Treinamentos de
Contratos de Tecnologia ou Serviço.

A Dimensão Estratégica considera a necessidade de desenvolvimento de
competências coletivas consideradas essenciais para o alcance dos resultados
estratégicos (ênfase direta com o Plano de Ação da Empresa).

A Dimensão PDE não está diretamente associada ao Plano de Ação da
Empresa, porém é essencial para melhoria contínua de performance das equipes,
uma vez que permitem aos gestores atuarem diretamente em ações de atualização
de competências individuais e em algumas lacunas existentes.

A Dimensão Programas Corporativos englobam ações que objetivam
nivelar conhecimentos ou promover a formação básica em determinada
competência que todo um grupo de pessoas deve possuir. Eles têm uma
característica mais perene, o que o torna diferente das demais dimensões.

A Dimensão Treinamentos de Contratos de Tecnologia ou Serviço
possuem a natureza mais técnica e estão acompanhados das aquisições de
tecnologias e serviços para o funcionamento da engrenagem da Empresa, em
especial para atendimento das áreas finalísticas.

Em 2021, em decorrência da pandemia, 100% dos treinamentos
ocorreram na modalidade online.

Embora o total de ações realizadas em 2021 tenha sido inferior quando
comparado com 2020 (1.015), o número de empregados treinados, bem como a média de
horas de capacitação foi bem superior, inclusive na comparação com o mercado (Fonte:
Integração Escola de Negócios, Panorama do Treinamento no Brasil – 15ª Edição). Esses
números se justificam pelo maior alcance de treinamentos técnicos e ainda a extensão do
Programa Gerencial ao nível tático de gestão da Empresa.

Abaixo são apresentados alguns números em relação às capacitações:

Capacitação
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(*) essa média considera o total de horas de capacitação realizadas em 2021 por treinando dividido pelo total de
empregados em dezembro de 2021.
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Total de Ações 
Realizadas

Total de 
Empregados 

Treinados

Total de Horas de 
Capacitação

Média de Horas 
de Capacitação 

por Empregado*

597 2848 122840 44h

R$1.707,453,26

Investimento 
Contabilizado

9.1 1

Índice de Satisfação 
dos Treinandos

82% 2

Índice de Execução 
da Dimensão 
Estratégica 

(1) Escala de satisfação considerada de 0 a 10.
(2) 18% das demandas não executadas estão programadas para o primeiro semestre de 2022.



Principais Ações Realizadas por Dimensão

Dimensão Estratégica

Capacitação
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Dimensão Plano de Desenvolvimento de Equipe (PDE)

Figura 3.5.7 Treinamentos Estratégicos por quantidade de treinandos Figura 3.5.8 Treinamentos PDE por quantidade de treinandos

A nuvem de palavras abaixo concentra, para as Dimensões “Estratégica” e do “Plano de Desenvolvimento de Equipe (PDE)”, as principais ações de capacitação realizadas ao
longo do ano. Quanto maior o destaque da ação, maior o número de participantes envolvidos na capacitação. Além de ações de natureza comportamental, o grande destaque foram
para as ações de natureza mais técnica e ferramental.



Principais Ações Realizadas por Dimensão

Dimensão Programas Corporativos

Capacitação
3.5   Gestão de Pessoas

117

Dimensão Treinamentos de Contratos de Tecnologia ou Serviço 

Programa Integridade: executado em parceria com a Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP. Ação abrangente para toda a Empresa com a realização do curso de Ética e
Serviço Público.

Programa Transformação: programa direcionado ao corpo de dirigentes e conselheiros e ao
corpo gerencial. Ações realizadas: Para Dirigentes e Conselheiros (Programa: Governança de
Administradores e Dirigentes de Estatais). Para gestores de 2° nível hierárquico (Programa
considerando 5 competências: Autoconhecimento, propósito, inteligência emocional; Atitude
inovadora e foco no cliente; Liderança e gestão de complexidade; Equipes de alta
performance e o novo papel estratégico dos nossos gestores); Para gestores do 3 e 4º níveis
hierárquicos (Programa com o foco no pressuposto da liderança para desenvolvimento de
equipe de alta performance com ênfase em feedbacks e conversas de desenvolvimento).

Programa Data Proteção: programa de boas práticas realizado em parceria com a área de
segurança da informação da Empresa com destaque para Webinares, curso de LGPD para
gestores e trilha de segurança e privacidade para todo o corpo funcional.

Programa de Desenvolvimento de Competências em Inteligência Artificial: programa
reunindo diversas frentes de Inteligência Artificial na Empresa. Conta com nove perfis como:
Especialista em visão computacional, Suporte a IA, Sustentação a IA, Especialista ML,
Arquiteto IA e ML, Engenheiro IA e ML, Especialista IA, Especialista PLN e Sustentação IA
Avançado.

Programa Analytics e Big Data SAS: programa lançado no final de 2021 e já contou com
alguns cursos realizados como SAS Interprise Guide e Queryng and Reporting. Planejamento
estruturado para 2022 que impactará o desenvolvimento de cerca de 165 empregados
mapeados para atuação no programa.

Para esta dimensão os treinamentos são realizados de acordo com o processo de aquisição
da tecnologia ou serviço e afeta diretamente a área finalística da Empresa. Abaixo os
principais treinamentos realizados:

- ADMINISTERING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016

- ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER

- CAPACITAÇÃO NA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS SNOW

- DESIGNING AND DEPLOYING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016

- IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016



Os desafios para 2022 seguem vinculados ao manifesto da cultura com ações que considerem a Integridade, a Segurança e Privacidade de Dados, o Comprometimento, a
Colaboração, a Orientação para Resultados e o Foco no Cliente e no Cidadão.

Além desse intenso desafio, observa-se, ainda, temas de natureza técnica, extremamente relevantes e mapeados a partir das oficinas de planejamento do Plano de
Capacitação 2022 que serão analisados e priorizados para execução.

Desafios e Ações Futuras
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OPORTUNIDADES

Há de ressaltar que a DATAPREV utiliza-se das melhores práticas da
Administração Pública para realização de pesquisa de preços, a exemplo da pesquisa e
comparação de preços praticados com as informações da base do Painel de Preços do
Governo Federal, consultas públicas, pesquisa com fornecedores, análise de contratações
públicas similares entre outros. Além do mais, a área responsável pela pesquisa, quando
da estimativa de preços, confirma se o coeficiente de variação dos valores recebidos é
menor ou igual a 25%. Caso o percentual ultrapasse os 25%, aplica-se o critério da média
ajustada, definindo a média dos elementos do subconjunto formado pelos preços das
propostas obtidas para cálculo do valor estimado.

Após a aplicação da metodologia para definição do valor estimado, que é
realizado na fase interna da Licitação, no ano de 2021 foi propiciado à empresa um deságio
nos pregões de 2,7%, valor total de R$ 6,46 milhões, que reflete a diferença entre o valor
estimado do pregão e a melhor (menor) proposta recebida na abertura do pregão.

Eficiência na Negociação  do Pregão, Dispensa, 
Inexigibilidade  de R$ 10, 92 milhões em 2021

Importante destacar que, além da eficiência nas negociações, do
deságio dos pregões, dos efeitos do teletrabalho em razão da Covid-19, as ações
estratégicas do Plano Global de Eficiência – descrito em tópico específico deste
Relatório de Gestão - contribuíram para melhor alinhamento entre as áreas
envolvidas no processos de planejamento e execução de compras.

3.6   GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Eficiência (Otimização) no Escopo das Contratações 

R$ 6,46 Milhões (2,7%) Deságio do Pregão

2,7 % 
Deságio 
Pregão

Melhor 
proposta 

do pregão

Estimativa 
do pregão

Deságio do Pregão de R$ 6,46  milhões em 2021

Buscando mais eficiência nas aquisições de bens e serviços, vale
também o destaque para as negociações relacionadas aos processos de aquisição
(Pregões, Dispensas e Inexigibilidades), cujo resultado de negociação foi
expressivo.

Diante dos procedimentos minuciosos aplicados na estimativa de
preços, é possível afirmar que o valor estimado das aquisições da DATAPREV
refletem a realidade dos preços praticados no mercado e corroboram com a
eficiência das negociações da empresa, que é apurado considerando as diferenças
entre os valores finais dos lances do pregão e os valores efetivamente
adjudicados das Licitações e, no caso das aquisições diretas de bens e serviços, é
a diferença entre a primeira proposta ofertada e o valor efetivamente contratado.

Quanto ao exercício de 2021, os valores obtidos na eficiência de
negociações na fase de licitação e aquisições diretas foram de R$ 10,92 milhões,
(economia de 4,9% em relação ao valor total contratado e as propostas iniciais).

Figura 3.6.1 – Funil Deságio Pregão 
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OPORTUNIDADESGestão de Licitações e Contratos

Mecanismos de Controle

A gestão de licitações e contratos da DATAPREV é realizada em
conformidade com a Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de
2002, o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e, no que couber,
demais normas que regem a Administração Pública, bem como o Regulamento
de Licitações e Contratos disponível no sítio eletrônico
https://portal3.DATAPREV.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_lici
tacoes_e_contratos_DATAPREV_ca_vf_08032018.pdf, Manual de
Contratações e Gestão de Contratos e demais normativos internos que
disciplinam o processo de licitações e contratos.

Conformidade Legal

Dentre os mecanismos de controle interno e prevenção de
irregularidades ou falhas utilizados pela DATAPREV ao longo dos últimos anos,
destacam-se:
• Checklists de pontos a serem observados no processo interno e externo dos

certames licitatórios;
• Minutas padronizadas de editais e contratos;
• Política de Partes Relacionadas;
• Chancela da Consultoria Jurídica nos Editais e Contratos;
• Alçadas de aprovação diferenciadas nas contratações;
• Matriz de riscos com alocação de responsabilidades;
• Segregação de funções técnicas e administrativas; e
• Relatório de Conformidade dos Processos de Compras (Tecnologia da

Informação).

3.6 Gestão de Licitação e contratos

CATEGORIAS  :

PRODUTO/ SERVIÇO *

VALOR  TOTAL 
DOS CONTRATOS VIGENTES

ATÉ  O FINAL DO ANO DE 
2021 DAS RESPECTIVAS 

CATEGORIAS 
(ATUALIZADO **)

VALOR EXECUTADO NOS 
CONTRATOS VIGENTES ATÉ

O FINAL DO ANO DE 2021 DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS 

SOLUÇÃO / LICENÇA DE  SOFTWARE 419,64 Milhões 260,40 Milhões

COMUNICAÇÃO DE DADOS 324,70 Milhões 149,19 Milhões

MANUTENÇÃO HARDWARE E 
SOFTWARE 193,08 Milhões 118,11 Milhões

BENEFÍCIOS 127,09 Milhões 54,91 Milhões

MANUTENÇÃO DATACENTER 90,75 Milhões 53,70 Milhões

GESTÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL 73,05 Milhões 48,57 Milhões

AQUISIÇÃO DE HARDWARE 19,94 Milhões 15,03 Milhões

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 17,94 Milhões 9,06 Milhões

ENERGIA 31,40 Milhões 8,50 Milhões

VIAGENS 17,60 Milhões 7,30 Milhões

Contratos Vigentes e Valores até 2021

Tabela 3.6.1 – Categoria Contratos Vigentes até final do ano de  2021
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➢ * Categorias de produtos e serviços =>  10  maiores categorias de produtos e serviços, ordenadas pelo valor de 
execução dos contratos vigentes até ano de 2021.

➢ ** Valor atualizado dos contratos => Valor atual das contratações com as respectivas revisões contratuais que 
ocorreram ao longo da sua vigências ( exemplo:  prorrogações, reajustes, repactuações, supressões e 
acréscimos contratuais ) 

https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_contratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf


37  Aquisições  na 
Modalidade Dispensa 

de Licitação

16,30 Milhões

63 Aquisições na 
Modalidade 

Inexigibilidade de 
Licitação e Patrocínio

35,58 Milhões

47 Aquisições na 
Modalidade de 

Licitação

159,93 
Milhões

147 AQUISIÇÕES  
R$ 211,80 MILHÕES

Apresenta as quantidades das Aquisições de Bens e Serviços,
efetuadas pelas modalidades de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e
patrocínio e as contratações por licitações (pregões), bem como os respectivos
valores das aquisições realizadas no ano de 2021 pela DATAPREV, foram os
seguintes:

Gestão de Licitações e Contratos
Detalhamento das Aquisições de Bens e Serviços DAP: 28 Aquisições no valor de R$ 11.128.456,98

DIT: 1 Aquisição no valor de R$ 2.600,00

DDS: 1 Aquisição no valor de R$ 4.301.772,37

DGJ: 1 Aquisição no valor de R$ 4.579,92

PR: 6 Aquisições no valor de R$ 859.791,60

DAP: 49 Aquisições no valor de R$ 6.434.248,69

DIT: 4 Aquisições no valor de R$ 28.369.879,84

DDS: 1 Aquisição no valor de R$ 290.000,00

PR: 9 Aquisições no valor de R$ 482.150,00

DAP: 28 Aquisições no valor de R$ 11.453.375,00

DIT: 17 Aquisições no valor de R$ 147.516.903,00

DDS: 1 Aquisição no valor de R$ 846.00,00

PR: 1 Aquisição no valor de R$ 115.200,00
Figura 3.6.2 – Detalhamento das Licitações

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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PLATAFORMA
BIGDATA GESTÃO DA 

CULTURA
ORGANIZACIONAL

MODERNIZAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

DE TIC

AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

FOMENTO A 
NEGÓCIOS 

INOVADORES

EXPANSÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

DE TIC

EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

DEFESA E 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

GOVERNANÇA E 
SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DO INSS

GESTÃO DE SERVIÇOS 
DE TI

GESTÃO DE 
MARCA

GESTÃO DE 
PESSOAS

43  DEMANDAS DE 
CONTRATAÇÕES 

VINCULADAS  COM 13 
PROGRAMAS DO PLANO DE 
AÇÃO, CORRESPONDENTE 
AO  VALOR DE  R$ 233,11 

MILHÕES

02 contratações 
R$ 943,4mil

Resultados vinculados ao Plano de Ação 2021
Gestão de Licitações e Contratos

Figura 3.6.3 – Resultados vinculados ao Plano de Ação

3.6 Gestão de Licitação e contratos

As demandas de contratações de bens
e serviços na DATAPREV são precedidas de
planejamento demonstrando,
preferencialmente, a sua correlação com o
Planejamento Estratégico e, no caso de bens
ou serviços de informática, também com o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI) da Empresa.

