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Apresentação 
 

O ano de 2007 pode ser visto como marco no fortalecimento da Dataprev enquanto 
empresa pública de TI. A gestão estratégica da Empresa esteve voltada para resolver 
problemas crônicos, críticos ao desempenho da Empresa. 
O primeiro ponto a destacar foi o sucesso ao obter a regularidade no recebimento das 
faturas do INSS. Houve, inclusive, pagamento de faturas atrasadas no valor de 
cinqüenta milhões em setembro e cento e sessenta e seis milhões de reais em 
dezembro. (efetivado para a Dataprev em janeiro de 2008). A Receita Federal do Brasil 
também regularizou o pagamento de quarenta e um milhões referentes a faturas em 
atraso. Há que se destacar a importância da normalização no fluxo de pagamento ao 
considerar que este é um processo recorrente e que vinha se agravando desde 2000. 
O saneamento financeiro permitiu que fossem assinados termos de negociação de 
dívida com a Cobra, a Unisys e empresas de telecomunicações, o que gerou uma 
economia para a Dataprev da ordem de dez milhões de reais. Também  permitiu  o 
pagamento de dividendos aos acionistas da ordem de dezenove milhões, a 
regularização do pagamento aos  fornecedores  e a retomada dos investimentos.  
O esforço institucional da Dataprev para melhorar o atendimento da Previdência Social 
aos cidadãos, no ano de 2007, teve por base: o descontigenciamento de sistemas, que 
eram desabilitados nos horários de pico em face da sobrecarga dos equipamentos; a 
melhoria no tempo de resposta dos sistemas de Benefício e Arrecadação, a partir da 
implantação do equipamento mainfraime Libra 680 e storage DMX-3; a atuação no 
processo de redução das filas de atendimento do INSS, com a adequação do Sistema 
de Agendamento Eletrônico; e a antecipação do pagamento de benefícios para os 
segurados que recebem, por meio de conta corrente ou cartão magnético, até um 
salário mínimo, ainda no próprio mês.  
A implantação e centralização do SABI (Sistema de Administração dos Benefícios por 
Incapacidade) em todas as Agências de Previdência Social, a implantação do 
Reagendamento 135 no Sistema de Agendamento Eletrônico, e a implantação de 
soluções de software livre na Escola da Previdência foram outras ações de destaque 
no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social. 
Para a Dataprev, 2007 representou também um ano de expansão de novos serviços. 
Foi repactuado o contrato com a Secretaria da Receita Federal para prestação de 
serviços de manutenção e adequação dos sistemas legados da Receita Previdenciária 
e atendimentos pelas Unidades Regionais. Houve, em relação ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, a inclusão, a assinatura de contrato para a prestação de serviços 
de desenvolvimento, implantação, manutenção, operação e sustentação de novos 
sistemas.  
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O faturamento com a prestação de serviços às instituições financeiras, relativos aos 
créditos consignados na folha de pagamento dos segurados da previdência, aumentou 
70% em relação 2006, representando 7,3% do faturamento anual. 
Restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, o desafio para a Empresa em 2008 
consiste em continuar o processo de adequação da infra-estrutura tecnológica, ou seja, 
adequar o ambiente operacional e de telecomunicações às demandas dos clientes, 
aumentando a disponibilidade dos sistemas, promovendo maior qualidade e segurança 
das informações, e definindo a logística para desativar os equipamentos Unisys. 
A Dataprev elencou algumas prioridades para 2008: a melhoria do ambiente de Rede 
de Telecomunicações, com a implantação de novas centrais e servidor para tarifação 
telefônica; a melhoria de serviços de tecnologia da informação, envolvendo a instalação 
de sala de monitoramento e gerenciamento de TIC, a aquisição de licenças de uso de 
ferramentas de gerenciamento de desenvolvimento de software; a melhoria da infra-
estrutura tecnológica para o ambiente PRISMA; e a modernização tecnológica para dar 
suporte à implantação do Novo Modelo de Gestão e a melhoria da infra-estrutura logística 
e dos ambientes de trabalho são algumas das prioridades estabelecidas para o ano de 
2008. 
Um dos maiores desafios que se descortina para a Empresa é conseguir implementar 
uma política de gestão de pessoas capaz de atrair e reter os perfis profissionais 
necessários à melhoria do desempenho. O ano de 2007 foi um ano estruturante. Para 
2008 está posto o desafio de implementar o Plano de Cargos e Salários – PCS, 
capacitar seus empregados e resolver a situação do passivo atuarial da Prevdata. 
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1. Identificação 

1.1. Dados Identificadores da Empresa 
 
1. Nome completo da unidade e 

sigla 
Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social – Dataprev. 

2. Natureza jurídica Empresa Pública  
3. Vinculação ministerial Ministério da Previdência Social - MPS 

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

Criação: Lei nº.. 6.125 de 04/11/1974 
Competências: Estatuto Social aprovado pelo 
Decreto nº.. 75.463 de 10/03/1975, alterado pelos 
Decretos 3.457 de 12 de maio de 2000, 3.881 de 06 
de agosto de 2001, 4.033 de 26 de novembro de 
2001 e 4.312 de 24 de julho de 2002.  
Estrutura Organizacional: Manual de Organização 
e Manual de Atribuições 

5. CNPJ 42.422.253/0001/01 
6. Nome e código no SIAFI Não possui registro no SIAFI 
7. Código da UJ titular do relatório Não aplicável 
8. Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades 

9. Endereço completo da sede 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Blocos E, 
Brasília, DF 
Cep: 70.070-931 

10. Endereço da página 
institucional na internet www.dataprev.gov.br 

11. Situação da unidade 
quanto ao funcionamento Em funcionamento 

12. Função de governo 
predominante Previdência Social 

13. Tipo de atividade Tecnologia da Informação 

Nome 
15. Unidades 

gestoras 
utilizadas no 
SIAFI 

14. Unidades gestoras 
utilizadas no SIAFI 

Não aplicável  
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1.2. Identidade Empresarial 
 
Missão 
Atuar integradamente com outras instituições públicas para o êxito das ações de governo, por meio de 
soluções em Tecnologia da Informação e da Comunicação, de forma a preservar o interesse público. 
 
Visão 
Ser uma empresa pública de soluções em Tecnologia da Informação e da Comunicação 
reconhecida por sua excelência na gestão, pelos serviços prestados e pela contribuição para a 
sociedade. 
 
Valores Essenciais 

ACREDITAMOS... 

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

Qualidade ... na busca permanente da excelência nos produtos e serviços
prestados. 

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

Integridade ... na honestidade, na franqueza e no respeito ao indivíduo. 

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

Conhecimento ... no desenvolvimento das competências pela socialização do saber. 
Flexibilidade ... que devemos promover as adaptações às mudanças necessárias. 

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

Profissionalismo ... no exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do
trabalho. 

Comprometimento... que devemos assumir os riscos e as responsabilidades resultantes
de decisões compartilhadas. 

 
Estratégias 

Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Adequação dos processos de trabalho e da estrutura organizacional 
Adequação dos ambientes centrais de processamento 
Implementação de Política de Segurança 
Capacitação dos empregados 
Conquista de novos clientes 
Proatividade no relacionamento com os clientes Previdência 
Desenvolvimento de novos produtos 
Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC 
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1.3. Arquitetura Organizacional 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão financeira e comercial 

Contabilidade 

Orçamentação 

Controladoria 

Logística 

Suprimentos 

Planejamento empresarial 

Desenvolvimento organizacional 

Representação institucional 

Consultoria jurídica 

Comunicação social 

Atendimento operacional 

Gestão do conhecimento 

Desenvolvimento de pessoas  

Responsabilidade social 

Relações  sindicais 

Administração de pessoal 

Presidência 

Diretoria Financeira e 
Comercial 

Diretoria de 
Relacionamento, 

Desenvolvimento e

Diretoria de Infra-estrutura
de TIC

Diretoria de Pessoas  

Planejamento da produção 

Operacionalização de  

sistemas de informação 

Telecomunicações 

Suporte à produção 

Segurança da Informação 

Desenvolvimento de sistemas 

Relacionamento com clientes  

Gestão de informação 

Diretrizes gerais de negócio 

Aprovação de orçamentos e 
programas  

Conselho 
Fiscal 

Fiscalização do 
cumprimento dos deveres 

legais e estatutários 

Acompanhamento da 
execução financeira, fiscal e 

orçamentária 

Conselho de 
Administração 

Auditoria 
interna 

Legenda: 

Vinculação Funcional     ---------- 

Subordinação                 ______ 
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URDF

URRJ

URSP 

Região 
06 

Região 
08 

Região 
09 

Unidades Regionais  = 27

URAM, URPA, 
URRR  e URAP 

URGO, URMT, URMS, 
URTO, URRO e URAC 

URCE, URPI e URMA 

URPE, URPB e URRN 

URBA, URAL e URSE 

URMG e URES 

URPR, URSC e URRS 

Região 
01 

Região 
03 

Região 
04 

Região 
05 

Região 
07 

Região 
10 

Região 
02 
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1.4. Resoluções que estabeleceram a Estrutura Organizacional 
 
RS 2718 de 31/01/07 - Cria a Divisão de Planejamento e Qualidade, nas Unidades Regionais Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília. 

RS 2720 de 07/02//07 - Transfere a localização da Coordenação de Auditoria de Sistemas - COAS, do 
Rio de Janeiro para Brasília. 

RS 2742 de 17/05/07 - Transfere o Serviço de Biblioteca - SVBL para a Diretoria de Pessoas. 

RS 2743 de 17/05/07 - Cria a Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Sindicais – CGRT; 
transforma a Coordenação de Responsabilidade Social – CORS em Coordenação Geral de 
Responsabilidade Social – CGRS; extingue a Divisão de Recursos Humanos – DIRH e a Divisão de 
Desenvolvimento e Relações de Trabalho – DIDT; altera a nomenclatura e a sigla do Departamento de 
Recursos Humanos – DERH para Departamento de Administração de Pessoas – DEPE; altera a 
nomenclatura e a sigla da Divisão de Administração de Pessoal – DIAP para Divisão de Registro e 
Cadastro de Pessoal – DIRC; cria o Serviço de Administração de Pessoal Distrito Federal – SDFP, a 
Divisão de Pagadoria de Pessoal – DIPA, a Divisão de Benefícios de Pessoal – DIBE, o Departamento 
de Desenvolvimento de Pessoas – DEDP, a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDE, o Serviço 
de Remuneração e Captação – SVRC, e o Serviço de Desempenho e Competências – SVDC; altera a 
nomenclatura do Serviço de Biblioteca – SVBL para Serviço de Biblioteca Central; cria a Divisão de 
Saúde e Qualidade de Vida – DIQV; cria o Serviço de Saúde e Qualidade de Vida – SVQV. 

RS 2748 de 21/05/07 - Transfere a localização da Coordenação de Editoração - COED, de Brasília para 
o Rio de Janeiro. 

RS 2754 de 30/05/07 - Extingue o Departamento de Qualidade de Software - DEQS; cria a Coordenação 
Geral de Qualidade de Software - CGQS; extingue a Divisão de Processos de Software - DISW; 
subordina a Divisão de Testes de Software - DITS, ao Departamento de Arquitetura e Programação de 
Software; extingue a Divisão de Planejamento e Controle da Programação de Software – DICS, o 
Serviço de Programação Célula T – SVPT, a Divisão de Relacionamento Reconhecimento e Manutenção 
do Direito Previdenciário - DIRD; cria o Serviço de Administração de Dados – SVAD e o Serviço de 
Dados Corporativos – SVDD. 

RS 2755 de 30/05/07 - Subordina o Serviço de Arquivo Central – SVAC a Coordenação de Organização 
e Modelo de Gestão. 

RS 2759 de 05/06/07 - Cria a Coordenação de Auditoria de Gestão Interna – COGI. 

RS 2763 de 13/06/07 - Cria a Coordenação de Ações Regionais Administrativas, Financeiras e de 
Pessoas – CORA, a Coordenação de Ações Regionais Técnicas e Operacionais – CORT e a 
Coordenação de Ações Regionais de Relacionamentos e de Atendimentos ao Cliente Usuário – CORU.  

