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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 
DA PREVIDÊNCIA 

 
RESOLUÇÃO DE CONSELHO/CADM/004/2020 

 
POLÍTICA DE TI VERDE DA DATAPREV 

 
O Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 
Dataprev, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 24, I, do Estatuto Social da Empresa, 
aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro 
de 2017, com alterações aprovadas na 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, realizada 
em 26 de abril de 2018, 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de junho de 2018, 
7ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de abril de 2019,  9ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 10 de outubro de 2019 e 12ª Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 29 de abril de 2020 e, 
 
CONSIDERANDO: 

• A Lei Nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, e seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providencias; 

• Lei Nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 

outras providencias. 
 
RESOLVE: 
 

1. Instituir a Política de TI Verde da Dataprev, conforme Anexo desta Resolução.  

Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  
 

Brasília, 29 de maio de 2020. 
 
 
 

CINARA WAGNER FREDO 
Presidente 

 
 

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO   NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR 
Conselheiro      Conselheiro 

 
 
 
 
 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES             LUIZ DE BARROS BELLOTTI 
       Conselheiro         Conselheiro 
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ANEXO 
 

POLÍTICA DE TI VERDE DA DATAPREV 

1. Justificativa 

As constantes mudanças e avanços vivenciados pelas grandes organizações, principalmente 
aquelas que atuam no segmento de Tecnologia, provocam a necessidade, contínua, da 
adoção de uma postura de uso da TI de forma mais sustentável e de respeito ao meio 
ambiente. 

A Dataprev é uma empresa pública presente na vida do cidadão brasileiro há mais de 40 anos 
e atua como agente protagonista de transformação rumo ao desenvolvimento mais 
sustentável, oferecendo as soluções em TI necessárias para o acesso aos programas 
estratégicos e sociais do Governo Federal, estando assim, em plena sintonia com essas 
mudanças.  

Concomitantemente à constante melhoria de seus processos administrativos e operacionais, 
a Dataprev considera que estabelecer uma Política de TI VERDE ao seu modelo gestão, 
alinhada aos seus objetivos estratégicos, além de constituir um elemento de boa governança 
e de Responsabilidade Socioambiental Corporativa, é também uma oportunidade para 
consolidar suas ações de investimento em eficiência, economia e produtividade.  

2. Objetivos 

Estabelecer diretrizes para a implementação de uma Política de TI VERDE, promovendo a 
incorporação de princípios e critérios de gestão que considerem a racionalização do consumo 
de energia e água, combate ao desperdício, contratações/aquisições e construções 
sustentáveis, que por consequência vem ao encontro do uso sustentável dos recursos 
naturais.    

Promover o fortalecimento da imagem institucional da Dataprev, de seus produtos e serviços 

desenvolvidos frente à sociedade, seu corpo funcional, clientes e fornecedores.  

3. Compromisso 

A Dataprev ratifica seu compromisso com a melhoria contínua da governança, visando a 
execução e o aprimoramento das políticas públicas, e de consolidar sua imagem como uma 
empresa social e ambientalmente responsável no cenário nacional. 

4. Abrangência 

Todos os ambientes físicos e computacionais pertencentes ao patrimônio ou sob custódia da 
Dataprev. 

Todos os empregados, extra-quadro, estagiários, jovens aprendizes, colaboradores de 
qualquer natureza jurídica e a quem, de alguma forma, execute atividades vinculadas à 
Dataprev. 
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5. Referências Legais Normativas 

• Lei Nº 13.303 de 30 de Junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

• Decreto Nº 8.945 de 27 de Dezembro de 2016 – Regulamenta, no âmbito da União, 
a Lei Nº 13.303 de 30 de Junho de 2016 

• Agenda Ambiental na Administração Pública ( A3P ) - Ministério do Meio Ambiente. 

• Lei Nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

( PNRS ) 

• Artigo 16 do Decreto Nº 7.746 de 05 de Junho de 2012 - PLS/CGPLS/PR – 
Estabelece critérios e práticas para a promoção do Desenvolvimento Sustentável 
nas contratações públicas. 

• ABNT Séries ISO 14000 e 14001 – Gestão Ambiental - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 

• Lei Nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, e seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providencias. 

6. Princípios 

São princípios básicos desta Política: 

• Alinhamento das diretrizes com os objetivos estratégicos estabelecidos no 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) e com as 

ações estabelecidas no Plano de Gestão de Logística Sustentável da Dataprev;  

• Garantia da transparência e da postura de Ética;  

• Redução dos impactos ambientais das atividades de TI;  

• A disseminação da cultura de TI VERDE. 

7. Diretrizes Gerais 

• Acompanhar e divulgar, de forma periódica, a evolução dos indicadores de 

desempenho relacionados a racionalização do consumo de energia, água e de 
combate ao desperdício visando evidenciar os resultados das ações 

planejadas pela Política de TI VERDE. 