Além do alinhamento com o
Planejamento Estratégico e o PDTI, as
demandas de contratações realizadas no
exercício de 2021 contribuíram para 13
Programas do Plano de Ação, conforme figura
ao lado.

122

01 contratação 
R$ 48 mil

02 contratações 
R$ 46,05 milhões

04 contratações 
R$ 12,35 milhões

03 contratações 
R$ 141,70 mil

03 contratações 
R$ 131,64 mil

21 contratações 
R$ 147,12 milhões

01 contratação 
R$ 5,1 mil

01 contratação 
R$ 4,99 mil

01 contratação 
R$ 4,88 mil

01 contratação 
R$ 9,014 mil

02 contratação 
R$ 2,18 milhões

01 contratação 
R$ 134,50 mil



37 Aquisições pela 
modalidade de 

Dispensa de 
Licitação

16,30 Milhões 

03 aquisições no valor de 
R$ 9,76 milhões pela Lei: 
13.303 Art. 29 Inciso X  -

Concessionaria de 
Suprimento de Energia 

Elétrica  

01 aquisição  no valor de 
R$ 4,03 milhões pela 

Média provisória 1.047 
ART: 2º  - dispensa 

destinada a serviços de 
importância internacional 
decorrente do coronavírus

25 aquisições  no valor de 
R$ 203,66 mil  pela Lei: 

13.303 Art. 29 Inciso II  -
dispensa de compras e 

serviços até 50 mil

03 aquisições  no valor de 
R$ 986,07 mil  pela Lei: 

13.303 Art. 29 Inciso III  -
Quando não acudirem 

interessados na Licitação 
anterior e justificada a não 
repetição da Licitação sem 
prejuízo a Administração 01 aquisição no valor de 

R$ 19,08 mil pela Lei: 
13.303 Art. 29 Inciso I  -
Contratação de Obras e  

Serviços de Engenharia no 
valor de até 100 mil

04 aquisições  no valor de 
R$ 990,45 mil pela Lei: 

13.303 Art. 29 Inciso VI  -
Contratação de 

remanescente, em 
consequência de rescisão 

contratual, com as 
mesmas condições

Justificativas das aquisições de bens e 
serviços por  Dispensas de Licitação 2021

Gestão de Licitações e Contratos

As aquisições de bens e serviços pela
modalidade de dispensa de licitação ocorrem
quando, mesmo sendo possível a competição
licitatória, a lei autoriza a não realização,
segundo critério de conveniência e
oportunidade.

No caso da DATAPREV, as principais
aquisições por dispensa decorreram da
necessidade de suprimento de energia elétrica
e de serviços destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus,
conforme figura ao lado.

Figura 3.6.4 – Justificativas das Contratações Diretas - Dispensas 

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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63 Aquisições pela 
modalidade de 

Licitação e Patrocínio

35,58 Milhões

50 aquisições  no valor de R$ 9,52 
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 

Inciso II/ Letra F  - Contratação de 
Serviços Treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal 

03 aquisições no valor de R$ 24,45  
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 

Inciso I  - Aquisição de Equipamentos 
/  Serviços  fornecidos por empresa 
com fornecimento de exclusividade 

04 aquisições  no valor de R$ 376,96 
mil  - pela Lei: 13.303 Art. 27 

Parágrafo 3º  Empresa Publica ou de 
Economia Mista,  Patrocinadora de 
Eventos Culturais, Educacionais e 

Inovação Tecnológica

06 aquisições  no valor de R$ 1,22 
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 Inciso 
II  - Contratação de Serviços Técnicos 
especializados , com profissionais ou 
empresas de notória especialização

Justificativas das aquisições de bens e serviços por Inexigibilidade e Patrocínio 2021 
Gestão de Licitações e Contratos

Figura 3.6.5 – Justificativas das Contratações Diretas - Inexigibilidade 

As aquisições de bens e serviços pela
modalidade de inexigibilidade de licitação ocorrem
quando a competição restará afastada em função da
inviabilidade de competição. Já as contratações de
patrocínio com pessoas físicas e jurídicas de que
trata o §3º do art. 27 da Lei das Estatais observará,
no que couber, as normas de licitações e contratos.

No caso da DATAPREV, as principais aquisições
por inexigibilidade decorreram da necessidade de
aquisição de equipamentos/serviços fornecidos
somente por determinadas empresas ou
representantes comerciais exclusivos, enquanto, os
patrocínios celebrados objetivaram a promoção de
atividades culturais, educacionais e inovação
tecnológica em busca do fortalecimento da marca da
DATAPREV.

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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Em outubro de 2021, com objetivo de identificar os
principais problemas na esteira e buscando a otimização dos
processos, foi realizada uma moderação com as principais áreas
envolvidas no fluxo da esteira dos processos de compras e revisão
contratual. O evento contou com a participação da Diretoria da
Empresa.

Durante os dias do evento, foram apresentados os dados
estatísticos envolvendo os processos de compras da empresa, assim
como o relatório do benchmark, realizado com outros órgãos e
empresas públicas, para identificar melhores práticas nos processos
de aquisição, pesquisa de mercado e revisão contratual.

Diante disso, produziu-se um plano de trabalho para
otimização do processo de compras, contendo ações de melhorias e
entregas por todos os responsáveis, diretos ou indiretos, nas etapas
do processo de compras e de revisão contratual.

Objetivando o acompanhamento pela Alta Direção, as
ações e os resultados desse plano de trabalho foram incorporados
pelo Plano de Ação da Empresa.

Gestão de Licitações e Contratos
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OPORTUNIDADES3.7   PLANO GLOBAL DE EFICIÊNCIA, GESTÃO  
PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Este capítulo, além de tratar objetivamente do Plano Global de
Eficiência - PGE, individualiza as ações pela gestão patrimonial e
infraestrutura. Destacam-se neste capítulo as ações promovidas com foco
na redução de custos e despesas, desmobilização de ativos e eficiência na
gestão.

O PGE se desdobra no Plano de Eficiência e em ações Gestão
estratégica de pessoas. Como resultado do PGE, a DATAPREV alcançou uma
economia total de mais de R$ 223 milhões, que impactariam diretamente
no resultado da empresa, caso tais ações não tivessem sido realizadas e os
gastos não tivessem aumentado por outras razões.
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OPORTUNIDADESPlano Global de Eficiência
Com o propósito de obter o maior benefício na utilização dos recursos disponíveis, a DATAPREV criou o Plano Global de Eficiência em junho de 2019, que se desdobra em 2

frentes, uma denominada Plano de Eficiência e a outra Gestão Estratégica de Pessoas, sendo cada uma delas, desmembrada em 4 divisões conforme imagem abaixo. Dentre elas, 2
divisões foram encerradas, por terem sido concluídas no biênio 2019-2020, quais sejam, “Centralização das Atividades Fim” e “Programa de Adequação de Quadro (PAQ)”. Nesse
sentido, foram criadas 2 novas divisões, “Alocação Eficiente de Pessoal” e “Teletrabalho”. As demais divisões permaneceram considerando a inclusão de novos projetos.

No âmbito da Gestão Estratégica de Pessoas se destacam dois grandes projetos, o normativo para o teletrabalho permanente, publicado no último trimestre, que fará com que
reduções ocasionadas pela COVID possam se perpetuar, promovendo a melhoria dos processos de trabalho, com foco no desenvolvimento da cultura de governo digital, sem prejuízo
da qualidade da prestação do serviço. O outro projeto se trata de um novo Programa de Desligamento Incentivado, cujo estudos foram iniciados em 2021 e que deverá ser lançado em
2022.

No que se refere ao Plano de Eficiência, além das renegociações de contratos, destaca-se o início das tratativas com a Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia
(SGC/ME) para vincular a DATAPREV aos projetos Unifica e Racionaliza que visam apoiar órgãos no compartilhamento ou venda de imóveis. Esse projeto já trouxe resultado, pois em
dezembro de 2021 se iniciou o compartilhamento do imóvel de Sergipe com a Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de Sergipe - GRA/SE.

Figura 3.7.1 – Abrangência do Plano Global de Eficiência

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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OPORTUNIDADESPlano Global de Eficiência
Dada a natureza do Plano, de avaliar e implantar medidas de eficiência com

resultados perenes, é importante destacar que os resultados vêm sendo colhidos desde
sua implantação e de forma contínua. Desta forma, uma comparação somente com o ano
anterior não seria possível mensurar todo o potencial atingido.

Neste sentido, analisando-se os gastos desde o início do PGE demonstrados no
gráfico abaixo, verifica-se uma redução total de mais de R$ 223 milhões, que impactariam
diretamente no resultado da empresa, caso tais ações não tivessem sido realizadas e os
gastos não tivessem aumentado por outras razões.

Resultados

Gráfico 3.7.2 – Redução Gastos de Pessoal entre 2019 e 2021

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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Dentre os valores reduzidos, destaca-se o gasto com pessoal próprio, que é
o maior gasto da empresa, sendo responsável por aproximadamente 70% de todos
os valores desembolsados pela Empresa.

Esse resultado foi obtido principalmente pelo Programa de Adequação de
Quadro no primeiro semestre de 2020 e pelo Programa de Desligamento
Incentivado (PDI) realizado no último trimestre de 2019.

Essa redução soma cerca de R$ 157 milhões no período, já considerando o
impacto do reajuste salarial concedido em 2021.

R$ 92,84 R$ 131,12 R$ 223,96
de Economia

+ = R$ 95,49 R$ 157,12
de Economia

+ =R$ 61,64

Gráfico 3.7.21– Redução Gastos entre 2019 e 2021



Em função da implantação do PAQ no ano anterior, o Plano de Ação 2021 previu a
venda dos imóveis próprios e não operacionais. Como a alienação de imóveis se trata de um
procedimento moroso, pois depende do interesse do mercado comprador, fez-se necessária
a previsão da realização de ações de conservação, manutenção e segurança dos imóveis
desocupados, enquanto não se efetivem as referidas vendas.

Em função das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, o ano de 2021 foi
dedicado para as atividades de levantamento de dados, detalhamento e planejamento do
projeto, de modo que as ações de implementação do Plano de Eficiência pudessem ser
realizadas em momento mais seguro e oportuno. Assim, as vistorias técnicas presenciais, o
desenvolvimento de projetos e implementação, bem como a redefinição de estratégias para
alienação dos imóveis foram planejados para execução em 2022.

Os contratos de monitoramento eletrônico e vigilância/vigia foram mantidos, em
virtude da necessidade de controle e acompanhamento, especialmente pelo fato de não
haver mais representantes da Empresa nesses prédios.

Com relação aos processos de alienação, todos os 8.663 bens doados ao INSS em 2020
foram entregues ao Instituto em 2021.

Também, em 2021, foram concluídos os processos de alienação em São Paulo: (1)
Processo n.º 44103.00722/2019-21; Donatário: Associação Obra Social Dom Bosco, Lote:
108 mobiliários de escritório; Valor residual (R$): 4.150,09; e (2) o Processo n.º:
44103.007654/2019-08; Donatário: Cooperativa de Produção, Coleta, Triagem e
Beneficiamento de Materiais Recicláveis de São Mateus – COOPERLESTE; Lote: 226
mobiliários de escritório; Valor residual (R$): 9.618,18.

Unidades em operação

(*)  AM, AL, AC, AP, ES, GO, MG, MS, MT, MA, BA, PA, PE, PI, PR, RO, RS, RR, SE e TO.

Figura 3.7.2 – Unidades em Operação

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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OPORTUNIDADESGestão Patrimonial e Infraestrutura
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 em gestão patrimonial e infraestrutura no
exercício foi a conclusão da obra da reforma das fachadas do prédio próprio da
DATAPREV em Botafogo / Rio de Janeiro (Álvaro Rodrigues), na qual foi
investido o valor de R$ 2,7 milhões.