RS 2771 de 29/06/07 - Subordina a Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU ao Conselho de 
Administração; vincula administrativamente a Coordenação Geral de Auditoria Interna – CGAU à 
Presidência. Cria a Superintendência de Atendimento – SUAT; subordina a Coordenação de Ações 
Regionais Técnicas e Operacionais – CORT, a Coordenação de Ações Regionais de Relacionamentos e 
de Atendimentos ao Cliente Usuário – CORU e a Coordenação de Ações Regionais Administrativas, 
Financeiras e de Pessoas – CORA a Superintendência de Atendimento; subordina a Unidade Regional 
Alagoas – URAL, Unidade Regional Amazonas – URAM, Unidade Regional Bahia – URBA, Unidade 
Regional Ceará – URCE, Unidade Regional Espírito Santo – URES, Unidade Regional Goiás – URGO, 
Unidade Regional Maranhão – URMA, Unidade Regional Minas Gerais – URMG, Unidade Regional Mato 
Grosso do Sul – URMS, Unidade Regional Mato Grosso – URMT, Unidade Regional Pará – URPA, 
Unidade Regional Paraíba – URPB, Unidade Regional Pernambuco – URPE, Unidade Regional Piauí – 
URPI, Unidade Regional Paraná – URPR, Unidade Regional Rio Grande do Norte – URRN, Unidade 
Regional Rio Grande do Sul – URRS, Unidade Regional Santa Catarina – URSC, Unidade Regional 
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Sergipe – URSE e a Unidade Regional Tocantins – URTO à Superintendência de Atendimento. Extingue 
a Coordenação Geral de Atendimento – CGAT. 

RS 2781 de 18/09/07 - Extingue a Coordenação Geral de Modernização de Sistemas – CGMS; cria a 
Coordenação Geral de Projetos de Software – CGPS, e a Coordenação Geral de Arquitetura de 
Sistemas – CGAS; extingue a Divisão de Relacionamento Receitas e Contencioso Previdenciário – DIRR 
e a Divisão de Gestão de Projetos de Software – DIGW. 

RS 2783 de 19/09/07 - Extingue a Coordenação de Planejamento e Avaliação – COPL e a Coordenação 
de Organização e Modelo de Gestão – COOG; cria a Coordenação de Normalização e Gestão da 
Informação Empresarial e Documental – COID, o Serviço de Formação de Processos Administrativos 
Célula A – SVFA, o Serviço de Formação de Processos Administrativos Célula B – SVFB e o Serviço de 
Instrumentos Normativos - SVIN; subordina o Serviço de Arquivo Central – SVAC, a Coordenação de 
Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID. 

RS 2787 de 01/10/07 - Extingue o Departamento de Relacionamento com o Cliente - DERL,  a Divisão 
de Relacionamento Atendimento e Gestão da Previdência - DIRA, a Divisão de Relacionamento 
Regimes Próprios - DIRP, a Divisão de Relacionamento Governo – DIRG e a Divisão de Relacionamento 
Previdência Complementar - DIRM; cria a Coordenação Geral de Gerenciamento de Demandas – 
CGGD, a Coordenação de Administração de Demandas - COAD; subordina a Coordenação Contratual 
de Demandas – COCD à Coordenação Geral de Gerenciamento de Demandas – CGGD; extingue a 
Divisão de Produtos de Cobrança Judicial e Execução Fiscal - DICJ; cria a Divisão de Produtos de 
Cobrança e Execução Fiscal - DICE; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2A – SS2A 
à Divisão de Produtos de Cobrança e Execução Fiscal – DICE; subordina o Serviço de Sustentação de 
Produtos Célula 2B – SS2B à Divisão de Produtos de Cobrança e Execução Fiscal – DICE; subordina o 
Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2C – SS2C à Divisão de Produtos de Cobrança e Execução 
Fiscal – DICE; extingue a Divisão de Produtos Internos da Dataprev e de Contencioso - DIIC; cria a 
Divisão de Produtos de Gestão e Contencioso - DIGC; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos 
Célula 2D – SS2D à Divisão de Produtos de Gestão e Contencioso – DIGC; subordina o Serviço de 
Sustentação de Produtos Célula 2E – SS2E à Divisão de Produtos de Gestão e Contencioso – DIGC; 
subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2F – SS2F à Divisão de Produtos de Gestão e 
Contencioso – DIGC; altera a nomenclatura da Divisão de Produtos de Receita Previdenciária, 
Fiscalização e de Gestão para Divisão de Produtos de Receita e Fiscalização, mantendo inalterada a 
sigla – DIRF e os serviços de sustentação subordinados à Divisão; extingue a Divisão de Produtos de 
Cobrança Administrativa – DICB, e o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2J – SS2J; Transfere a 
subordinação do Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2K – SS2K para a Divisão de Produtos de 
Controle Financeiro – DICF; altera a nomenclatura do Departamento de Produtos de Benefícios e 
Cadastro Nacional de Informações Sociais para Departamento de Produtos de Benefícios, mantendo 
inalterada a sigla – DEBC; altera a nomenclatura da Coordenação de Integração de Produtos de 
Benefício e Cadastro Nacional de Informações Sociais para Coordenação de Integração de Produtos de 
Benefícios, mantendo inalterada a sigla COBC; extingue o Departamento de Projetos de Software – 
DEPS e todos os seus órgãos subordinados; cria o Departamento de Projetos de Software Especiais – 
DESE, a Divisão de Projetos de Modernização do CNIS - DIMC, e a Divisão de Projetos de 
Modernização dos Sistemas de Benefício - DIMS; extingue o Departamento de Arquitetura e 
Programação de Software - DEAS, a Divisão de Arquitetura de Software - DIAS, a Divisão de 
Programação de Software - DIPW e todos os seus órgãos subordinados; cria o Departamento de 
Desenvolvimento de Software - DEDS; subordina a Divisão de Testes de Software - DITS ao 
Departamento de Desenvolvimento de Software – DEDS; transfere a subordinação da Unidade de 
Desenvolvimento de Software Paraíba - UDPB para o Departamento de Desenvolvimento de Software – 
DEDS; cria o Serviço de Arquitetura de Software Célula 1 – SAS1, e o Serviço de Qualidade de Software 
Célula 1 – SQS1; transfere a subordinação da Unidade de Desenvolvimento de Software Ceará - UDCE 
para o Departamento de Desenvolvimento de Software – DEDS; cria o Serviço de Arquitetura de 
Software Célula 2 – SAS2 e o Serviço de Qualidade de Software Célula 2 – SQS2; transfere a 
subordinação da Unidade de Desenvolvimento de Software Santa Catarina - UDSC para o Departamento 
de Desenvolvimento de Software – DEDS; cria o Serviço de Arquitetura de Software Célula 3 – SAS3, o 
Serviço de Qualidade de Software Célula 3 – SQS3, a Unidade de Desenvolvimento de Software Rio de 
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Janeiro - UDRJ, o Serviço de Arquitetura de Software Célula 4 – SAS4, o Serviço de Qualidade de 
Software Célula 4 – SQS4 e o Departamento de Produtos de Cadastros Sociais - DECS ; transfere a 
subordinação da Divisão de Produtos de Cadastro de Pessoas - DICD para o Departamento de Produtos 
de Cadastros Sociais – DECS, mantendo os serviços de sustentação subordinados à Divisão; transfere a 
subordinação da Divisão de Produtos de Vínculos, Remunerações e Contribuinte Individual - DIVI para o 
Departamento de Produtos de Cadastros Sociais – DECS, mantendo os serviços de sustentação 
subordinados à Divisão; cria a Divisão de Produtos Integradores – DIPI.  

RS 2791 de 04/10/07 - Cria o Centro de Processamento Distrito Federal – CPDF; transfere a 
subordinação da Divisão de Administração e Controle da Produção – DGDF para o Centro de 
Processamento Distrito Federal – CPDF; transfere a subordinação da Divisão de Suporte Tecnológico – 
DSDF e da Divisão de Operação – DRDF para o Centro de Processamento Distrito Federal; cria o 
Centro de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ; transfere a subordinação da Divisão de Administração 
e Controle da Produção – DGRJ, da Divisão de Operação – DRRJ, da Divisão de Apoio Operacional – 
DMRJ, da Divisão de Infra-estrutura Operacional – DIRJ, da Divisão de Administração – DDRJ para o 
Centro de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ; cria o Centro de Processamento São Paulo - CPSP; 
transfere a subordinação da Divisão de Administração da Produção e Suporte Tecnológico – DGSP e da 
Divisão de Operação – DMSP para o Centro de Processamento São Paulo – CPSP; transfere a Unidade 
Regional Distrito Federal – URDF e seus órgãos subordinados, para a Presidência; transfere a Unidade 
Regional Rio de Janeiro – URRJ e seus órgãos subordinados para a Presidência; transfere a Unidade 
Regional São Paulo – URSP e seus órgãos subordinados para a Presidência. 

RS 2792 de 04/10/07 - Altera a classe da Unidade Regional Distrito Federal – URDF, de Classe Especial 
para Classe A; subordina a Unidade Regional Distrito Federal – URDF à Superintendência de 
Atendimento – SUAT; subordina a Divisão de Planejamento e Qualidade – DQDF, a Divisão de 
Atendimento – DTDF e a Divisão de Administração do Ambiente de Usuário – DUDF à Unidade Regional 
Distrito Federal – URDF; altera a classe da Unidade Regional Rio de Janeiro – URRJ, de Classe 
Especial para Classe A; subordina a Unidade Regional Rio de Janeiro – URRJ à Superintendência de 
Atendimento – SUAT; subordina a Divisão de Planejamento e Qualidade – DQRJ, a Divisão de 
Atendimento – DTRJ e a Divisão de Administração do Ambiente de Usuário – DURJ à Unidade Regional 
Rio de Janeiro – URRJ; altera a classe da Unidade Regional São Paulo – URSP, de Classe Especial 
para Classe A; subordina a Unidade Regional São Paulo – URSP à Superintendência de Atendimento; 
subordina a Divisão de Planejamento e Qualidade – DQSP, a Divisão de Atendimento – DTSP, a Divisão 
de Administração do Ambiente de Usuário – DUSP e a Divisão de Administração – DDSP à Unidade 
Regional São Paulo – URSP. 

RS 2793 de 04/10/07 - Extingue a Divisão de Logística - DILG; cria a Divisão de Manutenção – DIMA, a 
Divisão de Administração e Apoio de Serviços Gerais – DIAD, o Serviço de Projetos de Arquitetura e 
Engenharia Civil - SVAQ, o Serviço de Fiscalização de Obras e Serviço de Engenharia – SVOE, o 
Serviço de Gestão Patrimonial – SVGP, o Serviço de Manutenção em Instalações Especiais – SVME, o 
Serviço de Inspeção e Manutenção Predial – SVMP, o Serviço de Operações – SVOP, o Serviço de 
Infra-estrutura Administrativa – SVIA, o Serviço de Administração e Operações – SVAO, e o Serviço de 
Infra-estrutura e Instalações Prediais – SVIP. 

RS 2805 de 08/11/07 - Altera a nomenclatura e sigla da Diretoria de Operações e Telecomunicações – 
DOP para Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; transfere a subordinação da Coordenação Geral de 
Segurança de Informações – CGSI para a Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; transfere a 
subordinação da Coordenação Geral de Software Livre – CGSL para a Diretoria de Infra-estrutura de TIC 
– DIT. 