• Fortalecer o aprimoramento das estruturas e sistemas de serviços das edificações 
construídas, reformadas e/ou utilizadas pela Dataprev, incluindo os Data Center´s, 
visando sua maior eficiência, maior produtividade e racionalização no consumo de 
energia e água, bem como a preservação do ambiente natural.  
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• Zelar para que o processo de desfazimento de equipamentos, na modalidade 
alienação por doação, contribua de forma efetiva ao desempenho dos programas 
voltados à inclusão social e digital. 

• Zelar para que o processo de descarte de Resíduos Sólidos, em especial os 
eletrônicos ( e-lixo ), sejam destinados a cooperativas de materiais recicláveis.   

• Fomentar que as especificações técnicas de equipamentos de TI contemplem os 
quesitos de eficiência energética e ciclo de vida. 

• Fomentar a utilização Sistemas de Gestão Eletrônica e Arquivística de 

Documentos, de videoconferências e de reuniões on line. 

• Promover de forma sistemática, ações de sensibilização e conscientização quanto 
a importância da do consumo consciente dos recursos naturais, e de TI, e combate 
ao desperdício.   

• Fortalecer a contratação de serviços de impressão na modalidade outsourcing, 
observando critérios de sustentabilidade do fornecedor.  

• Promover a divulgação das iniciativas adotadas e dos resultados obtidos, ao 
público interno da Dataprev. 

• Promover e participar, de forma constante, de fóruns de discussão sobre novas 

abordagens e tendências sobre as práticas de TI VERDE.  

8. Atualização 

A Política de TI VERDE deve ser atualizada ou ratificada em intervalos não superiores a 
02 (dois) anos para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.  

9. Disposições Gerais 

A presente Política de TI VERDE da Dataprev, entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho de Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até 
que haja deliberação do Conselho de Administração que a modifique.  

Situações especiais e demais diretrizes necessárias à implantação desta Política de TI 

VERDE devem ser analisadas, e deliberadas, pela área de Responsabilidade Socioambi-

ental. 
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10. Glossário 

 

Contratações Sustentáveis 

Aquisições de bens, contratações de serviços, 
obras e reformas com critérios de 
sustentabilidade. 

Construções Sustentáveis 

Edificações e ambientes que considerem, desde 

sua concepção, construção, operação e 
renovação, o uso de conceitos e procedimentos 
reconhecidos de sustentabilidade. 

Ciclo de vida 

O ciclo de vida de um produto engloba as etapas 

que vão desde a extração da matéria-prima para a 
sua produção até seu descarte pós-uso. 

Conselho de Administração 

Orgão colegiado de deliberação dentro do sistema 
de governaça corporativa. Tem como um de seus 
principais objetivos fixar a orientação geral dos 
negócios e fiscalizar e avaliar a gestão dos 
diretores. Trata-se de órgão estratégico e de 
fundamental importância para que o objeto social 
da empresa estatal seja realizado de forma 
economicamente sustentável e em direção a 
políticas públicas transparentes 

Critérios de Sustentabilidade 

Parâmetros utilizados para avaliação e 
comparação de bens, materiais e/ou serviços em 
função de seu impacto ambiental, social e 
econômico. 

Desfazimento de equipamentos 

A Administração Pública adquire bens que são 
utilizados no desenvolvimento de suas atividades. 
Com o decurso do tempo, tais bens podem deixar 
de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se 
"inservíveis”, por não servirem mais à finalidade 
para a qual foram adquiridos, não há motivo para 
que tais bens permaneçam integrados ao 
patrimônio do órgão possuidor, devendo, portanto, 
ser retirados do patrimônio público. 

Data Center 

É um ambiente projetado para concentrar 
servidores, equipamentos de processamento e 
armazenamento de grande volume de dados, 
sistemas de ativos de rede. Tais como switches e 
roteadores. 

e-lixo 
Resíduo material produzido pelo descarte de 

equipamentos eletrônicos. 
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10.1     Glossário ( Continuação ) 

  

Imagem ( da empresa ) 

Imagem que as empresas transmitem e pela qual 
são percebidas pela sociedade, pela forma e 
conteúdo de suas ações de comunicação interna 
e externa. 

 
 
 
Outsourcing de Impressão 

Outsourcing de impressão é a locação de 
impressoras, scanners, multifuncionais e outros 
equipamentos relacionados à impressão incluindo 
sistemas de gerenciamento e controle. 

 

Sustentabilidade 

Princípio pelo qual o uso dos recursos naturais 
pelas gerações presentes não comprometam a 
satisfação das necessidades das gerações 
futuras. 

Tecnologia da Informação 

Conjunto de todas as atividades e soluções que 
permitem registrar, comunicar e obter resultados a 
partir de informações providas por recursos de 
computação. 
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