Ainda este ano, a DATAPREV firmou com a Gerência Regional de
Administração do Ministério da Economia no Estado de Sergipe – GRA/SE (ME)
o início de uma parceria de compartilhamento de espaços, através dos
programas Unifica e Racionaliza. Na iniciativa, o imóvel próprio localizado na
cidade de Aracaju/SE, desocupado em função do PAQ, ficará sob a
responsabilidade do órgão, através de contrato de comodato modal firmado
entre as partes.

PARAÍBA - João Pessoa

SÃO PAULO - São Paulo

RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro (Botafogo)

RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro (Cosme 
Velho)

CEARÁ – Fortaleza

RIO GRANDE DO NORTE – Natal

SANTA CATARINA – Florianópolis

Imóveis Locados de Terceiros
Total 3

Imóveis Próprios 
Total 11

BRASÍLIA - Distrito Federal

CEARÁ – Fortaleza

GOIÁS - Goiânia

MARANHÃO - São Luís

PARÁ - Belém

PIAUÍ - Teresina

RIO GRANDE DO SUL - Porto Alegre

SERGIPE – Aracaju

Imóveis da União sob 
Responsabilidade da DATAPREV

Total 1

Tabela 3.7.1 – Imóveis próprios 

Tabela 3.7.3 – Imóveis locados

Tabela 3.7.2 – Imóveis da união

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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OPORTUNIDADES3.8   GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

data center com 3 
sites certificados TIER 
III

Data center
Técnicos 

Especializados 
(experiência técnica e conhecimento do 

âmbito governamental)

Equipe Técnica

Baseada nas melhores 
práticas do mercado (ITIL)

Gestão / Processos

Operação e Guarda de 
Dados sensíveis

Segurança
Modernas e 
Resilientes

Soluções Digitais

Atualizada e em Alta 
Disponibilidade

Plataforma tecnológica

A Gestão da Tecnologia da Informação é responsável pelo gerenciamento dos processos operacionais, com representatividade em todas unidades da
DATAPREV pelo país, acompanhando no dia a dia o desenvolvimento, implantação, operação e suporte de todos os serviços garantindo que as entregas sejam
realizadas com a segurança necessária para a disponibilidade dos ambientes e dos acordos operacionais firmados em contrato com os nossos clientes. Desde 2019,
a sua estrutura se divide em 6 pilares, tendo como sua responsabilidade também garantir a melhoria contínua dos processos através da análise e gestão dos
indicadores e processos.

No ano de 2021, como destaque, o fortalecimento da atuação no ataque ao débito técnico, atualização e conformidade da infraestrutura tecnológica,
evolução da plataforma de Containers , esteira de Integração e Entrega Contínua (CI/CD) e a continuidade do foco no fortalecimento da segurança operacional em
todos os seus processos e ferramentas, visando a segurança tecnológica dos ambientes que sustentam os serviços para os nossos clientes foi de extrema
importância.

Continuamos como ponto em destaque a solução digital GovCloud, uma nuvem de Governo para o governo, que em 2021 ampliou o seu Portfólio de
Produtos da GovCloud e, com a manutenção da pandemia em 2021 no nosso país, possibilitou a oferta e solução para frentes de ataque dos nossos clientes.

Figura 3.8.1  – Diagrama da Gestão da Tecnologia da Informação 131



DATA CENTER 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

EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DOS DATA 
CENTERS E DE SUAS RESPECTIVAS REVALIDAÇÕES

Os data centers da DATAPREV são responsáveis pelo desenvolvimento e hospedagem de diversos serviços de TI do governo federal utilizados pelos cidadãos brasileiros,
dentre os quais destacam-se, o atendimento dos serviços às políticas públicas do cidadão brasileiro. Além disso, os data centers da DATAPREV abrigam, também, diversos serviços de TI
interna que contribuem para o desenvolvimento da empresa.

A DATAPREV passou, ao longo dos últimos anos, por um grande processo de modernização de seus data centers, tanto de sua infraestrutura física (facilities), quanto de
seus processos de gestão, manutenção e operação, além disto, os Data Centers foram readequados de modo a obter a Certificação Internacional Tier III – Operations Gold que garante
que estes centros de dados atendem a elevados padrões de suas instalações e dos seus processos de Gestão, Manutenção e Operação.

Além da certificação Tier III, os Data Centers da DATAPREV
foram certificados em CEEDA (eficiência energética nos Data
Centers), que estabelece padrões para melhor uso e gestão da
eficiência energética de Data Centers.

* Revalidadas para os Data Centers RJ e SP nos anos de 2020 (auditoria remota) e 2021 (auditoria presencial), Data
Center DF com previsão de revalidação em maio/2022.

3.8   Gestão da tecnologia da informação

Figura 3.8.2 – Evolução do Processo de Certificação dos Data Centers

Figura 3.8.3 – Timeline das premiações dos Data Centers
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TIER IIIDATA CENTER
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RECERTIFICAÇÃO DOS DATACENTERS
Confirmando a expectativa e após avaliação do
órgão certificador, em 2021, a DATAPREV manteve
o nível da classificação Tier III, renovando a
certificação Operational Sustainability no nível ouro,
a mais elevada do sistema de classificação.
A Certificação Tier III – Operations Gold possui
validade de 03 (três) anos. Dessa forma, em 2021,
foram renovados os certificados dos Data Centers
do RJ e de SP. Além disso, está prevista para
maio/2022, a renovação da certificação Tier III do
DCDF.
Os últimos resultados (maiores notas já registradas
desde o início do processo - 2016) refletem o
contínuo aperfeiçoamento dos processos de
gestão, manutenção e operação dos data centers
da DATAPREV, visando garantir a oferta de
melhores serviços digitais ao cidadão.
No caso da certificação das Salas Cofres, referente
à norma ABNT NBR 15.247, essa validade é de
apenas 01 (um) ano. Assim, anualmente, são
realizados testes e auditorias físicas para renovação
desta certificação.
Por fim, o ciclo de certificação CEEDA ocorre a cada
02 (dois) anos, conta com auditorias presenciais e
avaliações de impacto remoto.
Estas certificações garantem adesão aos padrões
internacionais que atestam o atendimento de
requisitos de segurança, disponibilidade e operação
da infraestrutura de TIC, bem como de eficiência
energética no provimentos dos serviços prestados
aos nosso clientes.
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Figura 3.8.4  – Características dos Data Centers



Rede
Nossas operações são suportadas
por uma rede moderna, de alta
capacidade e alta disponibilidade. Os
3 (três) data centers operam
internamente em capacidade
de10Gbps e são interligados entre si
em um backbone com 6 (seis) links
dedicados. Além da nossa robusta
rede de operações, contamos com
mais de 1.800 links de acesso que
permitem as unidades de interesse
de nossos clientes acessar nossos
serviços de forma segura e
controlada.

Armazenamento

Contamos com soluções 
especializados para armazenar 
dados com características 
diferenciadas totalizando.  
2.8 PetaBytes de Banco de Dados 
3.3 Petabytes de Solução de 
Backup
7.5 Petabytes de Storage

Capacidade 
Computacional

Possuímos 2 
mainframes atualizados 
e contamos com 
potentes servidores na 
arquitetura x86 
operando em alta 
disponibilidade, 
conforme abaixo : 

257 Servidores
59 Clusteres
40.248 vCPUs
433.067 mb de 

Memória

Virtualização

Grande parte de nosso 
poder computacional 
encontra-se com 
13.401 Máquinas 
Virtuais, utilizando as 
melhores ferramentas 
do mercado garantindo 
agilidade na operação 
e maior disponibilidade 
dos serviços. 

CICLO DE VIDA TECNOLÓGICO

Modernização Tecnológica
A DATAPREV nos últimos anos realizou investimentos para manter as

plataformas tecnológicas modernas e atualizadas e com capacidade adequada com o
objetivo de melhor prestar os serviços aos nossos clientes.

Estas iniciativas primaram pela garantia da segurança, performance, resiliência e
eficiência do ambiente computacional. Como resultado, contamos com arquiteturas
modernas que garantem o melhor desempenho das aplicações e a operação de
nossos clientes.

Destacamos as frentes principais de investimentos para a modernização do
Parque Computacional

Em 2021, destacamos as principais contratações tecnológicas
realizados, como também, as principais prospecções para 2022 com vistas
ao atendimento às demandas de negócio objetivando a inovação e à
atualização da infraestrutura tecnológica com capacidade adequada para
suportar as demandas dos nossos clientes.

Servidores X86

Rede LAN + WiFi + NAC

Comunicação 
Unificada

Modernização Soluções 
Oracle (Exadata)

Solução de
Balanceamento Multisite

Solução de 
multibiometria

Solução mainframes Unisys 

Solução de Containers 
Enterprise

Storage Objeto
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Plataforma de IA Nova Plataforma ITSM Parcerias Tecnológicas
GovCloud

Modernização Rede SANModernização Proteção de 
Dados

Nova Rede de Acesso



GOVCLOUD

Figura 3.8.6 - Uso da GovCloud em números – 4º Trimestre / 2021
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Nuvem Comunitária de Governo para Governo
Em 2017, a DATAPREV iniciou uma jornada de expansão de seu portfólio de serviços, tendo como foco a elaboração de serviços típicos de uma

plataforma de Nuvem (IaaS, PaaS e SaaS), desenhados especialmente para atender às necessidades de órgãos e entidades do Poder Público. Serviços cujo objetivo é
fornecer recursos computacionais de forma ágil e segura.

A iniciativa GovCloud adotou quatro premissas cruciais para seu sucesso: autosserviço; pagamento sob consumo; alta disponibilidade; escalabilidade e
desempenho.

Através da GovCloud, os entes governamentais podem concentrar esforços na construção de serviços e políticas essenciais para atender e beneficiar a
população brasileira, minimizando a necessidade de investimentos em Data Centers próprios por parte dos seus clientes. Em um cenário tecnológico multicloud, a
DATAPREV se posiciona como uma opção flexível e que pode conduzir seus clientes de forma planejada à jornada para a nuvem. Buscando oferecer soluções de
forneced ores distintos, sob consumo, a GovCloud também pretende simplificar a adoção do modelo de cloud, seguindo o grau de amadurecimento de seus
clientes.

Além de oferecer autonomia, flexibilidade e agilidade, a GovCloud preza por alta disponibilidade, através do uso de dois sites geograficamente dispersos,
em território nacional e que garante a soberania da legislação brasileira em seus serviços. Com foco em segurança e proteção de dados, a GovCloud está em Data
Center com certificação Tier III – selo internacional que atesta o atendimento de altos requisitos de segurança, disponibilidade e operação da infraestrutura de TIC.



GOVCLOUD
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Diferentes soluções de CLOUD foram criadas para oferecer serviços de computação, incluindo servidores,
bancos de dados, rede, armazenamento, software, análise e inteligência pela internet. O Portfólio de Produtos da
GovCloud vem evoluindo e sendo ampliado, passando a contar, ao final de 2021, com uma ampla gama de produtos:

IaaS
IaaS: proteção

de dados
PaaS – Gestão 
de Conteúdo

Monitoring 
as a Service

Colocation2
Cloud

NOC 
as a Service

Banco Relacional 
e não-relacional

Open Source

PaaS –
Servidores Web

Ainda ao longo de 2021, novos produtos foram desenvolvidos e entraram como piloto dentro do ciclo de gestão, no Programa Beta GovCloud, que visa
oferecer soluções ao público interno, promovendo o amadurecimento para que sejam usadas por clientes externos. Dentre elas, podemos citar a plataforma de
containers como serviço e o armazenamento via storage de objetos, que devem entrar em portfólio em 2022. Também foram criadas APIs de visão computacional
que permitem identificação de documentos e biometria digital/facial, usando modelos existentes de machine learning. E, visando melhor experiência do cliente final,
houve evoluções no Portal GovCloud e no Portal de Documentação, com novos conteúdos e orientações.

Serviços de 
Object Storage

Plataforma de
Container

Serviços 
de IA

Figura 3.8.7 - Portal GovCloud e  Portal de Documentação
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Expansão do portfólio de produtos da Empresa 
1. Solução de Democratização de Dados na GovCloud (INSS em números);
2. Infraestrutura em nuvem para visualização de dados pelo Ministério da 

Cidadania;
3. Prospecção tecnológica e modelo de negócio em nuvem para o SUPER.BR;
4. Laboratório de IA para o treinamento de modelos na GovCloud;
5. Solução de SSO (Single Sign On) para a console GovCloud integrada ao 

produto IaaS;
6. Licenciamento RedHat para os ambientes PaaS;
7. Criação e implantação de proposta de arquitetura de cluster Kubernetes;
8. Criação da proposta de Container as a Service;
9. Realização de estudos para o estabelecimento de parcerias com 

fornecedores.

Frentes iniciadas
1. Soluções de Data Discovery;
2. Soluções robustas de Backup como serviço;
3. Solução de Container as a Service (CaaS) para comercialização;
4. Plataforma de armazenamento com protocolo S3 para comercialização ;
5. Incorporação de novas tecnologias via parceiros, sob consumo.