RS 2806 de 08/11/07 - Subordina a Coordenação Geral de Software Livre - CGSL e a Coordenação 
Geral de Segurança de Informações – CGSI à Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; cria a 
Coordenação de Planejamento de Segurança de Informações – CPLS, a Coordenação de Operação e 
Implementação de Segurança de Informações – COIS, e a Coordenação de Monitoração e Avaliação de 
Segurança de Informações – CMAS, subordinadas à Coordenação Geral de Segurança de Informações 
– CGSI; cria a Coordenação Geral de Análise e Classificação de Demandas – CGAD, a Coordenação de 
Administração de Recursos Estratégicos – COAR, o Serviço Técnico Administração de Contratos e 
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Orçamento – STCO, o Serviço Técnico Gestão de Processos de Qualificação – STQT, a Coordenação 
de Análise e Administração de Projetos – COAP e a Coordenação de Qualidade das Demandas – 
COQD; extingue o Departamento de Administração dos Ambientes de Produção – DEAP e todos os seus 
órgãos subordinados; cria o Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI – DEGT, a 
Coordenação do Programa de Gestão de Serviços de TI – COPG, a Divisão de Gestão de Implantação 
de Soluções – DGIS, o Serviço Técnico Gestão da Configuração – STGC, o Serviço Técnico 
Implantação e Internalização de Soluções – STII, o Serviço Técnico Planejamento de Mudanças – 
STPM, a Divisão de Gestão de Suporte a Serviços – DGSS,  a Divisão de Engenharia de Processos – 
DGEP, o Serviço Técnico Normatização e Padronização de Processos Produtivos – STNP, o Serviço 
Técnico de Mapeamento de Processos – STMP, a Divisão de Gestão da Disponibilidade dos Serviços e 
Ambientes de TI – DGDA, o Serviço Técnico Gestão da Disponibilidade de Serviços – STDS e o Serviço 
Técnico Gestão de Acordo de Níveis Operacionais e de Serviços – STAN; subordina o Departamento de 
Redes de Telecomunicações – DERE à Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; extingue a Divisão de 
Projetos e Implantação de Redes – DIPR e a Divisão de Tecnologia e Gerência de Redes – DIGR; cria a 
Divisão de Infra-estrutura e Gerência de Redes – DIIG; mantém a Divisão de Administração e Segurança 
de Redes – DISR, subordinada ao Departamento de Redes de Telecomunicações – DERE; cria a 
Divisão de Tecnologia e Gestão de Redes – DITG, o Serviço Técnico Projetos de Rede – STPR, o 
Serviço Técnico Contabilização e Gestão dos Recursos de Rede – STGR, o Serviço Técnico Qualidade 
dos Processos de Rede – STQR,  o Departamento de Planejamento e Projetos de Infra-estrutura de TI – 
DEPI, a Divisão de Projetos de Bancos de Dados e Produtos – DPBP, o Serviço Técnico Planejamento e 
Especificação do Ambiente de Banco de Dados – STBD, o Serviço Técnico Projeto de Arquitetura e 
Especificação do Ambiente de Aplicação – STAA, a Divisão de Projetos de Ambiente Operacional e 
Serviços – DPAS, Serviço Técnico Planejamento do Ambiente Operacional – STPO, o Serviço Técnico 
Projeto do Ambiente Produtivo da Plataforma Cliente – STAC, a Divisão de Planejamento de Capacidade 
da Infra-estrutura de TI – DPCI e o Serviço Técnico Análise e Planejamento de Capacidade – STPC; 
extingue o Departamento de Suporte Técnico – DEST e todos os seus órgãos subordinados; cria o 
Departamento de Sustentação da Infra-estrutura de TI – DESI, a Divisão de Sustentação da Infra-
estrutura de Banco de Dados – DSBD, a Divisão de Sustentação a Produtos de Software – DSPS, a 
Divisão de Sustentação da Infra-estrutura do Ambiente Operacional – DSAO, a Divisão de Sustentação 
de Serviços de TI – DSSE e a Divisão de Sustentação de Segurança da Infra-estrutura – DSSI; extingue 
todos os órgãos subordinados ao Centro de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ; subordina o Centro 
de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ, à Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; cria a Divisão de 
Operações – D1OP, a Divisão de Planejamento e Controle da Produção – D1CP, a Divisão de 
Monitoração da Infra-estrutura de TIC – D1MI, a Divisão de Impressão e Pós-processamento – D1IP, a 
Divisão de Infra-estrutura e Logística – D1IL e o Serviço Técnico Administrativo – S1AD; extingue todos 
os órgãos subordinados ao Centro de Processamento Distrito Federal – CPDF; subordina o Centro de 
Processamento Distrito Federal à Diretoria de Infra-estrutura de TIC – DIT; cria a Divisão de Operações 
– D2OP, a Divisão de Apoio a Gestão de Serviços – D2GT,  o Serviço Técnico Planejamento do 
Ambiente Produtivo – S2PD, o Serviço Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S2GA, a Divisão de 
Apoio a Sustentação da Infra-estrutura de TI – D2SI, a Divisão de Apoio a Redes – D2RE e o Serviço 
Técnico Administrativo – S2AD; extingue todos os órgãos subordinados ao Centro de Processamento 
São Paulo – CPSP; subordina o Centro de Processamento São Paulo – CPSP, à Diretoria de Infra-
estrutura de TIC – DIT; cria a Divisão de Operações – D3OP, o Serviço Técnico Fitoteca e Softeca – 
S3FS,  a Divisão de Planejamento e Controle da Produção – D3CP, o Serviço Técnico Planejamento da 
Produção – S3PP, o Serviço Técnico Informações Estratégicas – S3IE, a Divisão de Apoio a 
Sustentação da Infra-estrutura de TIC – D3SI, o Serviço Técnico Suporte a Plataforma Alta – S3PA, o 
Serviço Técnico Suporte a Plataforma Baixa – S3PB, o Serviço Técnico Suporte a Rede – S3SR, a 
Divisão de Infra-estrutura e Logística – D3IL, e o Serviço Técnico Infra-estrutura Operacional – S3IO.  

RS 2809 de 27/11/07 - Cria o Serviço de Administração de Pessoal Célula Cosme Velho – SVPE e o 
Serviço de Desenvolvimento de Pessoas Célula Cosme Velho – SVDE; altera a nomenclatura do Serviço 
de Administração de Pessoal Distrito Federal - SDFP para Serviço Gestão de Pessoas – SDFP; 
Transfere a subordinação do Serviço Gestão de Pessoas - SDFP, para a Presidência; transfere para o 
Rio de Janeiro a localização da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV permanecendo inalterada 
a localização atual do respectivo órgão subordinado. 
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RS 2810 de 27/11/07 - Cria o Serviço Gestão de Pessoas – SAMP, o Serviço Administrativo, Financeiro, 
Logística e Comercial – SAMA, o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SAMT, o 
Serviço Sustentação a Produtos – SAMS, o Serviço Gestão de Pessoas – SPAP, o Serviço 
Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SPAA, o Serviço Suporte Ambiente Computacional e 
Tecnológico – SPAT e  o Serviço Sustentação a Produtos – SPAS.  Extingue a Unidade de Atendimento 
Roraima – UARR. Cria a Unidade Regional Roraima – URRR, Classe C. Extingue a Unidade de 
Atendimento Amapá – UAAP. Cria a Unidade Regional Amapá – URAP, Classe C, o Serviço Gestão de 
Pessoas – SGOP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SGOA, o Serviço 
Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SGOT, o Serviço Sustentação a Produtos – SGOS,  o 
Serviço Gestão de Pessoas – SMTP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – 
SMTA, o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMTT, o Serviço Sustentação a 
Produtos – SMTS, o Serviço Gestão de Pessoas – SMSP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística 
e Comercial – SMSA, o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMST, o Serviço 
Sustentação a Produtos – SMSS e o Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula A – SSLA. Altera a 
classe da Unidade Regional Tocantins – URTO, de Classe B para Classe C; cria o Serviço 
Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – STOA, e o Serviço Atendimento – STOT. Extingue a 
Unidade de Atendimento Rondônia – UARO.  Cria a Unidade Regional Rondônia – URRO, Classe C. 
Extingue a Unidade de Atendimento Acre – UAAC ; cria a Unidade Regional Acre – URAC, Classe C. 
Extingue a Divisão de Negócio – DCEN, e a Divisão de Operações – DCEO, subordinada à Unidade 
Regional Ceará – URCE; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DCET, o Serviço Gestão de 
Contas – SCEG, o Serviço Sustentação a Produtos – SCES, o Serviço Suporte Ambiente Computacional 
– SCEC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SCET, o Serviço Financeiro e Comercial – SCEF, o 
Serviço Logística e Suprimentos – SCEL, o Serviço Gestão de Pessoas – SCEP, o Serviço Gestão de 
Pessoas – SPIP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SPIA, o Serviço Suporte 
Ambiente Computacional e Tecnológico – SPIT, e o Serviço Sustentação a Produtos – SPIS, o Serviço 
Gestão de Pessoas – SMAP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SMAA, o 
Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMAT e o Serviço Sustentação a Produtos – 
SMAS. Extingue a Divisão de Negócio – DPEN e a Divisão de Operações – DPEO; cria a Divisão de 
Atendimento e Relacionamento – DPET, o Serviço Gestão de Contas – SPEG, o Serviço Sustentação a 
Produtos – SPES, o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SPEC, e  o Serviço Suporte Ambiente 
Tecnológico – SPET, o Serviço Financeiro e Comercial – SPEF, o Serviço Logística e Suprimentos – 
SPEL, o Serviço Gestão de Pessoas – SPEP, o Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula D – 
SSLD, o Serviço Gestão de Pessoas – SPBP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e 
Comercial – SPBA,  o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPBT, e o Serviço 
Sustentação a Produtos – SPBS, o Serviço Gestão de Pessoas – SRNP, o Serviço Administrativo, 
Financeiro, Logística e Comercial – SRNA, o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – 
SRNT, e o Serviço Sustentação a Produtos – SRNS. Extingue a Divisão de Negócio – DBAN, e a Divisão 
de Operações – DBAO; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DBAT, o Serviço Gestão de 
Contas – SBAG, o Serviço Sustentação a Produtos – SBAS, o Serviço Suporte Ambiente Computacional 
– SBAC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SBAT, o Serviço Financeiro e Comercial – SBAF, o 
Serviço Logística e Suprimentos – SBAL, o Serviço Gestão de Pessoas – SBAP, o Serviço Gestão de 
Pessoas – SALP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SALA, o Serviço Suporte 
Ambiente Computacional e Tecnológico – SALT, o Serviço Sustentação a Produtos – SALS, o Serviço 
Gestão de Pessoas – SSEP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SSEA, o 
Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SSET, e o Serviço Sustentação a Produtos – 
SSES. Extingue todos os órgãos subordinados a Unidade Regional Distrito Federal – URDF; cria a 
Divisão de Atendimento e Relacionamento – DDFT, o Serviço Gestão de Contas – SDFG, o Serviço 
Sustentação a Produtos – SDFS, o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SDFC, o Serviço Suporte 
Ambiente Tecnológico – SDFT, a Divisão Administrativa – DDFD, o Serviço Administrativo, Financeiro e 
Comercial - SDFA. Extingue a Divisão de Negócio – DMGN, a Divisão de Operações – DMGO, e a 
Divisão de Planejamento e Gestão – DMGP; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DMGT, 
o Serviço Gestão de Contas – SMGG, o Serviço Sustentação a Produtos – SMGS, o Serviço Suporte 
Ambiente Computacional – SMGC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SMGT, o Serviço 
Financeiro e Comercial – SMGF, o Serviço Logística e Suprimentos – SMGL, o Serviço Gestão de 
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Pessoas – SMGP, a Divisão Central de Serviços Região 07 – DCS7, o Serviço Gestão de Pessoas – 
SESP, o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial – SESA, o Serviço Suporte Ambiente 
Computacional e Tecnológico – SEST, o Serviço Sustentação a Produtos – SESS, e o Serviço 
Sustentação de Produtos Livres Célula C – SSLC. Extingue todos os órgãos subordinados à Unidade 
Regional Rio de Janeiro – URRJ; Cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DRJT, o Serviço 
Gestão de Contas – SRJG, o Serviço Sustentação a Produtos – SRJS, o Serviço Suporte Ambiente 
Computacional – SRJC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SRJT, a Divisão Administrativa – 
DRJD, o Serviço Administrativo Financeiro e Comercial – SRJA, o Serviço Gestão de Pessoas – SRJP e 
a Divisão Central de Serviços Região 08 – DCS8. Extingue todos os órgãos subordinados à Unidade 
Regional São Paulo – URSP; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DSPT, o Serviço 
Gestão de Contas – SSPG, o Serviço Sustentação a Produtos – SSPS, o Serviço Suporte Ambiente 
Computacional – SSPC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SSPT, a Divisão Administrativa – 
DSPD, o Serviço Financeiro e Comercial – SSPF, o Serviço Suprimentos – SSPL, e o Serviço Gestão de 
Pessoas – SSPP e a Divisão Central de Serviços Região 09 – DCS9. Extingue a Divisão de Negócio – 
DPRN, e a Divisão de Operações – DPRO; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DPRT, o 
Serviço Gestão de Contas – SPRG, o Serviço Sustentação a Produtos – SPRS, o Serviço Suporte 
Ambiente Computacional – SPRC, o Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SPRT, o Serviço 
Financeiro e Comercial – SPRF, o Serviço Logística e Suprimentos – SPRL, o Serviço Gestão de 
Pessoas – SPRP, a Divisão Central de Serviços Região 10 – DCS0, e o Serviço Sustentação de 
Produtos Livres Célula E – SSLE. Extingue a Divisão de Negócio – DSCN, e a Divisão de Operações – 
DSCO; cria a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DSCT, o Serviço Gestão de Contas – SSCG, 
o Serviço Sustentação a Produtos – SSCS, o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SSCC, o 
Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SSCT, o Serviço Financeiro e Comercial – SSCF, o Serviço 
Logística e Suprimentos – SSCL, e o Serviço Gestão de Pessoas – SSCP. Extingue a Divisão de 
Negócio – DRSN, a Divisão de Operações – DRSO e a Divisão de Planejamento e Gestão – DRSP; cria 
a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DRST, o Serviço Gestão de Contas – SRSG, o Serviço 
Sustentação a Produtos – SRSS, o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SRSC o Serviço Suporte 
Ambiente Tecnológico – SRST, o Serviço Financeiro e Comercial – SRSF, o Serviço Logística e 
Suprimentos – SRSL, o Serviço Gestão de Pessoas – SRSP, e o Serviço Sustentação de Produtos 
Livres Célula B – SSLB. 
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1.5. Recursos Humanos 
A implementação de melhorias no atendimento previdenciário ao cidadão brasileiro, sob a 
responsabilidade da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, em 2007, 
traduziu o resultado do trabalho de 3.274 (três mil duzentos e setenta e quatro) pessoas, sendo 
3.130 (três mil cento e trinta) empregados do quadro efetivo da Empresa e 144 (cento e 
quarenta e quatro) sem cargo definido no Plano de Cargos e Salários – PCS. 

 
Quantitativo de Pessoas por Cargo 

 
CARGO QUANT. 

Analista de Tecnologia da Informação - Organização 290 
Analista de Tecnologia da Informação - Telemática 934 
Aprendiz Administrativo 20 
Assistente Técnico Informação / Apoio Administrativo 53 
Assistente Técnico Informação / Operações 71 
Assistente Técnico Informação / Processamento 2 
Assistente Técnico Informação / Produção 108 
Assistente Técnico Informação / Programação 49 
Assistente Técnico Informação / Segurança Física e Patrimonial 4 
Assistente Técnico Informação / Telefonia 4 
Assistente Técnico Informação /Apoio Operacional 146 
Assistente Técnico Informação /Suporte Administrativo 571 
Assistente Técnico Informação / Suporte Técnico 869 
Auxiliar Enfermagem do Trabalho 3 
Engenheiro Segurança do Trabalho 1 
Médico do Trabalho 4 
Técnico de  Segurança do Trabalho 1 
TOTAL 3130 

 Fonte: Base de Dados GRH em 28/12/2007 
 

SEM CARGO NO PCS FREQ 
Dirigente Não-Empregado 5 
Requisitado 11 
Ad Nutum 17 
Estagiários 111 
TOTAL 144 

 Fonte: Base de Dados GRH em 28/12/2007 
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Quantitativo de Cargos Comissionados por Estado e Áreas Meio e Fim 
 

0 2 3 0 2 5

100

28
1 0 3 5 2 2 2 2 4 2 3 2 0 0 5 3 2 5 01 4 4 1 10 8

194

33
5 5 3 7 5 4 4 6 7 4 10 3 1 1 7 12 4

27
3

0

50

100

150

200

250

A
C A
L

A
M A
P

B
A

C
E R
J

D
F

E
S

G
O

M
A

M
G

M
S

M
T

P
A

P
B

P
E P
I

P
R

R
N

R
O R
R

R
S

S
C

S
E

S
P TO

AREA MEIO AREA FIM
 

Fonte: Base de Dados GRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Base de Dados GRH 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 19 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Base de Dados GRH em 28/12/2007 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base de Dados GRH em 28/12/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados GRH em 28/12/2007 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 20 

 

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

Empregados cedidos e valores devidos 
Cessões Ativas - 35 empregados 

 
ÓRGÃO CESSIONÁRIO VALOR DEVIDO (R$) 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  26.739,97
Ministério da Previdência Social - MPS. 1.318.286,76 (*)
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 27.133,75
Prefeitura de Nova Iguaçu 13.495,77
Prefeitura Municipal de Anajatuba 10.834,33
Prefeitura Municipal de Fortaleza 14.948,96
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 26.598,01
Total 1.438.037,55
* situação pendente, em razão de ordem jurídica. Sob análise.                                                                   Base: DIEF em 27/12/2007 

 
Providências adotadas: 
Com 30 (trinta) dias de atraso no ressarcimento envia-se correspondência notificando quanto à 
pendência do débito, assim como alertando quanto à possibilidade de retorno do empregado 
cedido e a inclusão do órgão cessionário devedor no Cadastro Informativo de Créditos e não 
Quitados do Setor Público Federal - CADIN. 
Cessões Encerradas - 08 cessões 
 

ÓRGÃO CESSIONÁRIO VALOR DEVIDO (R$) 
Governo do Estado do Maranhão 39.993,24
Ministério da Assistência Social 63.397,96
Ministério da Justiça 5.801,30
Ministério da Previdência Social - MPS. 90.586,86
Ministério dos Transportes 31.906,10
Senado Federal 61.913,64
Total 293.599,10
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2. Responsabilidades Institucionais 

2.1. O Papel da Dataprev na Execução das Políticas Públicas 
A Dataprev tem um papel ativo no processo de implementação das políticas públicas, 
destacadamente no que se refere à sustentação em tecnologia da informação e da 
Comunicação para todos os serviços prestados pela Previdência Social aos cidadãos 
brasileiros, como também de estrangeiros que tenham o direito garantido por tratados 
internacionais.  

A Dataprev sustentando a formulação de política pública a cargo do Ministério da 
Previdência Social (MPS) no Plano Plurianual 2004-2007. 

A seguir enumeramos os Projetos e Atividades que, embora no Plano Plurianual 2004-2007, a 
execução esteja a cargo do MPS, a responsabilidade pela implementação e manutenção das 
soluções tecnológicas é da Dataprev. 

a)  MEGA-OBJETIVO: Inclusão Social e Redução das Desigualdades Sociais 

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à Seguridade Social 
(saúde, previdência e assistência). 

Programa: Previdência Social Básica 
Projeto: Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade – 
SABI, nas Agências da Previdência Social - A Dataprev é a responsável pela implementação 
deste Projeto em todas as agências da Previdência Social. Este sistema permite o controle 
financeiro e o gerenciamento físico de todos os segurados que recebem este auxílio, 
sinalizando situações atípicas em que será necessário averiguar a existência de fraude. 

Atividade: Cadastro Nacional de Informações Sociais  - CNIS. A Dataprev é a responsável 
por alimentar, garantir a qualidade e disponibilidade das informações que integram o CNIS. 
Este cadastro tem um papel social muito importante, pois permite o reconhecimento 
automático do direito, para os benefícios que requerem informação até o ano 1994, 
desonerando o cidadão do ônus da prova.  

Atividade: Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social. Para 
manter uma unidade descentralizada em funcionamento a Dataprev fornece o processamento 
de informações, o gerenciamento de redes de comunicações de dados, a gestão e tratamento 
da informação, a sustentação operacional em nível nacional e o serviço de correio eletrônico. 
Considerando que a disponibilidade dos sistemas, a manutenção dos equipamentos, e o 
acesso ao CNIS são pré-condições para que se realize o atendimento, a Dataprev, enquanto 
Empresa de TI da Previdência Social, foi co-responsável em 2007 por 324.466.000 (trezentos 
e vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil) atendimentos aos cidadãos 
brasileiros. 

Atividade: Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários.   A 
Dataprev é a empresa que além de manter a base de dados realiza o processamento dos 
benefícios previdenciários mensalmente. O impacto social de sua atuação é extremamente 
importante devido à magnitude de sua clientela, que envolve todos os trabalhadores e seus 
dependentes. No ano de 2007 processou 291.000.000 (duzentos e noventa e um milhões) de 
benefícios, a maior folha de pagamento da América Latina.  
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Atividade: Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários. A 
depuração do Cadastro Nacional de Informações Sociais permitiu que os dados a partir de 
1994 fossem utilizados para a concessão de benefícios, dispensando o cidadão de apresentar 
documentos que comprovem remunerações ao dar entrada no requerimento de benefício. A 
Dataprev também disponibiliza, na página da Previdência Social, o sistema de contagem de 
tempo de serviço, que possibilita ao próprio cidadão verificar se já possui o direito de requerer 
a aposentadoria por tempo de serviço. 

Operações Especiais: Todos os pagamentos realizados pela Previdência Social são 
processados pela Dataprev. Cada um destes pagamentos consta como uma Operação 
Especial no Plano Plurianual 2004-2007, a saber: Pagamento de Abono de Permanência em 
Serviço; Pagamento de Aposentadorias - Área Rural; Pagamento de Aposentadorias – Área 
Urbana; Pagamento de Aposentadorias Especiais; Pagamento de Auxílio Doença 
Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão Urbana; Pagamento de Auxílio 
Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão Rural; Pagamento de 
Pensões – Área Urbana; Pagamento de Pensões – Área Rural; Pagamento de Salário 
Família; Pagamento de Salário Maternidade - Área Rural e Pagamento de Salário 
Maternidade – Área Urbana. O impacto social e econômico pode ser evidenciado pela 
magnitude da população beneficiada, são, aproximadamente, 25.000.000 (vinte e cinco 
milhões) de pagamentos processados mensalmente, correspondendo em termos financeiros 
no ano de 2007 ao pagamento da ordem de R$176.662.869.364,00 (cento e setenta e seis 
bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e 
sessenta e quatro reais). 

Dentre as operações especiais cumpre destacar que a Dataprev operacionaliza o desconto 
em folha dos empréstimos consignados dos beneficiários da Previdência. A relevância social 
deste serviço caracteriza-se pelos números apresentados a seguir.  Foram realizados em 
2007 9.393.756 (nove milhões trezentos e noventa e três mil setecentos e cinqüenta e seis) 
contratos, totalizando R$ 10.413.810.005,00 (dez bilhões, quatrocentos e treze milhões, 
oitocentos e dez mil e cinco reais) em crédito. Somente em dezembro, foram registradas 
692.262 (seiscentos e noventa e dois mil duzentos e sessenta e dois) operações, com R$ 
834.760.495,32 (oitocentos e trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil quatrocentos 
e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) e em valores emprestados. 

b) MEGA-OBJETIVO: Inclusão Social e redução das desigualdades sociais 

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à seguridade social (saúde, 
previdência e assistência). 

Programa: Gestão da política de Previdência Social 
Atividade: Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social. A 
Dataprev desenvolveu um sistema, o SÍNTESE, com capacidade para acessar a série 
histórica da base de dados da Previdência Social e fornecer um tratamento estatístico às 
informações. O Ministério a partir da utilização deste sistema elabora o Boletim Estatístico da 
Previdência Social e o Anuário Estatístico da Previdência Social. 