Figura 3.8.8- Platafoma de Serviços em Nuvem - GovCloud



Defesa Cibernética
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Em 2020, a DATAPREV fortaleceu, ainda mais, seu compromisso com a Segurança da Informação e respeito à privacidade na guarda dos dados sob sua
responsabilidade. Além de garantir a infraestrutura necessária em seus data centers – com certificação internacional TIER III – a Empresa modernizou e padronizou
normas, processos e procedimentos com a utilização de um framework e projetos de aperfeiçoamento das defesas cibernéticas, por meio do Programa de Defesa
Cibernética e Segurança da Informação.

Dando continuidade, em 2021 foram realizadas várias ações para a melhoria contínua através de revisões e mapeamentos de processos da segurança
operacional, avaliação e tratamento de vulnerabilidades críticas, conformidade de segurança dos sistemas de missão crítica, evolução do SOC com a otimização da
solução de SIEM, com o aprimoramento dos skills sobre a ferramenta, utilização de playbooks (para o monitoramento e resposta de incidentes de
segurança), aumento do nível de segurança nos acessos aos serviços críticos do data center por meio do Cofre de Senhas, além da criação do painel de segurança
cibernética.

IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA ÁGIL
Além da infraestrutura necessária, a Empresa garantiu o monitoramento constante, 24 horas, sete dias

por semana, para analisar e prevenir ameaças a quebra de segurança. Esse trabalho é realizado de forma
ininterrupta pelo Centro de Operação de Segurança (Security Operation Center – SOC), em Brasília (DF), que
possui analistas e softwares especializados para garantir a segurança da informação e contribuir para a
proteção dos dados, aliado às diversas camadas e soluções de proteção da infraestrutura.

20
21

46
Vulnerabilidades 

(CVEs)*

+ 9.698 alertas 
Registrados /Tratados

3.105
Servidores 
atualizados

224.521
Eventos 

associados aos 
alertas

254
Incidentes

*Common Vulnerabilities and Exposures, tradução: Banco de dados de vulnerabilidades e exposições 



Segurança da Informação 
Em 2021 a DATAPREV fortaleceu ainda mais seu compromisso com a Segurança da

Informação na guarda dos dados sob sua responsabilidade. Além de garantir a infraestrutura
necessária em seus Data Centers – com certificação internacional TIER III – a Empresa
modernizou e padronizou normas e procedimentos com a utilização de um framework e
projetos de aperfeiçoamento das defesas cibernéticas, por meio do Programa de Defesa
Cibernética e Segurança da Informação.

No âmbito do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, foram realizadas ações
integradas e alinhadas em diversas frentes, tais como gestão de riscos, conformidade e
vulnerabilidades. A execução do ciclo permitiu o aprimoramento da segurança de diversos
serviços críticos.

A Conscientização em Segurança da Informação foi realizada para todos corpo funcional.
Foram divulgados infográficos de temas essenciais como a Segurança no Teletrabalho,
realizadas Campanhas sobre Códigos maliciosos de sequestro de dados pessoais
(Ransonwares), alertas sobre golpes e, por meio do Programa Educacional DATAPROTEÇÃO,
cursos para levar aos empregados conteúdo atualizado e relevante sobre as mais recentes
ameaças e golpes que podem causar impacto para a Empresa e para os empregados
individualmente. A partir do programa DATAPROTEÇÃO foram realizados diversos eventos
com palestrantes internos e externos, além da implantação de plataforma de formação em
segurança KnowBe4, que contem uma extensa gama de cursos com foco em segurança da
informação, o que amplia a capacidade da DATAPREV de capacitar seu empregados.
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Segurança da Informação 
Com uma tendência de alta nos ataques cibernéticos no Brasil, principalmente a órgãos de governo, foi ampliada e melhorada a integração entre a Comissão de

Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - CTIR da DATAPREV com as equipes de tratamento de incidentes de clientes, buscando prover informações de
qualidade e permitindo assim que o tratamento dos incidentes e das causas raiz sejam realizadas de forma eficiente e em tempo razoável.

A DATAPREV atuou também em parceria com a Secretaria de Governo Digital – SGD, para a realização de ações de grande relevância para segurança da
informação no âmbito da administração publica federal, tal como a elaboração do guia de segurança da informação da SGD e do projeto Security by Design, que
contou com a participação da embaixada do Reino Unido no Brasil, para ajudar a estabelecer metodologias de desenvolvimento seguro para sistemas digitais de
Governo no atendimento dos cidadãos.

Todos esses projetos realizados em 2021 permitiram aumento na maturidade em segurança da informação das equipes envolvidas e da DATAPREV como um
todo, fornecendo informações mais relevantes para a alta gestão e permitindo o desenvolvimento de uma visão cada vez mais clara do papel e responsabilidade da
DATAPREV na salvaguarda dos dados pessoais do cidadão, frente aos riscos a que está exposta.
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Plano de Resposta a Incidentes de Violação à Privacidade



Orientadas pela Coordenação Geral de 
Segurança da Informação (Presidência)
• Políticas, normas
• Gestão de Riscos e Conformidade
• Conscientização
• Continuidade de Negócios
• + Privacidade

CODS - Coordenação de 
Desenvolvimento Seguro e 

Seg. Dados Dev.

Segurança Operacional

Processos

Prevenção

Detecção

DESO/DMPR - Divisão de 
Monitoramento, Prevenção e 

Resposta a Incidentes de 
Segurança DESO/DPOS - Divisão de Processos                     

Operacionais de Segurança

DESO/DDCV - Divisão de Detecção 
e Controle de Vulnerabilidade
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Figura 3.8.9 – InfoSec Wheel
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Aprimoramento das soluções de
Firewall de Aplicação e de Firewall de
Perímetro, possibilitando a detecção e
resposta rápida a tentativas de
exploração de vulnerabilidades;

Publicação do Painel de Segurança
Cibernética;

Implantação dos serviços Web críticos
do data center acessíveis pelo Cofre de
Senhas.

DESTAQUES 2021

No ano de 2021, o modelo de segurança da informação utilizado pela DATAPREV, NIST (NIST Cyber Security Framework), foi amadurecido com acréscimo
na implementação de controles de segurança e ações em conjunto entre o DESO (Departamento de Segurança Operacional) e a CODS (Coordenação de
Desenvolvimento Seguro). Além disso, os dados estão protegidos por uma robusta estrutura de segurança em camadas, compostas por soluções de proteção de
perímetro, proteção de rede, segurança de aplicações, segurança de dados e de endpoints, cofre de senhas para guarda de credenciais privilegiadas, e além de
dispormos de soluções tecnológicas que permitem o monitoramento e correlação de eventos, que possibilitam a rápida detecção e mitigação de quaisquer ameaças à
segurança dos dados.



Fomento à Inovação 
No ano de 2021 a Empresa promoveu a realização de várias ações voltadas

para o segmento de inovação, como as Oficinas de Design Thinking e Design de Serviços
realizadas com órgãos de governo para idealização de soluções, vários webinars falando
sobre tecnologias emergentes, além de um Hackathon online. Com relação a eventos de
inovação externos, a DATAPREV foi patrocinadora master na 7ª Semana de Inovação e atuou
em vários outros, como iLabthon, Agile Trends Gov, Hacktudo, TDC Future, eventos da
PRODEMGE e outros.

Os grandes destaques do ano foram os Desafios para promoção de registro de
ideias de solução no IdeiaX além da criação do Conversas Inovadoras cujo objetivo é
promover a inovação em todos os setores da Empresa.

Como resultado, nesse ano tivemos mais de 80 ideias registradas no IdeiaX,
grande parte para atender aos Desafios lançados no ano. Além disso, as equipes de fomento
à inovação da Empresa registraram 49 ações, totalizando mais de 300 horas, atingindo um
universo de mais de 10 mil pessoas na DATAPREV e nos órgãos e entidades que mantiveram
relacionamento com a Empresa.

Todo esse esforço de fomento à inovação resultou na ideação e
entrega de 12 propostas de solução no ano de 2021, que poderão alavancar a oferta
de novos produtos e serviços pela Empresa além de promover a melhoria dos
processos de atendimento do Governo Federal.
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Ações de Fomento à Inovação

Horas de Atividades

Ideias 
Geradas 

+ 10 mil participantes

Entidades Envolvidas

49

30

10k

175

325



Propostas Inovadoras 
O ano de 2021 foi desafiador, mas a Inovação da DATAPREV superou todos os obstáculos e conseguiu disseminar a criatividade e a inovação, buscando

promover a geração de ideias capazes de trazer benefícios para a Empresa, seus clientes e para o cidadão brasileiro. A Empresa investiu em sua plataforma de gestão
da inovação (IdeiaX), ofertada pela DATAPREV de forma gratuita e colaborativa para órgãos e entidades parceiras.

Em 2021, a DATAPREV entregou para os seus clientes acima do planejado, onde 12 propostas foram entregues, conforme destacado na tabela abaixo:
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Percepção da Inovação 
A partir de 2021 foi criado um novo indicador corporativo para avaliar o reconhecimento da DATAPREV como Empresa inovadora, tanto internamente

quanto junto aos seus clientes. Esse indicador é calculado com base na resposta de empregados e representantes de clientes nas pesquisas realizadas e sua meta é
atingir pelo menos a nota 3,5 de um máximo de 5,0. Vale ressaltar que as notas dos clientes tem um peso maior que a nota dos empregados na definição desse
indicador.
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Dessa forma, nesse ano foram avaliadas as respostas de duas
pesquisas realizadas para aferição do indicador. Essas pesquisas foram
realizadas em períodos diferentes e enviadas para os empregados e para os
representantes dos clientes (junto à pesquisa de satisfação da Empresa).

Em 2020 o indicador foi 3,56. Já na segunda avaliação, realizada ao
final de 2021, o valor aumentou para 3,69. Em ambos os casos o indicador ficou
acima da meta estipulada que era 3,5.

3,69



PROGRAMA DE AÇÕES SOCIAIS E VOLUNTARIADO:
• Criação do Programa Corporativo de Voluntariado
• Nacionalização das Ações Sociais, com Campanhas
• Eventos e atividades em todas unidades da Empresa

PROGRAMA AMBIENTAL:
• Inserção das Diretrizes de Compras Sustentáveis na Política de Responsabilidade

Socioambiental
• Reorganização da Coleta Seletiva para operação em todas as unidades da Empresa
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3.9 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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, por intermédio dos Programas
Ambiental, de Diversidade e de Ações Sociais e Voluntariado, visa contribuir para o
desenvolvimento humano, consolidando valores, práticas e comportamentos
empresariais socialmente responsáveis, promovendo o exercício da cidadania e
colaborando para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. Para
o período de 2021, destacam-se as seguintes ações de cada Programa:

PROGRAMA DE DIVERSIDADE:
• Selo de pró-equidade de gênero e raça
• Programa Jovem Aprendiz com 50% de vagas divididas entre meninos e meninas

PROGRAMA DE
DIVERSIDADE

PROGRAMA DE 
AÇÕES SOCIAIS
E VOLUNTARIADO

PROGRAMA 
AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Figura 3.9.1 – Programas de tema responsabilidade socioambiental 



OPORTUNIDADES

Apuração do Indicador de Sustentabilidade – ISUST,
composto pelas taxas abaixo:

• Taxa de Participação de empregados nas 
ações sociais e de voluntariado;

• Taxa de Redução do Consumo de Energia 
Elétrica;

• Taxa de Papel Reciclado.

META: 100%   I   RESULTADO: 188,84%  
= (207,84%+137,28%+204,23%+209,02)/4 

Verifica-se que a Empresa vem conduzindo um
trabalho bem-sucedido em seus Programas,
comprovado pela redução do consumo de recursos
naturais e pela apuração do Indicador de
Sustentabilidade – ISUST, que obteve resultados
acima de 100% em todos os trimestres de 2021.

Todos os indicadores de consumo, considerando os 
três anos anteriores, mantiveram a tendência de 
redução em 2021. 

Indicadores de Consumo

21.173.642    20.177.319    16.990.002   15.574.519 

48.681           50.205            22.784        16.028 

5.294.408 4.072.689        653.248     230.462 

Kwh

M³

Páginas

2018         2019 2020 2021
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Além de executar medidas na redução do consumo de energia, vale destacar a
implementação do contrato de Energia via Mercado Livre para os prédios do DCRJ e DCSP em 2021,
que além de trazer uma considerável redução nos custos nos próximos 5 anos, trata-se de energia
proveniente de fontes renováveis e limpas (energia incentivada), como eólica, biomassa, solar,
de pequenas centrais e geradoras hidrelétricas. Este contrato está aderente à Agenda 2030 da
ONU, item 7 dos objetivos sustentáveis (energia limpa e acessível).

Com este projeto a DATAPREV alcança 60% de sua energia consumida vinda de fontes
sustentáveis. O resultado econômico atual é da ordem de 29,30%, com economia acumulada de R$
1.311.25 (referente a redução de custeio), com 243 toneladas de carbono evitadas e 677 árvores
poupadas.