Atividade: Formulação das Políticas de Previdência. O processo de formulação das 
políticas de Previdência, a definição de suas metas só é possível, a partir de estudos que têm 
como fonte de informação os dados estatísticos fornecidos pela Dataprev.  
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Atividade: Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social. A gestão das 
bases de dados, com destaque para o Cadastro Nacional de Informações Sociais e a 
utilização da tecnologia “Business Inteligence” permite que a Empresa realize complexos 
cruzamentos de informações, que sustentam as análises e projeções das informações da 
Previdência Social. Estas atividades são relevantes, não só para a formulação de políticas de 
Previdência Social, como também para o monitoramento do resultado das mesmas.  

Atividade a Cargo da Dataprev no PPA – Plano Plurianual 
A Atividade “Manutenção e Adequação da Infra-estrutura” de Tecnologia de Informação da 
Previdência Social, inserida no Programa Gestão da Política de Previdência Social, é a única 
em que a Dataprev se apresenta de forma explícita no conjunto de Programas e Ações do 
PPA, no âmbito da Previdência Social.  

O Processo de Modernização da Previdência Social – o Papel da Dataprev 
A Dataprev é a Empresa Pública responsável pela modernização tecnológica da Previdência 
Social. 

A modernização tecnológica vem sendo desenvolvida, ao longo das últimas duas décadas, 
por vários planos e projetos estratégicos no âmbito da Previdência Social, destacando-se o 
Planejamento Estratégico do Sistema de Previdência - Projeto Realizar, o Plano Diretor de 
Tecnologia de Informação PDTI/PS, Plano de Modernização Tecnológica (PMT) e o Novo 
Modelo de Gestão (NMG).  

A modernização tecnológica tem como resultado esperado, entre outros, a ampliação da 
participação da Dataprev no mercado de TIC para governo na área social. Assim, a Empresa 
reorientou a sua missão: “Atuar integradamente com outras instituições públicas para o êxito 
das ações de governo, por meio de soluções em Tecnologia da Informação e da 
Comunicação, de forma a preservar o interesse público”. Neste contexto, definiu como política 
da Empresa “avançar” no mercado conquistando o cliente Ministério do Trabalho e Emprego, 
MTE, mantendo os serviços relativos às atividades da receita previdenciária, que foram 
Transferidos para a Receita Federal do Brasil. 

A Dataprev e o Ministério do Trabalho e Emprego  
A Dataprev assinou em 1º de fevereiro de 2007 o Contrato Administrativo 05/2007 com o MTE 
para desenvolver todos os sistemas do Ministério do Trabalho em plataforma aberta. O 
trabalho de modernização dos sistemas de informação do MTE contempla: desenvolvimento, 
implantação, operação e sustentação de seis sistemas integrados nos ambientes produtivos 
da Dataprev. A Unidade de Desenvolvimento Paraíba, fábrica de software localizada em João 
Pessoa, é a responsável pelo desenvolvimento destes sistemas. 

A Dataprev e a manutenção dos Sistemas relativos às Receitas Previdenciárias 
A Dataprev e a Secretaria de Receita Federal assinaram o Terceiro Termo Aditivo de 
prorrogação do Contrato nº.. 029/2006, para a prestação de serviços de tecnologia e 
informações, em 27 de dezembro de 2007, pelo prazo de um ano. Este termo aditivo pode ser 
prorrogado por igual período até completar o prazo limite de 60 meses. O valor estimado para 
o período de um ano é de R$ 139.457.070,36. Este valor significa um incremento de 13.37 % 
em relação ao contrato anterior. O contrato pauta-se nos seguintes programas de trabalho: 
Gestão da Receita Previdenciária, Gestão da Dívida Ativa Previdenciária, Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas, Comunicação Corporativa e outros serviços. 
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Destaque no Desenvolvimento de Sistemas em Software Livre 
O papel da Dataprev foi capital na implementação da política de Desenvolvimento de Software 
Livre, atuando como um dos principais patrocinadores do Fórum Internacional Software Livre - 
FISL. O CACIC foi o primeiro software público do Governo Federal, resultado do Consórcio de 
Cooperação entre a SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e a Dataprev, desenvolvido pela Unidade 
Regional Espírito Santo. O CACIC é capaz de fornecer um diagnóstico preciso do parque 
computacional e disponibilizar informações como o número de equipamentos e sua 
distribuição, os tipos de softwares utilizados e licenciados, configurações de hardware, entre 
outras. Também pode fornecer informações patrimoniais e a localização física dos 
equipamentos, ampliando o controle do parque computacional e a segurança na rede. 

A Dataprev comprometida com a Política de Inclusão Social e Inclusão Digital 
A Política de Inclusão Social e Digital do Governo Federal objetiva resgatar o direito à vida de 
milhões de brasileiros, a partir da implementação de programas ou projetos estruturantes.  
Neste contexto, a Dataprev vem participando do Comitê Técnico de Inclusão Digital (MPOG); 
contribui com o Projeto Computadores para a Inclusão Digital - Projeto CI – tendo participado 
da elaboração e implantação dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) no 
RS, DF e SP; contribuiu na elaboração de estudo referente à implantação de um projeto piloto 
de Inclusão Digital da Previdência Social, espaços de inclusão digital nas Agências da 
Previdência Social.  

A Dataprev comprometida com a política de Preservação Ambiental 
Projeto Coleta Seletiva. A Dataprev, consoante orientação de governo elaborou e implantou o 
Projeto Coleta Seletiva. Criou a Comissão Nacional e as Comissões Regionais de Coleta 
Seletiva Solidária, realizou palestras, distribuiu material para sensibilização de seu corpo 
funcional, instalou coletores, criando as condições para doar o lixo às instituições conveniadas. 

A Dataprev comprometida com a redução de custos da Previdência Social 
A Dataprev também desenvolveu um sistema que realiza o batimento entre o cadastro de 
benefícios pagos pela Previdência e o cadastro de óbitos, que é alimentado diretamente pelos 
cartórios de registro civil de todo o país. Este batimento permitiu que a Previdência 
economizasse R$192.401.813,00 (cento e noventa e dois milhões, quatrocentos e um mil 
oitocentos e treze reais) só no ano de 2007, com a cessação de 424.504 (quatrocentos e vinte 
e quatro mil e quinhentos e quatro reais). 

A Dataprev comprometida com a Política de Integração do Mercosul e da Seguridade 
Social  
A Dataprev - como membro integrante do Comitê de Tecnologia da Informação da Comissão 
Multilateral de Seguridade Social do Mercosul - é responsável pelo desenvolvimento do 
sistema que permitirá agilizar a concessão de benefícios no âmbito do Acordo Multilateral de 
Previdência Social do Mercosul aos trabalhadores migrantes.  
Este sistema permitirá o intercâmbio de dados de seguridade social entre os países do 
Mercosul e será utilizado pelos órgãos de seguridade social da Argentina, Paraguai e Brasil 
(INSS). A Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS) também demonstrou 
interesse em utilizar o sistema. A utilização deste sistema poderá ser estendida a todos os 
países com os quais o Brasil mantém acordo internacional (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, 
Luxemburgo e Cabo Verde), para concessão de aposentadoria, pensão e auxílios. 
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3. Estratégia de Atuação 

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

Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra-estrutura de Tecnologia da Informação 

para a Previdência Social. 

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis. 

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

Cabe ressaltar que no decorrer do exercício de 2007 houve alterações quanto à proposta 
orçamentária para investimentos. Inicialmente a previsão seria de R$ 55,8 milhões: sendo 
R$39,8 milhões destinados à Infra-Estrutura, R$ 12,0 milhões para Obras e R$ 4,0 milhões 
para Bens Móveis. 

A Lei Ordinária nº.. 11.625 de 26/12/2007, publicada no DOU de 27/12/2007, aprovou nova 
programação da composição orçamentária para o exercício de 2007, cabendo à Infra-Estrutura 
R$ 19,0 milhões, Obras R$ 12,0 milhões e Bens Móveis R$ 4,0 milhões, somando um valor de 
R$ 35,0 milhões, conforme demonstrado abaixo. 

 

Resumo execução – 2007 - em R$ 
 

• EXECUTADO 

• DESCRIÇÃO DA AÇÃO DOTAÇÃO JAN A DEZ/ 07 SALDO 
% PARTICIPAÇÃO 
EM RELAÇÃO À 

DOTAÇÃO 

Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social 

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

19.000.000 7.347.208 11.652.792 38,67% 

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 

Ação 4101 - Manutenção e 
Adequação de Bens Imóveis. 12.000.000 110.587 11.889.413 0,92% 

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

4.000.000 746.484 11.253.516 18,66% 

TOTAL 35.000.000 8.204.280 26.795.720 23,44% 

Fonte: DIOR 
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Diante da dotação orçamentária apresentada, os investimentos executados em 2007 
totalizaram R$ 8,2 milhões e representaram 23,44% dos recursos orçamentários autorizados. 
Este nível de realização, abaixo das previsões, foi resultante da insuficiência de caixa 
percebida no primeiro semestre do exercício e de dificuldades de ordem operacional. Não 
obstante, no segundo semestre de 2007, foram desenvolvidos os projetos básicos que 
nortearão os principais investimentos previstos para o exercício de 2008, onde se destacam 
aqueles de modernização tecnológica da Previdência Social. 

Os investimentos executados para adequação da infra-estrutura tecnológica foram distribuídos 
conforme o quadro abaixo: 

Em R$ 
HARDWARE E SOFTWARE ADQUIRIDOS VALORES EXECUTADOS 

Equipamento Periférico 169.689 

Estação de Trabalho 2.350.401 

Telecomunicações 4.820.938 

Servidor – Plataforma Baixa 5.500 

Software 680 

TOTAL 7.347.208 

 Fonte: DIOR 

O valor investido em hardware e software foi de R$ 7,3 milhões o equivalente a 89,55% dos 
investimentos realizados em 2007. Destacam-se as aquisições de microcomputadores como 
estações de trabalho, switches, roteadores e o Sistema de Prevenção de Intrusão – IPS, 
provendo maior segurança na rede de telecomunicações e qualidade na prestação dos 
serviços. 

Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens imóveis foram 
distribuídos conforme o quadro a seguir: 

Em R$ 

OBRAS E INSTALAÇÕES VALORES EXECUTADOS 

Piso Elevado 36.196 

Ar Condicionado 50.598 

Central Telefônica 10.186 

Instalações 13.607 

TOTAL 110.587 

 Fonte: DIOR 

Parte do valor investido em obras e instalações foi direcionada para adequação dos sistemas 
de refrigeração (ar condicionado) da Unidade de Desenvolvimento Paraíba e do Edifício Sede 
da Empresa, em Brasília, totalizando R$ 50,6 mil (45,7%). A colocação do revestimento do piso 
elevado do Edifício Waldir Pires, no Rio de Janeiro, exigiu investimento de R$ 36,2 mil (32,7%). 
Em central telefônica, foram investidos R$ 10,1 mil (9,2%) para adequação das instalações nas 
Unidades Regionais Paraíba e Santa Catarina. Os demais investimentos realizados (12,4%) 
estão distribuídos na manutenção geral das instalações da Empresa. 
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Os investimentos executados para manutenção e adequação de bens móveis, veículos, 
máquinas e equipamentos, foram distribuídos conforme o quadro abaixo: 

Em R$ 

BENS MÓVEIS VALORES EXECUTADOS 

Equipamentos 188.923 

Mobiliário 557.561 

TOTAL 746.484 

 Fonte: DIOR 

Dos investimentos executados para manutenção e adequação de bens móveis, veículos, 
máquinas e equipamentos, a maior parte foi dirigida para aquisição de mobiliário em geral, no 
valor de R$ 557,6 mil (74,7%). Quanto aos equipamentos, foram investidos R$ 188,9 mil 
(25,3%), incluindo à aquisição de projetores policromáticos e equipamentos para suportar os 
sistemas de videoconferência entre as unidades organizacionais localizadas no Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba e Ceará. Tais investimentos 
proporcionaram economia e condições favoráveis ao ambiente de trabalho. 

3.2. Planejamento Estratégico da Dataprev 2007/2008/2009 
No início do ano de 2007, as iniciativas a serem empreendidos pela Dataprev no período 2007-
2009 foram estruturadas com base no Plano Integrado MPS/INSS/Dataprev que procura 
convergir esforços institucionais objetivando o alinhamento e o fortalecimento do MPS, INSS e 
Dataprev como um todo, para “garantir o acesso aos direitos previdenciários pelos 
trabalhadores, melhorar a qualidade do atendimento e combater as fraudes e o desperdício”. 

Nessa estratégia, a Dataprev assumiu a responsabilidade pelas seguintes macro-ações, na 
temática “Tecnologia e Informação e Novo Modelo de gestão”: 

• Implantação dos sistemas de benefícios do NMG,  
• Implantação do Plano de Modernização Tecnológica (Dataprev). 

Na temática, Gestão de Pessoas/ Escola da Previdência Social, em parceria com outras 
instituições, participa suplementarmente no desenvolvimento das macro-ações:  

• Definição e formalização do modelo, gestão e missão da Escola (MPS/INSS/Dataprev); 

• Mapeamento de competências; público; critérios (MPS/INSS/Dataprev); 

• Recursos Financeiros, Estruturais, Tecnológicos e Humanos (MPS/INSS/Dataprev) e 

• Sensibilização dos Servidores (INSS/Dataprev). 

Em meados de 2007, em conjunto com a preparação do ciclo de planejamento 2008, a 
Diretoria Executiva estabeleceu o reposicionamento do seu planejamento estratégico, 
adotando duas abordagens distintas, mas complementares: uma voltada para a promoção de 
práticas de gestão e outra de estímulo ao pensamento estratégico de longo prazo.  

A primeira abordagem centra-se no aproveitamento das oportunidades presentes e foi 
estruturada em Programas e Ações. A segunda volta-se para a preparação da Empresa aos 
desafios do futuro, baseada na análise prospectiva de cenários, reposicionamento da visão e 
atualização dos objetivos estratégicos.  
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Esta nova abordagem substituiu a metodologia de planejamento anterior, baseada em macro-
ações, sem prejudicar a integração entre as iniciativas da Empresa e as ações executadas por 
seus clientes. A nova abordagem torna o planejamento da Dataprev mais pragmático e 
abrangente, integrando todas as ações de modernização tecnológica desenvolvidas pela 
Empresa, inclusive aquelas voltadas ao atendimento aos órgãos públicos externos ao 
Ministério da Previdência Social. 

3.2.1. Plano Estratégico de Execução 
Criado para implementar a estratégia de curto prazo da Empresa, é um sistema de 
planejamento com horizonte temporal de um ano e meio, cujo objetivo é maximizar as 
oportunidades atualmente oferecidas para a organização. É composto por um conjunto de 
programas estratégicos e uma metodologia específica de gerenciamento. 

Os programas estratégicos são instrumentos que articulam um conjunto de projetos/ações 
suficientes para enfrentar problemas ou aproveitar oportunidades, cujos desempenhos devem 
ser passíveis de aferição por indicadores coerentes com os objetivos estabelecidos.  
Tipos de programa: 

− Programa de Transformação: tem duração temporária e articula projetos/ações que 
transformam uma situação atual em uma situação desejada. 

− Programa Transversal: programa conceitual, criado para promover a integração e o 
ordenamento das ações dos demais programas segundo temas específicos. 

− Programa de Sustentação: tem duração permanente, e articula projetos/ações que 
mantém a organização em funcionamento. Os Programas de Sustentação ainda não 
foram estabelecidos. 

O acompanhamento dos programas pela Diretoria Executiva, se dá em reunião mensal, onde 
são apresentados os pareceres elaborados pelos gestores responsáveis por estes programas. 
São analisadas e definidas as iniciativas necessárias para solucionar os problemas e avaliados 
o desempenho em relação às metas estabelecidas. 

Programas de Transformação 
 

a) Programa:  Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Objetivo:  Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE: 
Cadastro Geral de Empregados/Desempregados – CAGED, Seguro 
Desemprego – SD, Intermediação de Mão-de-Obra – SIGAE-IMO, Plano 
Nacional de Qualificação – SIGAE-PNQ, Código Brasileiro de Ocupação 
– CBO, e Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER. 

b) Programa:  Modernização dos Sistemas do Regime Geral da Previdência Social. 

Objetivo:  Desenvolver os sistemas do NMG em plataforma aberta desativando 
equipamentos UNISYS (CV2 e CV3). 
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c) Programa:  Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios da Previdência Social. 

Objetivo:  Desenvolver novos sistemas para atender aos processos de negócio da 
Secretaria de Previdência Social - SPS. 

d) Programa:  Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar 

Objetivo:  Desenvolver novos sistemas que atendam aos processos de negócio da 
SPC. 

e) Programa:  Atualização dos Sistemas Legados do Regime Geral da Previdência 
Social. 

Objetivo:  Desenvolver e implementar as demandas enviadas pelos clientes, 
conforme prioridades definidas. 

f) Programa:  Atualização dos Sistemas legados da Receita Federal do Brasil. 

Objetivo:  Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas da receita 
previdenciária de forma a viabilizar a integração de sistemas para a RFB. 

g) Programa:  Adequação da Infra-estrutura Tecnológica. 

Objetivo:  Adequar o ambiente operacional e de telecomunicações às demandas 
dos clientes, com qualidade e segurança, tornando-o flexível às 
variações da demanda e de comportamento previsível e estabelecer uma 
logística de desativação dos equipamentos Unisys. 

h) Programa:  Desenvolvimento de Pessoas. 

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

i) Programa:  Adequação dos Ambientes de Trabalho e da Infra-estrutura Predial. 

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

j) Programa:  Maturidade dos Processos de Trabalho. 

Objetivo:  Aperfeiçoar os métodos, processos e instrumentos de trabalho como 
meio para alcançar a excelência na qualidade e na entrega dos produtos 
e serviços gerados. 

Programa Transversal 
k) Programa:  Modernização Tecnológica (PMT). 

Objetivo:  Modernizar o ambiente tecnológico central da Previdência Social, gerido 
pela Dataprev, visando melhorar a gestão e a operação de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), bem como a qualidade dos serviços 
prestados aos seus clientes, respeitando as diretrizes de governo e as 
melhores práticas de mercado. 
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Plano Estratégico de Direcionamento 
O Planejamento Estratégico de Direcionamento - abordagem estratégica de longo prazo - a ser 
desenvolvido no primeiro semestre de 2008, tem a finalidade de preparar a Dataprev para os 
próximos 8 (oito) anos, contemplando: 

− A definição dos objetivos estratégicos corporativos; 
− A análise comparativa entre a Dataprev e empresas assemelhadas; 
− A análise prospectiva de cenários; 
− A identificação de ameaças e oportunidades para cada cenário; 
− Declaração das opções estratégicas e a  

Atualização sistemática dos fundamentos do Plano Estratégico de Execução. 
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3.3. Plano de Modernização Tecnológica – PMT 
 

Histórico e Justificativa  
A Previdência Social brasileira tem vivenciado sérios problemas que comprometem a 
qualidade, os custos e a segurança da tecnologia empregada na prestação de seus serviços. 
Segundo os diagnósticos já realizados, os principais fatores que impactam na qualidade dos 
produtos e serviços são: a defasagem tecnológica, que tem origem na insuficiência de 
investimentos em tecnologia, em função dos sucessivos problemas com os fluxos de receitas; 
a dependência de soluções proprietárias, fechadas, defasadas ou pouco difundidas no 
mercado; a contratação, formação e retenção do pessoal técnico; e a descontinuidade 
administrativa. 

Ao longo da última década foram elaborados vários planos e projetos de caráter estratégico no 
âmbito da Previdência Social, destacando-se: o Projeto Realizar (INSS); o Plano Diretor de TI 
(PDTI/PS); o Plano de Modernização da Auditoria Interna (INSS), vinculados ao Programa de 
Assistência Técnica (PROAST), financiado pelo Banco Mundial (BIRD); e o Novo Modelo de 
Gestão (INSS), dentre outros projetos vinculados ao Programa de Modernização da 
Previdência Social (PROPREV), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). 

O Plano de Modernização Tecnológica - PMT tem o foco na identificação, análise, 
planejamento e implementação de programas e ações de modernização tecnológica que, por 
sua vez, dependem de aspectos ligados aos processos de trabalho, às pessoas, à infra-
estrutura e logística, aos fluxos orçamentários e financeiros e à própria tecnologia.  

O PMT tem como principal objetivo melhorar a qualidade e os resultados da tecnologia 
aplicada aos serviços prestados pela Previdência Social, por meio da modernização de 
sistemas e de componentes tecnológicos, com a redução de defasagens, dependências e 
demais impropriedades eventualmente existentes. 

À Dataprev, compete a responsabilidade pela elaboração e execução dos programas e ações 
do PMT no que se refere aos novos sistemas priorizados no âmbito do Novo Modelo de Gestão 
do INSS.  

 

Metas e Indicadores 
As metas e indicadores foram definidos segundo os direcionadores estratégicos constantes dos 
planos e programas existentes, além de considerar as determinações, apontamentos e ajustes 
celebrados com os órgãos de controle internos e externos. 
 

Indicador de Acompanhamento 
Será utilizado o indicador de Percentual de Execução Física e Financeira – Acompanhado por 
meio de cronogramas físico-financeiros no nível dos programas e ações. Será aferido, com 
periodicidade mensal, com base no diferencial entre a execução realizada e programada. 

O PMT tem o horizonte temporal definido em 2009, quando se espera ter todo o novo ambiente 
tecnológico (sistemas e componentes) instalado. As metas parciais previstas para que seja 
atingida a meta global são: 
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• Implantação dos novos sistemas do CNIS e desativação do ambiente CV2; 

• Implantação da primeira etapa do Sistema Integrado de Benefícios (SIBE1); 

• Implantação da segunda etapa do Sistema Integrado de Benefícios (SIBE2) e 
desativação do ambiente CV3;  

 

ESTRATÉGIA 
O PMT adota um modelo de planejamento baseado na coordenação de ações setoriais. Assim, 
o PMT foi subdividido em quatro Planos Setoriais, que detalham, em nível tático e operacional, 
os Programas e Ações de modernização tecnológica vinculados aos objetivos e metas 
descritos neste Plano de Gestão e Integração. Os Planos Setoriais são: 

• Plano de Soluções e Serviços (PSS) – Com foco na identificação, análise, 
estruturação e priorização das demandas das áreas de negócio da Previdência 
Social, detalhando o escopo dos sistemas e demais serviços, prazos, resultados 
esperados, métodos, técnicas e ferramentas a serem utilizados no atendimento 
das demandas e servindo como guia para a definição dos demais Planos. 

• Plano de Arquitetura, Infra-estrutura e Suporte (PAI) – Com a proposta de total 
vinculação às demandas definidas no PSS, faz o detalhamento dos recursos 
tecnológicos necessários ao atendimento dessas demandas e aqueles 
necessários à manutenção de níveis adequados de segurança, disponibilidade e 
escalabilidade nos ambientes tecnológicos. 

• Plano de Capacitação e Treinamento (PCT) – Vinculado ao conteúdo dos planos 
anteriores, trata da contratação, alocação e desenvolvimento das pessoas 
envolvidas com o processo de modernização tecnológica, de forma a assegurar 
a disponibilidade, mobilização e retenção dos conhecimentos necessários à 
consecução dos objetivos. 

• Plano de Investimentos e Custeio (PIC) – Vinculado ao conteúdo dos planos 
anteriores, trata dos aspectos administrativos, financeiros, orçamentários e 
logísticos ligados ao planejamento e à execução do PMT como um  todo, 
detalhando os recursos e respectivas fontes e assegurando a tempestividade e 
adequação da alocação destes recursos aos programas e ações que compõem 
o PMT.  