R$ 0,19
R$ 0,42

R$ 1,12

R$ 1,86

R$ 2,62

R$ 3,49

R$ 4,33

R$ 0,17
R$ 0,34
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R$ 2,44

R$ 3,02
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ÁRVORES QUE DEIXARAM DE SER CORTADAS

18
35
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117

159

200

243
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TONELADAS DE CARBONO EVITADAS

Economia
R$ 1,31
milhões
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Gráfico 3.9.1 – Gasto acumulado de energia elétrica Gráfico 3.9.3 – Toneladas de Carbono evitadas

Gráfico 3.9.2 – Arvores que deixaram de ser cortadas



OPORTUNIDADESResponsabilidade Socioambiental
DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

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.

No ano de 2021, a Unidade de São Paulo promoveu a doação de 334 bens móveis, sendo beneficiadas as instituições Obra
Social Dom Bosco e a Cooperleste, cada uma com respectivamente 108 e 226 mobiliários recebidos. Ademais, a Unidade do Rio de
Janeiro – Botafogo iniciou o processo de doação de 368 equipamentos de informática, divididos entre 206 CPU´s e 162 monitores,
para o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, processo que atualmente se encontra na fase de emissão dos laudos técnicos
de formatação das máquinas para prosseguimento. Da mesma forma, foi iniciado o processo de doação de 552 equipamentos de
informática para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que carece da aprovação do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos –
CPPI.

Diante do exposto, cabe ressaltar que a DATAPREV, por meio das doações mencionadas, busca atender em seus fins e
uso, o interesse social.
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COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E ECOPONTOS
O programa de coleta seletiva solidária 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.
Os ecopontos localizados nas unidades administrativas do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de serem destinados para o descarte de
materiais recicláveis, são também destinados para o correto descarte e recolhimento de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE),
o que reforça a responsabilidade ambiental da DATAPREV.



OPORTUNIDADESResponsabilidade Socioambiental

CAMPANHA DE NATAL
Na campanha “Papai Noel é Você” é escolhida

uma entidade que atue no apoio ou na proteção a
crianças para que os empregados as presenteiem com
brinquedos.

Em 2021, os empregados adquiriram um
brinquedo e escreveram mensagens para as crianças
e suas famílias. Foram beneficiadas aproximadamente
400 crianças de diversas organizações sociais sem fins
lucrativos do país. Trabalharam como voluntários na
compra, recebimento e entrega dos brinquedos mais
de 40 empregados da DATAPREV.

3.9   Responsabilidade Socioambiental
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INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A DATAPREV possui 39 prestadores de serviços

terceirizados com deficiência auditiva. O Programa de Inclusão
objetiva criar condições para que esses trabalhadores estejam
motivados e se sintam parte do negócio. Entre as ações
desenvolvidas estão: palestras relacionadas a questões de
pessoa com deficiência e capacitação em Libras para os demais
empregados, possibilitando uma integração laboral e social das
pessoas com deficiência auditiva.

A Empresa disponibiliza, ainda, recursos tecnológicos
assistivos para os empregados com deficiência visual, como
softwares para leitura de vídeo e monitores maiores.

JOVEM APRENDIZ
O programa capacita o jovem aprendiz além da

simples formação profissional, determinada por lei,
possibilitando maior empregabilidade e garantindo
uma formação ampla. Palestras oferecidas aos
jovens, por sua vez, 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).
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A DATAPREV aprimorou seu modelo de Gestão de forma a tornar seu processo produtivo mais eficiente. Em um curto período tempo, duplicou sua capacidade produtiva de
desenvolvimento, refletindo em mais entregas e na satisfação de nossos clientes. Outro ponto que merece destaque diz respeito à redução de aproximadamente 55% o tempo
empreendido no desenvolvimento do ponto de função, demonstrando o quão foi assertiva a estratégia de aprimoramento de seus processos, conforme pode ser observado nos gráficos
a seguir:

Gráfico 3.10.1 – Pontos de Função Gráfico 3.10.2 – Evolução da Produtividade
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OPORTUNIDADESAumento de Produtividade
3.10   Produtividade

O processo de melhoria contínua da DATAPREV - permitindo a
duplicação do volume de Pontos de Função entregues por ano e o
aumento da produtividade das equipes de desenvolvimento, reduzindo em
cerca de 55% o tempo despendido por Ponto de Função - é resultado das
diversas ações implementadas ao longo dos últimos anos, das quais
destacamos as seguintes:

Criação da plataforma de Containers. 

Evolução da automação da Esteira DEVOPS para conter Testes Automatizados Funcionais; e
Implantação e expansão do provisionamento automático de ambientes na esteira FAST VM. 

Consolidação da Esteira de IC e EC acoplada à nova Suíte ALM. 

Implantação e Migração para nova ferramenta ALM compatível com as práticas
Ágeis e Reformulação da ferramenta PFACIL para criar base de indicadores e
permitir evoluções das boas práticas de métricas do mercado.

Institucionalização do framework ÁGIL
através da reformulação do PD-DTP (Processo de
desenvolvimento da DATAPREV) e Nova modelagem da
Gestão de demandas através da reestruturação da
ferramenta de Gestão de Demandas e Projetos.

Criação Painel de 
Indicadores SUDS.

2016
2015

Figura 3.10.1 Evolução de Produtividade 151

2017
2018

2019

2020

2021

Evolução Automação de Testes de Desempenho, Testes Funcionais Automatizados, Rotina de criação subconjunto (subsetting) de massa de dados 
anonimizado e Iniciação da automação do Laudo de Testes de Desempenho.

Desenvolvimento de Software



3.11 COMITÊ DE CRISE COVID-19
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O ano de 2020, o primeiro ano da Pandemia COVID-19 no Brasil, desafiou não só a DATAPREV, mas o mundo inteiro. Apesar

das adversidades, o Comitê de Crise – Pandemia COVID-19 (RS/PR/3806/2020) obteve sucesso na avaliação da evolução da

pandemia e seus impactos à continuidade da prestação de seus serviços sociais, propondo soluções de contorno a maior parte

dos obstáculos operacionais e de gestão impostos pela conjuntura da pandemia. As medidas mitigatórias garantiram a

constância dos serviços públicos desta estatal, sem que a integridade, saúde e segurança dos empregados fossem postas em

risco.

Superado o primeiro ano, em 2021 o Comitê focou seus esforços em acompanhar os dados de saúde nos estados, onde há

unidade da Dataprev, e na empresa para garantir um retorno seguro ao trabalho presencial, quando possível. Assim, durante o

exercício foram monitorados os seguintes aspectos:

1. Casos sintomáticos, confirmados, internações e óbitos dos empregados

2. Legislação e posicionamento dos governos Federal, Estadual e Municipal

3. Taxa de ocupação dos leitos de UTI

4. Curvas de óbito e contágio nas cidades

5. Disponibilidade de vacina, índice de vacinação nos Estados e entre os empregados

6. Funcionamento do transporte público

7. Liberação do comércio

8. Funcionamento das escolas

9. Logística predial, incluindo a adequação dos espaços físicos nos prédios da Dataprev.

10. Protocolos para as atividades presenciais

11. Resposta às consultas e orientação para a realização de eventos presenciais.



3.11 COMITÊ DE CRISE COVID-19
O ano de 2021 iniciou apresentando algumas evoluções no cenário cotidiano: o transporte público operando próximo de sua capacidade plena; o retorno as

atividades comerciais, mesmo com a manutenção de restrições para o fornecimento de alimentação; as escolas funcionando em regime híbrido. Além disso, os

indicadores de ocupação de UTIs mostravam melhora consistente e, à exceção do Distrito Federal, as outras seis localidades estavam com ocupação abaixo de 80%;

com as cidades de João Pessoa e Natal, abaixo de 60% de ocupação. Por fim, as curvas de óbito e contágio nos estados mostravam arrefecimento.

A partir de fevereiro, com o início da vacinação, passamos a acompanhar também este indicador. Os grupos de risco e profissionais de áreas prioritárias, como

saúde e segurança pública, foram os primeiros a serem imunizados. Alcançar um alto índice de pessoas vacinadas nos estados foi entendido pelas equipes de Saúde

como sendo condição necessária para o retorno dos empregados ao presencial.

Até o início de 2021, a Empresa registrava 156 casos confirmados, entre os empregados; destes, 11 necessitaram de internação. Chegamos ao fim do ano com

total acumulado, desde o início do estado de pandemia, de 489 casos, sendo que 45 se agravaram para internação. Findamos o ano com um cenário de estabilidade no

número de infectados, visto que foram registrados apenas 4 casos em dezembro.

Ao analisar os casos de óbitos de empregados vítimas da COVID-19, verificamos que, infelizmente o ano de 2021, foi bem mais letal que o anterior: registramos

um aumento de cerca de 460% em relação a 2020. O cenário melhorou ao longo do ano, sendo que o último falecimento de empregado se deu no mês de setembro.

Nenhum dos empregados que vieram a óbito estava trabalhando em regime presencial.

Adicionalmente, com o avanço da campanha de imunização, a maioria dos empregados tornou-se apta para receber a vacina. Em pesquisa realizada com os

empregados, em dezembro de 2021, com 2.201 respostas, 96% das pessoas sinalizaram estar com o esquema vacinal completo – considerando-se duas doses ou dose

única.

Em paralelo ao trabalho do Comitê, ao longo do último trimestre de 2021, a Dataprev viabilizou a implantação do regime de Teletrabalho. O novo regime visa,

entre outras razões, substituir o Teletrabalho provisório, que possibilitou o funcionamento da empresa durante a pandemia. A expectativa é que, em função das

atividades que exercem, a maior parte dos empregados possa se enquadrar no novo regime. Com isso, a quantidade de empregados nas atividades presencias deve ser

reduzida quando forem retomadas de forma plena, o que facilitará a organização dos espaços para um retorno seguro na ocupação dos prédios.

Caso o cenário do final de 2021 seja mantido – principalmente a redução dos casos confirmados, óbitos e ocupação de UTI, há expectativa de retorno das

atividades presenciais ao final de janeiro de 2022.

153



3.12 - Ambiental, Social e Governança (ASG)
A sigla ASG advém da abreviação dos termos "ambiental, social e governança" - em inglês "environmental, social and governance - ESG" e refere-se ao

conjunto de praticas empresariais que consideram em seu contexto fatores ambientais, sociais e de governança, com vistas ao alcance da sustentabilidade a longo
prazo. Seu proposito consiste na analise das operações de forma holística, não se limitando meramente aos aspectos econômicos e financeiros.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável são um apelo global
para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima para garantir
que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e
prosperidade. Os 17 ODS são os objetivos para os quais as Nações Unidas
estão contribuindo a fim de que possam atingir a Agenda 2030 no Brasil.
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A DATAPREV, com a missão de prover cidadania digital ao alcance de todos, tem como natureza de atuação fornecer
tecnologia da informação e comunicação, para o aprimoramento e eficiência das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais
relacionadas a previdência, economia, trabalho e emprego e desenvolvimento social.

Os principais resultados de impacto neste ODS estão no capítulo 1.6 - políticas e programas de governo, com temas como
previdência social, trabalho, assistência social, entre outros. Desde 2020, o Governo atua com suporte direto às políticas públicas de
enfrentamento à pandemia da COVID-19. Em 2020, o Programa concedeu em 2020 aproximadamente R$ 1 trilhão (13,4% do PIB) em
benefícios sociais a mais da metade da população brasileira (212,6 milhões; 2020 – fonte: IBGE). Em 2021, o valor foi de R$ 368
bilhões pagos à 68,2 milhões de beneficiários, alcançando 118,9 milhões de pessoas (213,3 milhões; 2021 – fonte: IBGE). Cabe à
DATAPREV a construção dos algoritmos específicos, com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, para atender à
legislação; o processamento do reconhecimento do direito dos requerentes; o gerenciamento das bases de dados utilizadas; e a
implementação/reprocessamento de atualização dos algoritmos baseados nas regras do Ministério da Cidadania.

ODS 01 – Erradicação da pobreza

https://odsbrasil.gov.br/relatorio/sintese

Acabar com a pobreza 
em todas as suas 

formas, em todos os 
lugares
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O Brasil busca cada vez mais planejar, implementar, monitorar e controlar políticas
públicas que busquem atingir as metas de maneira sistematizada e uniforme, por meio de
indicadores é possível comparar resultados e analises históricas. Os esforços não se restringem
somente a decisão de líderes e alta burocracia. Essas ações englobam ONGs, empresas privadas e
também a população, com ações que corroborem com seus objetivos.

Ainda não que não atuemos diretamente e especificamente nos objetivos de
desenvolvimento sustentáveis definidos para o Brasil, entendemos que indiretamente, temos
contribuição responsável e contínua. A Dataprev concorda e incentiva as ações da Agenda 2030.



A DATAPREV provêm serviços digitais considerando a aplicação das políticas publicas à população específicas, como
indígena, quilombolas, extrativistas, trabalhadores rurais, pescador artesanal, dentre outros.

Nesse contexto, a DATAPREV atende ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto a Secretaria da
Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA), como SISRGP - Sistema do Registro Geral da
Atividade Pesqueira; com o SSADP - Sistema do Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel para Embarcações
Pesqueiras; e com serviço de análise de riscos e combate a fraudes, tendo como foco os benefícios do Seguro Desemprego da
Modalidade Pescador Artesanal (Seguro Defeso). Em 2021, o Seguro Defeso teve uma economia estimada de R$115 milhões.