Com a criação do Comitê de Planejamento, que também acompanha, avalia e propõe soluções 
no que se refere aos Programas e Ações Estratégicas da Dataprev, deu-se continuidade à 
integração dos programas e ações do PMT ao conjunto dos demais programas e ações da 
empresa. 

São apresentados, a seguir, os modelos conceituais que espelham a estratégia adotada no 
planejamento, execução e acompanhamento de cada um dos Programas e Ações. 

 
A) Programas e Ações de Gestão – Com foco no estabelecimento das condições 

necessárias ao atendimento das demandas definidas pelos programas e ações 
finalísticas, tratam das questões relacionadas ao desenvolvimento dos processos de 
trabalho na Dataprev. Assim, foram definidos quatro tipos de programas que reúnem e 
tratam, de forma estruturada, as seguintes dimensões organizacionais:  
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I - Pessoas – abrange todas as ações voltadas para a contratação, 
desenvolvimento, mobilização e retenção dos conhecimentos e da força de 
trabalho necessários à consecução dos objetivos da empresa;  

II - Processos – Envolve o mapeamento e melhoria contínua dos processos 
de trabalho (estratégicos, táticos e operacionais), a prospecção, proposição 
e implementação de padrões e modelos representativos das melhores 
práticas de gestão, além da identificação e proposição de melhorias na 
estrutura organizacional;  

III - Infra-estrutura e logística - Abrange os aspectos ligados às instalações 
físicas e recursos logísticos utilizados nos processos de trabalho, além de 
alguns aspectos ligados ao planejamento e alocação de recursos 
financeiros e orçamentários; e 

IV - Tecnologia – Envolve os métodos, técnicas, ferramentas e demais 
insumos tecnológicos utilizados para a operação da empresa e prestação 
de serviços aos clientes.  

Para cada uma dessas dimensões existem, no mínimo, dois programas, 
sendo um de transformação e outro de sustentação, definidos segundo os 
seus objetivos. 

B) Programas e Ações de Transformação – São agrupamentos conceituais dos 
programas e ações finalísticos e de gestão, definidos pelo objetivo de alteração de 
uma situação ou de criação de uma nova realidade. Em regra, os programas e ações 
dessa natureza são estruturados sob a forma de projetos, com prazos e produtos bem 
definidos. Buscam identificar e estruturar o processo de evolução da empresa.  

C) Programas e Ações de Sustentação – Complementares aos programas e ações de 
transformação, são agrupamentos conceituais dos programas e ações finalísticos e de 
gestão, definidos pelo objetivo de manutenção dos processos e serviços. Em regra, os 
programas e ações dessa natureza são estruturados sob a forma de atividades 
contínuas, com prazos ou produtos indefinidos ou dinamicamente definidos. Buscam 
identificar e estruturar o processo cotidiano de gestão e operação da empresa.  

D) Programas e Ações Transversais – São subconjuntos conceituais dos programas e 
ações descritos anteriormente e buscam identificar, integrar e estruturar os programas 
e as ações vinculadas a temas transversais (que ocorrem em todas as áreas da 
organização) de grande interesse estratégico, notadamente: governança, segurança e 
comunicação. Assim, por exemplo, o programa transversal de segurança reúne todos 
os programas e ações de relacionados ao tema, que continuam estruturados segundo 
a mesma sistemática proposta acima (finalísticas / gestão e transformação / 
sustentação). O objetivo é melhorar as condições de gestão corporativa dos temas 
transversais de grande relevância. 
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Figura 1 - Modelo de Integração dos Programas e Ações  

 
 

Modelos de Governança 
 

Por tratarem de escopos organizacionais distintos os Planos foram concebidos com modelos 
de governança também diferenciados. Enquanto o PMT possui uma estrutura de gestão com 
um viés corporativo, por endereçar questões de toda a Previdência Social, a  Dataprev 
desenvolveu seu  Plano Estratégico com uma estrutura de gestão adequada  para endereçar 
questões ligadas à estruturação dos programas e ações da empresa.  

 

Governança do PMT 
Por ter o foco na consecução de objetivos com prazos e produtos definidos o PMT tem um 
modelo de gestão alinhado com o gerenciamento de grandes projetos organizacionais com as 
decisões e ações planejadas e acompanhadas por grupos e comitês representativos das áreas 
envolvidas. Essa estrutura é descrita na figura a seguir: 
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Figura 2 - Modelo de Governança do PMT 

 
 

 
Periodicamente, são elaborados Boletins e Cronogramas de acompanhamento da evolução do 
PMT e publicados na Intranet, na página http://www-estrategico.  

 

Governança do Plano Estratégico 
Considerando que o objetivo central é a estruturação e integração dos programas e ações 
desenvolvidos na Dataprev, o seu modelo de gestão está atrelado ao modelo de gestão da 
própria empresa, com destaque para a criação de uma instância, o Comitê de Planejamento 
encarregada de coletar informações de acompanhamento e promover a integração do 
planejamento e execução dos programas e ações. 

Para a coleta, consolidação e acompanhamento das informações de evolução do Plano 
Estratégico é utilizada uma ferramenta que permite que as informações trafeguem do nível 
operacional ao nível executivo de maneira simplificada, sendo apresentadas de forma intuitiva 
e com grande potencial de melhoria da gestão, por prover os executivos de informações 
essenciais para a tomada de decisões. 

A sistemática proposta prevê a coleta de informações básicas sobre a evolução das ações e 
programas, descritas a seguir: 

• Resultados - destacando as principais aquisições de infra-estrutura com os 
respectivos valores e iniciativas que irão contribuir para aumentar a capacidade 
de entrega das soluções tecnológicas previstas. 

• Problemas - fatos que dificultaram o andamento sem, no entanto, comprometer 
os resultados previstos, exigindo  atenção permanente e adoção de possíveis 
medidas de ajustes. 
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• Considerações - complementa e contextualiza os itens anteriores com 
informações consideradas relevantes, proporcionando melhor entendimento da 
situação atual. 

 

Essas informações são traduzidas pelos gestores das ações e programas em um modelo de 
representação gráfica, baseado no conceito de semáforo, com a seguinte configuração: 

 

 

Figura 3 - Modelo de Relatório de Informações Estratégicas de Acompanhamento 

 
 

Este Relatório de Gestão, disponibilizado aos gestores por meio da Intranet, permite o acesso 
às informações descritivas da situação e a outras informações complementares de apoio à 
tomada de decisão. 
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METODOLOGIA  
Boa parte da metodologia utilizada no planejamento, acompanhamento e execução do PMT e 
do Plano Estratégico está baseada em modelos e padrões descritivos das melhores práticas do 
mercado em termos de governança corporativa e de TIC, como: ISO90001, COSO2, CobiT3, 
ITIL4, CMMi5, SIX SIGMA6 e BSC7, dentre outros. 

No entanto, com vistas a estabelecer uma abordagem mais pragmática e com melhores 
perspectivas de obtenção de resultados, os modelos e padrões mencionados foram utilizados 
apenas como referências para o trabalho de planejamento,  

São realizadas reuniões periódicas, com videoconferências semanais e reuniões presenciais 
mensais, reunindo representantes das Diretorias, para apresentação e discussão de temas 
relacionados ao planejamento e implementação do Plano Estratégico. As proposições e 
encaminhamentos são submetidas à aprovação pela Diretoria Executiva da DATAPREV. 

 

                                                 
1  A série ISO 9000 é um conjunto de normas internacionais que formam um modelo de gestão da qualidade para organizações que podem, se 

desejarem, certificar seus sistemas de gestão através de organismos de certificação. 

2  COSO (The Comitee of Sponsoring Organizations) é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da 

ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa e é responsável péla publicação do documento: "Internal Control - Integrated Framework". 

3  CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) é um guia para a gestão de TI recomendado pelo ISACF (Information Systems 

Audit and Control Foundation).  

4  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é uma biblioteca de boas práticas, de domínio público, desenvolvida no final dos anos 80 pela 

CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) e atualmente sob custódia da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. 

5  CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo de referência, desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute), que contém 

práticas necessárias à maturidade em disciplinas específicas da Engenharia de Software e de Sistemas. 

6  Seis (Six) Sigma é uma estratégia gerencial de mudanças, desenvolvida pela Motorola, para acelerar o aprimoramento em processos, produtos e 

serviços. O termo "sigma" mede a capacidade do processo em trabalhar livre de falhas. 

7  BSC é uma abordagem para administração estratégica, desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton, formada por quatro perspectivas: 

financeira, cliente, processos internos e, perspectivas de aprendizado e crescimento. 
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3.4. Gestão Orçamentária 

Introdução 
A Dotação Orçamentária DATAPREV para o exercício de 2007 foi aprovada pelo Decreto nº. 
5.939 de 19/10/2006, publicado no DOU nº.. 202 de 20/10/2006 e posteriormente reformulada 
pelo Decreto nº. 6.277, de 28/11/2007. A Dotação para Investimentos no Ativo Imobilizado foi 
aprovada pela Lei nº. 11.451, de 07/02/2007 e reformulada pela Lei nº. 11.625, de 26/12/2007, 
publicada no DOU de 27/12/2007.  Os valores aprovados estão demonstrados conforme 
Tabela I a seguir. 

 

Tabela I 

 
 

Considerações sobre a Execução Orçamentária de 2007. 
Conforme a Tabela II, a seguir, as rubricas que compõem o Programa dos Dispêndios Globais 
ficaram dentro do limite aprovado, com exceção da rubrica Utilidade e Serviços, que teve uma 
extrapolação pouco significativa de 0,68%. 
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Tabela II 

 
 

A seguir são apresentados os comentários e justificativas para as variações ocorridas. 

Receita Operacional 
A Receita Operacional da Dataprev é oriunda da prestação de serviços, em que o INSS é o seu 
principal cliente, participando com 67,5% do faturamento total da receita no exercício de 2007. 

A Dotação inicial aprovada, no valor de R$ 586,7 milhões, foi reprogramada para R$ 556,3 
milhões. A redução do valor desta rubrica em R$ 30,4 milhões foi em razão do não alcance das 
expectativas vigentes quando da elaboração da Proposta Orçamentária do exercício de 2007, 
principalmente do cliente MTE, cuja expectativa de receita era superior em R$ 55,4 milhões. O 
contrato com o MTE foi assinado após a elaboração da Proposta Orçamentária, com prazo de 
cinco anos, tendo a previsão de geração de faturamento de maior magnitude a partir de seu 
terceiro ano de vigência. 

Findo o exercício de 2007, observa-se que a realização total dessa rubrica ficou, praticamente, 
dentro do patamar previsto, com uma execução orçamentária de 99,28% do valor previsto.  

Receita não Operacional 
Verifica-se um saldo substancial de R$ 81,3 milhões em relação à dotação orçamentária 
aprovada para o exercício.  O principal motivo deste resultado deve-se a expectativa de 
reversão de parte do provisionamento registrado em sucessivos balanços, em razão de acordo 
que está em discussão com a PREVDATA para o equacionamento da reserva matemática do 
fundo de pensão de seus empregados que não se efetivou em virtude de o termo de acordo 
ainda não ter sido concluído. 
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Dispêndios Correntes 

Pessoal e Encargos Sociais 
Este é o dispêndio mais representativo nas contas da Empresa, com um orçamento 
inicialmente aprovado de R$ 248,8 milhões. Na Reprogramação de 2007, apresenta-se a 
expectativa de redução de R$ 8,8 milhões, ficando então com uma dotação final de R$240,0 
milhões. A redução efetuada nesta rubrica foi basicamente em função do reflexo da utilização 
de valores efetivamente realizados no segundo semestre de 2006 e de janeiro a agosto de 
2007 que apontavam para tal redução. 

A execução orçamentária dessa rubrica no exercício totalizou R$ 237,8 milhões, 99,09% do 
valor estimado, ratificando que o comportamento quanto àquela redução era necessária. 