Em um contexto interno em combate à fome, a DATEPREV realizou em 2021:
a) Maio/2021: Campanha de Alimentos – com a doação de alimentos não perecíveis às famílias em situação de

vulnerabilidade social. Ao todo foram 6 toneladas de alimentos arrecadados, em 463 cestas básicas;
b) Agosto/2021: Semana do Voluntariado – com palestra sobre importância das ações solidárias e voluntárias e convite

ao corpo funcional a participarem das atividades em comemoração ao 28/08 - Dia Nacional do Voluntariado,

instituído por lei em 1985.

ODS 02 – Fome zero e agricultura sustentável

Acabar com a fome, 
alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a 
agricultura sustentável
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ODS 03 – Saúde e bem -estar

A estratégia de saúde digital do Brasil é exercida pelo DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde, cujo principal objetivo é coletar, processar e disseminar informações de saúde no país, além de auxiliar no suporte em
tecnologia e sistemas necessários para o planejamento operações e controle aos órgãos do Sistema Único de Saúde - SUS. Até
1991, o controle e processamento das contas referentes à saúde era exercida pela DATAPREV. Diante disso, a atuação nesses
indicadores a nível Brasil é melhor respondido por este órgão.

Em um contexto interno, além da contínua atuação ao longo de todo ano ao combate à Covid-19, a DATAPREV realizou as
seguintes campanhas em 2021:

a) Março/2021: Semana Internacional da Mulher;
b) Abril/2021: Campanha de Prevenção e combate à hipertensão arterial;
c) Julho/2021: Campanha de atenção ao diabetes e Campanha de atenção à saúde respiratória;
d) Agosto/2021: Campanha de atenção ao colesterol;
e) Setembro/2021: Setembro amarelo; em combate ao suicídio;
f) Outubro/2021: Outubro rosa; em prevenção ao câncer de mama; e
g) Novembro/2021: Novembro azul, em prevenção ao câncer de próstata.

Quanto à saúde e bem estar dos empregados, a DATAPREV possui para seus empregados diversos tipos de assistência à
saúde e ao bem estar, como:

a) Benefício Plano de Saúde;
b) Reembolso a tratamento especializado;
c) Plano de previdência complementar;
d) Pesquisa de clima organizacional;
e) Programa de apoio ao empregado da DATAPREV; e
f) Programa de apoio ao tratamento de tabagismo.

Assegurar uma vida 
saudável e promover o 
bem-estar para todos, 

em todas as idades
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A DATAPREV tem no seu plano estratégico o compromisso de impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas
competências, sendo a educação, reconhecidamente, indispensável pilar para a consecução desse objetivo. Nesse contexto, o Plano de
Capacitação 2021 e o Programa de Incentivo à Qualificação Acadêmica, ao fomentar novos conhecimentos e competências técnicas aos
seus empregados, tratam-se de verdadeiros investimentos realizados pela Empresa visando uma melhor qualificação de sua força de
trabalho e possibilitando novas condições de remuneração no futuro.

Além destes benefícios, a DATAPREV, por intermédio dos reembolsos escolar e pré-escolar, contribui com a formação escolar
do empregado e de seus dependentes, oferecendo tranquilidade na realização de gastos referentes à creche, maternal, jardins I a III,
ensino fundamental e médio em estabelecimentos da rede privada de educação, desonerando, desta forma, a rede pública de ensino. Tal
contexto auxilia os dependentes dos empregados a frequentarem unidades de ensino desde cedo, colaborando para o alcance do
sucesso escolar e também para o desenvolvimento completo de suas capacidades na vida adulta.

Também merece destaque o Programa Jovem Aprendiz, que tem a função social de apoiar a inclusão de jovens pertencentes à
famílias de baixa renda no mercado de trabalho, ambientá-los ao ritmo e ao espaço corporativo, fornecendo instrumentos teórico-
práticos, tanto pela DATAPREV quanto pelo SENAT, para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos e o aumento de sua
empregabilidade.

Outra ação igualmente importante é o Programa de Estágio, ato educativo escolar supervisionado, que visa à preparação para o
mercado de trabalho por meio de vivências, práticas e desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, tudo de acordo com as
diretrizes da legislação específica que regulamenta a matéria e as regras gerais estabelecidas nos normativos internos.

A DATAPREV também disponibiliza ao corpo funcional um ambiente virtual de aprendizagem, onde além dos diversos cursos
disponíveis, os próprios funcionários podem produzir conteúdo de aprendizagem e compartilhar o conhecimento, através do portal de
educação a distancia., o que facilita, engaja e incentiva a evolução do conhecimento.

ODS 04– Educação de qualidade

Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover 
oportunidades de 

aprendizagem ao longo da 
vida para todos
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ODS 04– Educação de qualidade

Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover 
oportunidades de 

aprendizagem ao longo da 
vida para todos
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Embora o total de ações realizadas em 2021 tenha sido inferior quando comparado com 2020 (1.015), o número
de empregados treinados, bem como a média de horas de capacitação foi bem superior, inclusive na comparação com o
mercado (Fonte: Integração Escola de Negócios, Panorama do Treinamento no Brasil – 15ª Edição). Esses números se
justificam pelo maior alcance de treinamentos técnicos e ainda a extensão do Programa Gerencial ao nível tático de gestão
da Empresa.

Abaixo são apresentados alguns números em relação às capacitações:

(*) essa média considera o total de horas de capacitação realizadas em 2021 por treinando dividido pelo total de
empregados em dezembro de 2021.

Total de Ações Realizadas
Total de Empregados 

Treinados
Total de Horas de 

Capacitação

Média de Horas de 
Capacitação por 

Empregado*

597 2848 122840 44h

R$1.707,453,26

Investimento 
Contabilizado

9.1 1

Índice de Satisfação 
dos Treinandos

82% 2

Índice de Execução da 
Dimensão Estratégica 

(1) Escala de satisfação considerada de 0 a 10.
(2) 18% das demandas não executadas estão programadas para o primeiro semestre de 2022.
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A DATAPREV faz parte das empresas preocupadas com a presença da mulher em atividades profissionais relacionadas com a
ciência e tecnologia, garantindo que o percentual de presença no quadro total de pessoas esteja refletido na quantidade de mulheres
que ocupam cargos de confiança. Ciente de que a diversidade em posições de liderança é um ativo estratégico e importante para se
destacar em eficiência, criatividade e responsabilidade social, contempla a participação de mulheres no Conselho de Administração o
qual é presidido por uma mulher, assim como, fazem parte da composição da Diretoria Executiva - DIREX, Comitê de Auditoria
Estatutário - COAUD e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL e, dessa forma, está alinhada às boas
práticas reconhecidas por entidades ligadas à Organização das Nações Unidas – ONU.

O tema de promoção da mulher à cargos de gestão é, também, um item avaliado pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – SEST no Indicador de Governança (IG-SEST), instrumento de acompanhamento contínuo da
governança das empresas estatais federais de controle direto da União. O percentual de força de Trabalho por gênero e o percentual
de cargo de confiança por gênero são indicadores monitorados internamente, de forma a alcançar este objetivo. Inclusive, o Programa
Jovem Aprendiz da DATAPREV, tem como premissa seguir a igualdade de gênero, onde 50% das vagas são destinadas às mulheres.
Outro ponto que cabe destacar diz respeito a ocupação dos cargos pelos empregados, conforme figura abaixo:

ODS 05 – Igualdade de gênero

Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar 
todas as mulheres e 

meninas
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Mulheres

28% - 842

Homens

72% - 2.143
Mulheres

28% - 159

Homens

72% - 415

(*) inclui empregados efetivos, extra quadros e cedidos para DATAPREV. (*) inclui empregados efetivos, extra quadros e cedidos para DATAPREV.
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ODS 07 – Energia limpa e acessível
Quando se trata de economizar com energia, responsabilidade é fundamental! A DATAPREV é uma das primeiras empresas no

âmbito da Administração Pública Federal a comprar energia no mercado livre de energia para os seus data centers localizados no Rio de
Janeiro e em São Paulo. Com essa contratação, realizada com toda segurança técnico-jurídica, 60% de toda energia consumida pela
Empresa passou a vir de fontes renováveis, como a eólica, solar, biomassa ou gerada em pequenas usinas. Saem ganhando o planeta, a
Empresa e o cidadão.

Ao passar a adquirir energia para os data centers do Rio de Janeiro e de São Paulo no mercado livre de energia, a DATAPREV
conquistou o direito de escolher não só de quem vai comprar energia, mas também a fonte de energia renovável de onde vai consumir,
como eólica, de biomassa, solar ou de pequenas centrais hidrelétricas. Com essa contratação, realizada com toda segurança jurídico-
administrativa, a Empresa espera uma redução de até 30% nos gastos com energia nos dois data centers.

Mercado livre
a) Opções para escolher de quem comprar ;
b) Menos custos, tarifa negociada, custos previsíveis e sem adição de bandeira tarifária; e
c) O consumidor pode optar pelo tipo de energia a ser adquirida, e a DATAPREV escolheu fontes renováveis, tais como eólica

ou solar.
Mercado cativo
a) Fornecedor único;
b) Mais gastos, tarifa determinada pelo regulador, sem previsibilidade e sem margem para negociação; e
c) Não há escolha da fonte de energia.

Em 2021, a taxa de redução no preço da energia: 29,30%. Uma economia de R$ 1.311.250,00.
Com a aquisição de energia para os data centers no mercado livre de energia, a DATAPREV faz a transição energética para

fontes renováveis. Com isso, vai ao encontro da Agenda 2030 da ONU, cujo objetivo de desenvolvimento sustentável prevê o aumento
do uso de energia limpa. Assim, a Empresa pode dar sua contribuição na redução das emissões de carbono, que colocam em risco o
equilíbrio ambiental. Saem ganhando o planeta, a Empresa e o cidadão.

Garantir acesso à 
energia barata, 

confiável, sustentável e 
renovável para todos
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Com bases de dados dos cartórios, ministério do trabalho e ministério da Cidadania, a DATAPREV provém soluções para
apoiar os processos de atendimento dos cidadãos em consumo de serviços de governo. A exemplo, temos o MEU INSS, Portal
Emprega Brasil, Carteira de Trabalho Digital, Seguro desemprego, CadUnico, dentre outros.

Em contexto interno, a DATAPREV adota salário compatível ao mercado, acordos coletivos, estratégias para alavancar o
desempenho e a eficiência dos funcionários, ginastica laboral, campanhas de Qualidade de Vida, pesquisa de clima organizacional,
trabalho remoto, valorização do ambiente e das condições de trabalho.

ODS 08 – Trabalho decente e crescimento econômico

Promover o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e 
produtivo, e trabalho 
decente para todos
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A DATAPREV investiu, nos últimos anos, na modernização e ampliação de seus data centers, nos três sites RJ, SP e DF,
sempre considerando as melhores práticas ambientais, sociais e de governança para garantir a disponibilidade, sustentabilidade e
eficiência energética do Data Center, conceitos estes preconizados pela ASG.

Demonstrando ser uma das Empresas mais inovadoras do setor público do Brasil, a DATAPREV colocou seus data centers à
prova, ao investir no processo de certificação do selo CEEDA. A Certificação de Eficiência Energética para Data Centers (CEEDA)
proporciona uma avaliação auditada e certificada da implementação das melhores práticas em eficiência energética de um data center.

Para a DATAPREV, a certificação CEEDA é uma oportunidade valiosa para confirmar que a gestão e operação de seus data
centers são consistentes e estão em total acordo com a estratégia de sustentabilidade operacional da Empresa. Ressaltando, ainda,
que a competitividade e a confiabilidade dos serviços prestados pela Empresa estão diretamente relacionadas à capacidade de operar
de forma eficiente as suas instalações de TI.

Sendo assim, os data centers da DATAPREV dispõem de:
• sistemas de climatização de precisão, que além de garantirem as condições ambientais (temperatura e umidade)

adequadas para operação dos equipamentos de TI, contribuem para a redução do consumo de energia do ambiente, uma
vez que são mais eficientes que os sistemas de climatização convencionais;

• configuração de corredor quente/frio, responsável pela segregação física entre o ar frio insuflado pelo sistema de
climatização e o ar quente que é dissipado pelos equipamentos de TI. Essa configuração garante uma melhoria da
eficiência energética do sistema de climatização do data center, uma vez que não há mistura entre o ar frio e o ar quente, o
que ajuda na manutenção da temperatura adequada no ambiente de TI;

• Sistemas de climatização, nos sites de São Paulo e no Rio de Janeiro, baseados em água gelada, com utilização de chillers
de condensação a ar (mais eficientes), que permitem um acompanhamento contínuo das condições ambientais externas
(temperatura e umidade), visando elevar a temperatura de saída da água gelada;

• Iluminação LED, mais eficiente do que as lâmpadas fluorescentes normalmente utilizadas em outros data centers.

ODS 09 – Industria, inovação e infraestrutura

Construir infraestrutura 
resiliente, promover a 

industrialização 
inclusiva e sustentável, 
e fomentar a inovação
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ODS 09 – Industria, inovação e infraestrutura

Construir infraestrutura 
resiliente, promover a 

industrialização 
inclusiva e sustentável, 
e fomentar a inovação
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No ano de 2021 a Empresa promoveu a
realização de várias ações voltadas para o segmento de
inovação, como as Oficinas de Design Thinking e Design
de Serviços realizadas com órgãos de governo para
idealização de soluções, vários webinars falando sobre
tecnologias emergentes, além de um Hackathon online.
Com relação a eventos de inovação externos, a
DATAPREV foi patrocinadora master na 7ª Semana de
Inovação e atuou em vários outros, como iLabthon, Agile
Trends Gov, Hacktudo, TDC Future, eventos da
PRODEMGE e outros.

Os grandes destaques do ano foram os
Desafios para promoção de registro de ideias de solução
no IdeiaX além da criação do Conversas Inovadoras cujo
objetivo é promover a inovação em todos os setores da
Empresa.

Como resultado, nesse ano tivemos mais de
80 ideias registradas no IdeiaX, grande parte para
atender aos Desafios lançados no ano. Além disso, as
equipes de fomento à inovação da Empresa registraram
49 ações, totalizando mais de 300 horas, atingindo um
universo de mais de 10 mil pessoas na DATAPREV e nos
órgãos e entidades que mantiveram relacionamento com
a Empresa.

Todo esse esforço de fomento à inovação resultou na ideação e entrega de 12 propostas de solução no ano de 2021, que poderão alavancar a
oferta de novos produtos e serviços pela Empresa além de promover a melhoria dos processos de atendimento do Governo Federal.

Figura 3.8.910– Fomento à Inovação 2021

Ações de Fomento à Inovação

Horas de Atividades

Ideias 
Geradas 

+ 10 mil participantes

Entidades Envolvidas

49

30

10k

175

325
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A DATAPREV tem como responsabilidade a sustentação de mais de 35 milhões de dados sociais. A Transformação Digital
derivada da tecnologia é um ato contínuo e evolutivo, que trouxe a agilidade e redução do tempo de atendimento em serviços
imprescindíveis ao cidadão, no que diz respeito a temas como previdência social, trabalho, assistência social, como por exemplo: prova
de vida online, automação dos processos de reconhecimento de direitos, benefícios por incapacidade, Portal Empresa Brasil e Carteira
de Trabalho Digital.

A segurança da informação do cidadão visa garantir também a aplicação correta das ações e decisões de governo para
população e o combate ao desperdício e ao pagamento irregular de benefícios. Apenas em 2021, DATAPREV economizou R$ 47
bilhões aos cofres públicos ao evitar desvios e fraudes nos benefícios assistenciais, trabalhistas e previdenciários

Para além, está a atuação da DATAPREV no auxílio emergencial para grupos específicos, como indígenas, quilombolas,
extrativistas, pescadores artesanais, entre outros.

Já em contexto interno, a DATAPREV:
a) Possui instalações prediais com acessibilidade;
b) Possui acessibilidade em seus sites e produtos;
c) Realiza em novembro a Campanha ao dia da Consciência Negra, com a palestra sobre o tema;
d) Busca e incentiva a igualdade de gênero;
e) Acordo coletivo de Trabalho aborda a garantia de emprego para portadores do vírus da AIDS;
f) Contrata empregados e jovens aprendizes portadores de deficiência;
g) Possui o Programa de Inclusão de Terceirizados, em que são contratadas pessoas com deficiência para trabalhar no setor

de impressão e pós-processamento;
h) O Programa Jovem aprendiz contrata Jovens cursando o ensino em escola pública, e pertencentes à família de baixa renda;

ODS 10 – Redução das Desigualdades

Com o objetivo de 
Reduzir a desigualdade 

dentro dos países e 
entre eles
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A transformação digital trouxe para o nosso dia a dia novas tecnologias que possibilitam diferentes maneiras de fazer negócio
e que, ao mesmo tempo, podem tornar os empreendimentos mais sustentáveis, gerando retorno social. A Indústria 4.0 pode trazer
benefícios para setores como agricultura, engenharia, comércio e até para o mercado financeiro; e empresas devem olhar para retorno
social.

A DATAPREV recebeu o prêmio de empresa Cidadã em 2019 e 2021, como reconhecimento à qualidade das informações
contábeis e socioambientais publicadas nos relatórios anuais pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do Rio de Janeiro, como
incentivo a elevação da qualidade das informações contábeis e socioambientais.

Com ações voltadas para a comunidade, a DATAPREV realizou em 2021:
a) Palestrante no 42º Congresso de Previdência Privada ABRAPP: maior congresso mundial de previdência complementar,

com a participação do Diretor de Relacionamento e Negócios da DATAPREV, Alan do Nascimento Santos;
b) Data Center Dymanics - DCD Brasil: conferencia virtual para indústria do Data Center no Brasil, com a palestra sobre a

DATAPREV e o Desafio do Auxilio Emergencial, ministrada pelo Superintendente de Operações da DATATPREV, Bruno
Manhães de Souza;

c) Patrocínio à 7º Semana da Inovação do Governo Federal, promovida pela ENAP – Escola Nacional de Administração
Pública;

d) Patrocínio Museu da Vida*: promove a integração entre ciência, cultura e sociedade, com exposições, atividades
interativas, multimídias, peças teatrais e laboratório;

e) Patrocínio ao Super Hacka Kids*, projeto da ONG Cinema Nosso: considera a realizada da infância digital atual e
disponibiliza oficinas e cursos de games digitais para jovens e formação para educadores;

f) Patrocínio ao Hacktudo*: festival de cultura digital, com múltiplas atrações culturais de tecnologia, como batalhas de
robôs, corridas de drones, oficinas, palestras, hackathons, dentre outros; e

g) Patrocínio Cultura com a Vida*: no bairro de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro.
*Patrocínio realizado via Lei Municipal do Rio de Janeiro, de incentivo à cultura Carioca, lei nº 553/2013.
Ao todo, em 2021, foram gastos R$ 712,741,59.
Em um contexto interno, a DATAPREV realizou a campanha Natal Solidário, que arrecada doações e brinquedos, e realiza a

distribuição em organizações sociais sem fins lucrativos. Realizada há 9 (nove) anos no Rio de Janeiro, a partir de 2021 os estados CE,
DF, RN, SC, SP e PB passaram a fazer parte desta corrente, que arrecada brinquedos e distribui em instituições carentes.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Tornar as cidades e os 
assentamentos 

humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e 

sustentáveis
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Além da Política de responsabilidade
socioambiental, que determina o uso eficiente dos
recursos e define diretrizes de compras sustentáveis, a
DATAPREV implementou internamente uma política de TI
verde. Na prática, são adotados como princípios e critérios
de gestão a racionalização do consumo de energia e água
e o combate ao desperdício. Além disso, as contratações,
aquisições e construções são feitas com base no uso
sustentável de recursos naturais.

Em instalações prediais, a Empresa possui Eco
pontos, ambiente para descarte de material de forma
seletiva, permitindo assim sua reciclagem.

Em 2021, foi realizada a campanha de consumo
consciente direcionada a todo corpo funcional, e visa
despertar para problemas sociais, econômicos e
ambientais causados pela produção e consumo
excessivos.

Ainda que este tema esteja relacionado a
padrões de consumo e de produção, também tangencia os
ODS de energias renováveis, consumo de água, vida
terrestre, ação contra mudança global do clima e trabalho,
visto que o consumo consciente leva em conta na escolha
dos produtos e serviços; o meio ambiente, saúde humana
e animal, e relações justas de trabalho, pois visa ser um
agente transformador da sociedade por meio do ato de
consumo.

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis

Assegurar padrões de 
produção e de consumo 

sustentáveis
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ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima
Com o fornecimento de energia obtida em fontes renováveis para os data centers do Rio

de Janeiro e de São Paulo, a DATAPREV evita o lançamento de, pelo menos, 420 toneladas de
carbono anualmente na atmosfera. Saem ganhando o cidadão, o país e o planeta.

Em um contexto interno, a DATAPREV realizou em junho de 2021 a campanha do Dia
Mundial do Meio Ambiente.

Tomar medidas urgentes para
combater a mudança do clima
e seus impactos
(reconhecendo que a
Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre
Mudança do Clima [UNFCCC] é
o fórum internacional
intergovernamental primário
para negociar a resposta
global à mudança do clima)

ODS 14 – Vida na água
Conservação e uso
sustentável dos oceanos, dos
mares e dos recursos
marinhos para o
desenvolvimento sustentável

A DATAPREV, por meio do programa de Redução de Consumo de Recursos Naturais,
também faz a parte dela e atua na diminuição do consumo de água. Os esforços da Empresa para
atingir esses objetivos aparecem nos resultados dos últimos anos:

Consumo de água, por m3:
2018 2019 2020 2021
48.681 50.205 22.784 16.028
Os data centers localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro possuem sistemas de

climatização baseados em água gelada, com utilização de chillers de condensação de ar, que
permitem um acompanhamento contínuo das condições ambientais externas (temperatura e
umidade), visando elevar a temperatura de saída de agua gelada. Fator importante, visto que o
aumento de 1º C na saída pode representar uma economia de até 2% no consumo total de energia
do Data Center. Já no Distrito Federal, os equipamentos de climatização são do tipo in-row, que
utilizam gás refrigerante e possuem ventoinhas e compressores reguláveis automaticamente,
conforme a carga. Tudo isso visando a diminuição do consumo e uso racional de água. 168
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Tecnologia de ponta gerada com energia renovável e 1300 árvores a mais por ano na
natureza. Com o fornecimento de energia limpa parar os data centers da DATAPREV no Rio de
Janeiro e em São Paulo, adquirida no mercado livre de energia, tem sido possível evitar o corte de
115 árvores por mês. A DATAPREV investe em renovação para colher inovação.
Cidadania ontem, hoje e sempre.

Em campanhas internas no tema, a DATAPREV realizou:
• Dezembro/2021: Campanha de atenção ao aedes aegypti

ODS 15 – Vida terrestre
Proteger, recuperar e
promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as
florestas, combater a
desertificação, deter e reverter
a degradação da terra e deter a
perda de biodiversidade

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes
Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça
para todos e construir
instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em
todos os níveis
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A DATAPREV é uma Empresa Idônea, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, e que cumpre plenamente as determinações legais a que está
submetido, bem como as exigências dos órgãos de fiscalização e controle.

Alinhada as ações de transparência, redução da corrupção e suborno, tomada de
decisão responsiva, inclusiva e participativa, possui ações de integridade, transparência,
conformidade e de ouvidoria.

Em campanhas internas no tema, a DATAPREV realizou:
a) Maio/2021: Dia Nacional da Ética / De bem com a ética e Semana da Auditoria
b) Outubro/2021: Semana da Corregedoria:
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INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E 
CONTÁBEIS4

Recomendação TCU: o objetivo deste capitulo é responder quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive de custos, que dão suporte às informações de



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. Como resultado, no
exercício de 2021, a DATAPREV obteve, pelo segundo ano consecutivo, o melhor desempenho
financeiro da Empresa desde sua criação, com lucro histórico líquido de R$ 355,5 milhões.

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 Órgãos de Controle (CGU e TCU).

Em um ano ainda marcado pelos efeitos da pandemia de COVID 19, iniciada em 2020, que
levou vários países a um processo recessivo, a economia brasileira, em 2021, começou a apresentar
sinais de retomada, com a expectativa de elevação do PIB acima dos 4,5%, segundo projeções da
conjuntura macroeconômica produzidas pelo Banco Central – Boletim Focus de 17/12/2021, o que
revela um movimento de recuperação da economia em 2021, se comparada com a queda de -4,1%,
apresentada em 2020. Não menos preocupante, porém, está o aumento da inflação, com o IPCA
chegando a 10,06%, bem superior aos 4,52% de 2020.

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.

4.1   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Desempenho Econômico-Financeiro
A receita oriunda das vendas realizadas pela Dataprev em 2021 atingiu o faturamento de R$ 1,87

bilhões, crescendo 12,6%, em relação a 2020, o que foi suficiente para cobertura da variação do IPCA no período.
Comparativamente ao exercício de 2020, a variação foi de apenas 1,33%.

Conforme relatado no Relatório de Administração do ano anterior, a Dataprev manteve seu bom
desempenho na receita, com destaques para a manutenção do auxílio emergencial e o crescimento do volume e do
valor das parcelas de empréstimo consignado cobrado das instituições financeiras. Esse fato aliado à redução de
custos e despesas permitiu a melhora da lucratividade tendo em vista que houve economias devido ao payback do
Programa de Adequação do Quadro (PAQ) e ao Plano Global de Eficiência (PGE), ambos com efeitos mais fortes em
2020.

O comportamento da receita ao longo dos últimos 5 anos demonstra que houve variação de 24,3%.
Mesmo com a variação pelo IPCA de 28,2%, as economias feitas pela Dataprev foram suficientes para manter a sua
lucratividade, em especial nos últimos dois exercícios. De 2017 a 2019, a margem líquida da Empresa, que oscilou
na faixa entre 11 e 12%, passou para o patamar de 19,5 a 23,3%.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis
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Todas a informações contábeis e financeiras, podem ser conferidas em suas demonstrações contábeis,
incluindo suas notas explicativas, relatório dos auditores independentes e relatório de administração no link
https://portal3.dataprev.gov.br/contas-anuais-2021



Desempenho Econômico-Financeiro
O gráficoapresenta a combinação de Receita, EBITDA e Margem Líquida dos anos de 2017 a 2021. Nos próximos parágrafos, serão abordados com maiores detalhes os

principais elementos da equação que permitiram galgar esse novo patamar de lucratividade: as receitas e os custos.
Desde 2019, o EBITDA é indicador considerado estratégico no Plano de Ação, seus percentuais têm variado acima da receita. Enquanto a receita variou 24,3%, o EBITDA

variou 124,5%. Nesta esteira, a Dataprev tem conseguido tornar seus preços cada vez mais competitivos, o que se tem evidenciado ao longo das negociações com seus principais
clientes, em especial INSS e SRFB.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Gráfico 4.1.1– Indicadores de Lucratividade
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OPORTUNIDADESReceitas Com Clientes
4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Num panorama geral, as instituições financeiras passaram, há algum tempo, a
liderar a participação no faturamento chegando quase a 45% do total. Pouco abaixo da
participação dos 3 maiores clientes públicos juntos: INSS, SRFB e Ministério da Economia,
já considerando, neste último, a consolidação de diversos ministérios que deixaram de
existir e se tornaram secretarias do Ministério da Economia, como foi o caso de pastas
como trabalho e planejamento, por exemplo. No gráfico abaixo, é possível notar que os
contratos com o INSS e com a SRFB tiveram variação inferior ao IPCA, sendo
respectivamente, tais variações de 2,4%; -6,8%, enquanto o IPCA variou 10,06%.
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Tabela 4.1.1 - Distribuição e participação das Receitas 2020 x 2021

O faturamento ao INSS se deu em sua maioria em 2 contratos: o previdenciário
e o administrativo, 020/20 e 019/20 respectivamente. O motivo de sua variação ter-
se dado abaixo dos índices inflacionários decorre da revisão da forma de custeio, a
qual foi devidamente esclarecida por meio de Nota Técnica que previu a revisão do
modelo de apropriação de custos do ecossistema da plataforma previdenciária
utilizada de forma comum e indissociável entre os clientes INSS e Instituições
Financeiras.

Aumento do faturamento com as instituições financeiras em 15,1% decorrentes
da ampliação não somente da quantidade de instituições financeiras signatárias dos
serviços da Dataprev especialmente designados a esse segmento, como também da
própria carteira de serviços a eles faturados. De 2020 para 2021 houve aumento de
60 para 71 instituições. Além disso, o aumento do valor individual da parcela do
consignado passou de R$1,49 (set/19) para R$1,80 (set/21). Entre os 10 maiores
clientes da Dataprev, 5 são instituições financeiras, desatando-se entre essas 5 o
Itaú, o Bradesco e o Banco Panamericano.

Com a pandemia e a decisão de pagamento do benefício emergencial às
camadas menos favorecidas, a Dataprev se mobilizou rapidamente para viabilizar as
ações, o que gerou receitas em 2020 e 2021. Em 2021, com faturamento que atingiu
a marca dos R$56 milhões, representando aumento de 30,9% em relação ao ano
anterior. A autuação neste segmento consolidou clientes como: Ministério da
Economia, que têm os produtos da “plataforma BEM” como destaques, além do
Ministério da Cidadania, com serviços do reconhecimento de direito e o Ministério do
Turismo (Secretaria Especial de Cultura) que cuida da parte destinada ao setor
cultural.

Dos 112 clientes que compunham a carteira de clientes da Dataprev, os 10 maiores
perfazem 80,4% do faturamento geral. Essa participação aumentou de 2020 para 2021 em
1,6 pontos percentuais.



OPORTUNIDADESDemais Receitas e Negociação de Dívidas de Clientes
4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis
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As receitas financeiras, que contribuíram com uma variação de R$21,3 milhões, tiveram os “encargos sobre faturas recebidas com atraso” a conta de maior variação no grupo,
R$18 milhões.

O estabelecimento de resultado específico para negociação de dívidas de longo prazo tem logrado êxito à medida que mobiliza os três níveis de atuação institucional. Resultante
dos esforços de negociação, houve o recebimento/baixa de R$23,3 milhões, dos quais a maior expressão se deu junto ao então MTE, que chegou a R$17,2 milhões. Apesar das
reduções geradas pelos esforços acima citados, os encargos, de dez/20 até dez/21 sofreram atualização de 11,3%, basicamente em função do aumento dos índices oficiais de correção.

Tabela 4.1.2 - Distribuição e participação das Receitas 2020 x 2021



OPORTUNIDADESSituação Financeira
4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis
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O principal fator que permitiu a geração de caixa de 15,31% foi o aumento nas receitas. Mesmo com o impacto do pagamento de JSCP aos acionistas (R$191,2 milhões) o
desempenho de 2021 se aproxima do melhor desempenho do Fluxo de Caixa Operacional na série, que foi em 2020.

Tabela 4.1.3- Fluxo de Caixa Operacional em Relação à Receita Operacional Líquida

Tabela 4.1.4 - Evolução do FCO, ROL e GC

No biênio 2021/2020, a Dataprev elevou o percentual de distribuição de lucros aos acionistas, passando de 25% para 75%. Esta elevação representou R$ 372,7 milhões de
dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos aos acionistas, contra R$ 70,9 milhões pagos no biênio 2019/2018. Tal fato teve influência tanto no percentual de crescimento de
geração de caixa como, conforme será abordado mais adiante, no superávit primário.
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Quanto ao resultado primário, houve superávit de R$197,9 milhões em 2021.
Embora um pouco menor que no ano anterior, ele ainda indica boa contribuição das
contas da Dataprev com as metas fiscais estabelecidas pelo governo. Mais importante, é
a participação cada vez maior de receitas do setor privado na composição do faturamento
da Dataprev, devendo-se esclarecer que o ingresso financeiro desses contratos tem se
dado recorrentemente em prazos inferiores à realização das receitas de faturamento
junto à Administração Direta. Contingenciamentos orçamentários são comuns aos órgãos
da Administração que contratam serviços da Dataprev.

Os principais fatores que auxiliaram na manutenção do superávit primário foram:
✓ a queda dos custos de produção e despesas operacionais obtidas pelos programas de

racionalização (contribuição para aumento);
✓ a elevação do faturamento (contribuição para aumento);
✓ a manutenção da liquidez financeira (contribuição para aumento);
✓ os baixos desembolsos para investimentos (contribuição para aumento) e
✓ a elevação do pagamento dos dividendos aos acionistas (contribuição para redução).

DRE e NEFIL (PDG) - R$ mil  2020 R  2021 R  Rep 21 
∆% Rep21 x 

2021 Real

VENDA DE SERVIÇOS 1.658.186    1.867.165       1.769.992    -5,20%

TRIBUTOS S/ VENDA 305.145-       342.675-           325.187-       -5,10%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.353.041 1.524.490    1.444.805 -5,2%

CUSTOS DE PRODUÇÃO 722.720-       704.081-           712.186-       1,15%

LUCRO BRUTO 630.321    820.410       732.619    -10,7%

DESPESAS OPERACIONAIS 218.356-       198.724-           222.916-       12,17%

OUTRAS RECEITAS OPERAC. 61.079          36.183             43.056          18,99%

OUTRAS DESPESAS OPERAC. 69.157-          140.780-           91.674-          -34,88%

EBITDA 403.888    517.090       461.085    -10,8%

DEPREC. E AMORT. 97.541-          88.356-             99.636-          12,77%

EBIT 306.347    428.734       361.449    -15,7%

RECEITAS FINANCEIRAS 125.157       145.288           108.983       -24,99%

DESPESAS FINANCEIRAS 69.274-          73.421-             63.185-          -13,94%

LUCRO OPERACIONAL 362.230    500.601       407.247    -18,6%

RESULTADOS NÃO-OPERAC. 101-                1.181-                1.500-            26,96%

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 362.129    499.419       405.747    -18,8%

TRIBUTOS S/ O RESULTADO 97.028-          143.926-           121.627-       -15,49%

LUCRO LÍQUIDO 265.101    355.493       284.120    -20,1%

JSCP E DIVIDENDOS 188.884-       253.558-           56.365-          -77,8%

INVESTIMENTOS 59.780-          24.879-             65.623-          163,8%

AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL 6.653-            554-                   554-                0,0%

(=) DESPESAS DE CAPITAL 255.318-       278.992-           122.542-       -56,1%

(+) DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO 97.541          88.356             99.636          12,8%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 107.323    164.857       261.214    58,4%

(-) REVERSÃO DE PROVISÕES 38.614-          14.243-             7.252-            -49,1%

(+) PROVISÕES 46.784          107.890           70.954          -34,2%

RECURSOS TOTAIS (11+12+21+22) 115.493    258.503       324.916    25,7%

∆ NCG - Receita 145.337-       65.164-             168.362-       158,4%

∆ NCG - Despesa 331.922       221.688           55.229          -75,1%

(-) JSCP/Dividendos 35.714-          191.223-           191.221-       0,0%

VARIAÇÃO DE CAIXA 266.363    223.804       20.562      -90,8%

(+/-) Ingres. + Desem. Financeiros 25.256-          25.904-             9.976-            -61,5%

RESULTADO PRIMÁRIO 241.107    197.900       10.587      -94,7%

(+) Receitas Financeiras 32.287          26.463             10.534          -60,2%

(-) Despesas Financeiras 378-                4-                        4-                    0,0%

RESULTADO NOMINAL 273.017    224.358       21.117      -90,6%

Tabela 4.1.5 - Desempenho Orçamentário 2020 X 2021



As aquisições enquadradas como "Imóveis, Benfeitorias e Reformas"
tiveram uma queda na realização em 39,43%. A principal contratação nesta linha
foi ainda a revitalização de Fachada do prédio da Rua Professor Álvaro Rodrigues
no Rio de Janeiro. Obra iniciada antes da pandemia e em estágio bastante
avançado, portanto, devia ser devidamente finalizada mesmo com o evento
inesperado da pandemia quando a maioria dos empregados passou a atuar em
regime de teletrabalho provisório.

Apesar de não ter tanta representatividade no total (2,6%), houve grande
evolução nas aquisições de "Móveis, Máquinas e Equipamentos".

As 3 maiores aquisições de hardware se deram com o Storage Objeto, no
valor de R$8,5 milhões; Servidores X86 no valor de R$7,3 milhões e Rede Lan no
valor de R$1,4 milhões. Nesta mesma ação, em relação à software, os destaques
se deram na contratação de suporte técnico para contratação de serviços e
atualização de licenças da CA, no valor total de R$1,4 milhões.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Fatos relevantes quanto aos investimentos
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Tabela 4.1.6 - Aquisições Por Objeto
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A variação absoluta nas contas de receita foi suficiente para suportar as variações
nos maiores grupos de contas de despesas. Os tributos sobre vendas tiveram
acréscimo de R$84,0 milhões decorrentes do aumento das vendas.

Conforme atesta a tabela acima, houve redução dos custos diretos, indiretos
(custos dos serviços prestados) e de estrutura (despesas operacionais). No geral, houve
redução de 4,07% em relação a 2020.

A tabela abaixo apresenta a estrutura de custos por tipo. Pode-se notar que as
economias geradas nas áreas-meio foram mais significativas (-9,5%) do que as
economias geradas com a área-meio (-2,4%):

Tabela 4.2.1 - Custos Diretos e Indiretos de produção (em R$)

Tabela 4.2.2 - Despesas Operacionais ou Custos de Estrutura (em R$)

Tabela 4.2.3 - Custos Diretos, Indiretos e de Estrutura (em R$)
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Para melhor entendimento do que aconteceu ao longo do ano, pela
evolução trimestral, é possível observar que houve redução de custos em
relação aos três primeiros trimestres quando comparados aos mesmos
trimestres de 2020, porém, no último trimestre, houve aumento principalmente
em decorrência do fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho cujas
negociações levaram um prazo maior do que o normal para serem consolidadas.

Gráfico 4.2.1 - Evolução trimestral dos custos 20 x 21 (Em R$MM)

4.2  Gestão de Custos

Custos (Áreas-fim) X Despesas Operacionais (Áreas-meio) Outras despesas operacionais

Grandes variações tanto positivas como negativas ocorreram ao grupo de
"Outras Despesas Operacionais", sendo estas em volume superior, o que acarretou um
aumento na conta em mais de 100%, decorrentes principalmente do aumento à conta de
provisão para perdas estimadas com liquidação duvidosa, com variação de R$74,2 milhões,
e constituição de passivo atuarial para plano de saúde em R$14,7 milhões. As variações que
contribuíram para aumento do resultado ocorreram às contas de provisões para litígios
trabalhistas e cíveis, as duas somaram R$27,9 milhões.

Tabela 4.2.4 - Abertura das Outras Despesas Operacionais
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