Materiais e Produtos 
As despesas com materiais atingiram o montante de R$ 2,7 milhões bem aquém da previsão 
para o exercício, resultando um saldo percentual de 35,46%.  Este resultado foi influenciado, 
principalmente pela não realização da expectativa de aquisição, para formação de estoque, de 
fitas cartucho para utilização na robótica no Centro de Processamento de São Paulo (R$ 0,4 
milhões) e cerca de R$ 1,0 milhão para aquisição de toner para o parque de impressoras 
adquirido. 

Serviços de Terceiros 
Esta rubrica apresentou no encerramento do exercício, uma execução orçamentária de R$ 80,6 
milhões, atingindo 96,39% do orçamento aprovado, apresentando, conseqüentemente, um 
saldo de R$ 3,0 milhões.  Este saldo é resultante, basicamente, de a Empresa não ter 
conseguido atingir a totalidade de sua intenção com despesas em Treinamento - execução de 
43,21% do previsto para mesma, com saldo de R$1,4 milhão no exercício.  Verifica-se, 
também, não ter havido necessidade de se utilizar todo o valor previsto para as despesas em 
Consultoria Técnica e Manutenção de Software, representando juntas, saldo de R$1,2 milhão 
em relação, também, ao previsto. 

Utilidades e Serviços 
Esta rubrica teve sua dotação inicial aprovada, R$ 15,7 milhões, incrementada, na época da 
reformulação, em R$1,3 milhão, passando então para R$ 17,0 milhões.  Este incremento foi 
necessário tendo em vista que na época da elaboração da proposta orçamentária havia várias 
contas de telefone, luz e água com pagamentos represados e não apropriados, induzindo à 
elaboração de uma proposta, inferior ao patamar de despesas necessário.  Na época da 
reprogramação, esta situação foi regularizada com um incremento de R$ 1,3 milhão à dotação 
inicial, passando a ter então, uma estimativa final de R$ 17,0 milhões. 

Findo o exercício, esta rubrica apresentou uma execução orçamentária de 100,68%, sendo a 
única a ultrapassar o limite aprovado, mesmo assim apenas 0,68%.  Essa pequena 
extrapolação foi, basicamente, em função da sub-avaliação das despesas com taxas e 
despesas legais, que ultrapassou seu limite estimado em R$0,1 milhão. 
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Tributos e Encargos Parafiscais 
A execução orçamentária dessa rubrica atingiu 74,24% do valor estimado para o exercício, 
representando em valor absoluto R$91,6milhões, conseqüentemente, um saldo de R$31,8 
milhões no exercício.  Este saldo, resultado basicamente da não efetivação da expectativa de 
reversão de parte do provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao 
termo de compromisso firmado com a PREVDATA, citado quando da análise do tópico Receita 
não Operacional.  

Outros Dispêndios Correntes 
A execução desta rubrica atingiu o montante de R$123,7 milhões, atingindo 98,92% do limite 
aprovado para o exercício.  O valor inicialmente aprovado, R$119,0 milhões, posteriormente foi 
reformulado para R$ 125,0milhões. O acréscimo de R$6,0 milhões teve como origem, 
basicamente, as reavaliações das provisões referentes às despesas com Litígios Trabalhistas 
com acréscimo R$ 5,1 milhões, Variações Monetárias Passivas que é onde reside a 
Atualização Monetária dos Dividendos devidos aos Acionistas e Atualização Monetária do 
Termo de Compromisso com a PREVDATA, esta com acréscimo de R$3,6 milhões e, ainda, a 
inclusão de estimativa de R$3,8 milhões na despesa com Provisão para Participação dos 
Empregados que na época da proposta inicial não foi contemplada com nenhum valor, além de 
outras despesas que sofreram redução. 

A execução como já citado anteriormente, atingiu quase que a totalidade do valor estimado, 
com uma diferença de apenas 1,02%, comprovando que aquela reavaliação realmente era 
necessária, demonstrando a preocupação dos gestores em adequar o orçamento aprovado ao 
mais próximo possível da realidade de cada despesa.  

Dispêndios de Capital 

Investimentos 
A programação de investimento em 2007 contemplou um orçamento de R$55,8 milhões. Tendo 
por base a realização de investimentos ao longo do exercício de 2007, em cerca de 6,5% do 
valor orçado e considerando a expectativa otimista para os principais investimentos no âmbito 
do PMT programados para o último trimestre, a previsão de investimentos foi reduzida para 
R$35 milhões.   

Diante da dotação orçamentária apresentada, os investimentos executados em 2007 
totalizaram R$8,2 milhões e representaram 23,4% dos recursos orçamentários autorizados. 
Este nível de realização, abaixo das previsões foi resultante da insuficiência de caixa percebida 
no primeiro semestre do exercício e de dificuldades de ordem operacional. 

Dividendos 
Incremento de R$18,9 milhões em relação ao orçamento aprovado que era de R$1,8 milhão.  
Este acréscimo foi motivado pela grande expectativa de reversão do provisionamento referente 
ao termo de compromisso firmado com a PREVDATA o que acabou não ocorrendo.  
Conseqüentemente, o valor dos dividendos a ser distribuído, apurado no encerramento do 
exercício de 2007, ficou bem abaixo do valor estimado, totalizando R$ 8,0 milhões.   
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3.5. Gestão Financeira 

O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS  
A partir do 2º semestre de 2006, A DATAPREV acentuou trajetória de recuperação das suas 
finanças que vinham apresentando forte desequiíbrio ao longo dos anos, especialmente no 
primeiro semestre de 2006. 

A desconcentração da carteira de clientes e uma maior gestão integrada com os principais 
clientes INSS e S.R.P, bem como com os Ministérios da Previdência, da Fazenda e do 
Planejamento, em relação aos seus orçamentos e suas realizações perante a DATAPREV, 
propiciaram a melhoria gradual das finanças que, aliada a outros fatores, vem revertendo a 
tendência de crise nas relações de produção da Empresa que vinham em processo de 
obsolescência. Os demais fatores que conjugaram-se para o aumento da liquidez da Empresa, 
e conseqüentemente para a reversão da trajetória de crise que se delineava, alguns de grande 
impacto econômico, financeiro, operacional e à imagem institucional da Empresa que se 
acumulavam no decorrer dos últimos anos, foram equacionados ou foram praticamente 
resolvidos em 2007, dos quais destacam-se: 

Planejamento Tributário 
O aumento da carga tributária e das obrigações fiscais tem levado a Empresa a dar maior 
atenção ao planejamento e controle tributário/fiscal. 

Um dos aspectos que mereceu maior aprofundamento em fins de 2006 e início de 2007, foi a 
adequação dos contratos à capacidade real de contratação dos clientes e de fornecimento da 
DATAPREV, que tinham impacto econômico e financeiro na Empresa na medida em que, 
serviços contratados e executados não tinham a contrapartida do recebimento dos recursos 
financeiros, porém geravam obrigações tributárias, tendendo à descapitalizar a Empresa. No 
mesmo sentido, serviços contratados pelos clientes que não eram executados, ocupavam 
espaço desnecessário nos contratos, prejudicando a execução de seus orçamentos destinados 
aos contratos com a DATAPREV. Assim, o valor do faturamento da DATAPREV, pode-se dizer, 
vem se tornando cada vez mais equilibrado, propiciando um melhor aproveitamento fiscal 
conforme verifica-se nos quadros a seguir: 
 

    (em R$ 
mil) 

NATUREZA DA DESPESA Real. 2006 Real. 2007 Variação 
(%) 

Variação 
(R$) 

245.000 TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS 
PARAFISCAIS 104.744 91.621 (12,53) (13.123) 
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Demonstrativo de impostos federais (em R$ mil) 

Nomenclatura 2006 2007 % 

IR devido 26.619  18.457  -30,66% 

Antecipações + Recolhimentos 29.876  (26.278) -187,96% 

IR a recolher / (recuperar) (3.257) (7.821) 140,15% 

CSLL devida 9.823  6.747  -31,31% 

Antecipações + Recolhimentos 9.592  (7.112) -174,14% 

CSLL a recolher / (recuperar) 231  (365) -258,14% 

COFINS devido 34.974  34.143  -2,38% 

Compensações  11.365  18.200  60,15% 

COFINS a recolher 23.609  15.942  -32,47% 

PASEP devido 7.593  7.412  -2,38% 

Compensações  2.461  3.943  60,21% 

PASEP a recolher 5.132  3.469  -32,40% 

 

Encargos Financeiros 
A Empresa vinha aumentando significativamente seu custo financeiro especialmente por força 
dos encargos de mora pelos pagamentos que vinha efetivando com atraso, principalmente de 
tributos. A redução nos encargos financeiros foi significativa, traduzindo-se em melhoria 
econômica e financeira conforme demostrado no comparativo 2006/2007. 

 

  
 % 
referência    100,00  (em R$ mil) 

NATUREZA DA DESPESA Real. 2006 Real. 2007 Variação 
(%) Variação (R$)

TOTAL DOS ENCARGOS 
FINANCEIROS 18.030 8.738 (51,54) (9.292) 

 

PREVDATA 
Em 2007 foram procedidos estudos e discussões entre patrocinadora, Prevdata e órgãos de 
controle, no sentido da busca da solução do desequilíbrio atuarial. 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 44 

 

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

A intenção é de solução ainda no primeiro semestre de 2008, através da assunção de novo 
Termo de Acordo entre as partes, bem como a implantação do novo Plano na modalidade de 
Contribuição Definida. 

COBRA/UNISYS 
Além do grande desgaste da imagem da Empresa nos últimos anos, o contencioso existente na 
relação contratual do parque computacional de grande porte impedia o aumento da 
produtividade da Empresa pela limitação da capacidade de processamento. Os ajustes entre 
Cobra, Unisys e DATAPREV em 2007, proporcionaram de imediato uma economia de 
aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), renovação do parque de Mainframes com 
redução do custo por capacidade de processamento, abrindo espaço para ganhos de 
produtividade e, em especial, abriu perspectivas para a melhoria de sua plataforma para o 
processo de migração e para o ingresso no parque de novos equipamentos de tecnologia 
atualizada. 

REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS 
A situação da rede de transmissão de dados, em passado recente, impactava o ambiente 
operacional, econômico e financeiro, pois resultava de contratos antigos, dos quais a Dataprev 
tinha créditos a receber e uma planta tecnológica tornando-se ultrapassada diante das 
necessidades de comunicação da Previdência. As negociações com os fornecedores 
proporcionaram economia imediata também de aproximadamente R$ 5.000.000,00. 

No aspecto tecnológico, a Rede foi dimensionada adequadamente, permitindo o atendimento 
das novas e complexas necessidades da Previdência Social. 

MELHORIA DA LIQUIDEZ 
O aumento do grau de liquidez da Empresa pode ser constatado pelo gráfico a seguir, que 
evidencia a evolução dos recebimentos/entradas de recursos financeiros desde 2003.  

No mesmo sentido, a evolução dos saldos iniciais de caixa denota o efetivo aumento da 
liquidez. 

 

 

Descrição REALIZADO (em R$ mil) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Recebimentos 336.000 374.292 377.730 458.340 508.791 
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Descrição REALIZADO (em R$ mil) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

      

Saldo Inicial 13.948 18.188 19.763 66.148 153.038 
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Vê-se acréscimos significativos a partir de 2006, correspondendo em 2007 a 48% de aumento 
nos recebimentos comparando-se com 2003. 

Naturalmente, o nível de pagamentos passou a ser maior do que dos recebimentos, para fazer 
face aos desembolsos correntes e aos compromissos atrasados e acumulados. 

No comparativo 2006/2007 a DATAPREV encerrou o ano de 2007 realizando um feito inédito 
na sua história. Pela primeira vez iniciamos o ano seguinte com R$153 milhões em caixa. 
Apesar do saldo final de R$ 19,4 milhões, recebemos no primeiro dia de 2008, R$142,3 
milhões. 

Em 2007 ingressaram recursos financeiros liquidos na DATAPREV no valor de R$508,7 
Milhões, total esse que foi integralmente utilizado no giro das atividades administrativas e 
operacionais da Empresa. Observamos que apesar do INSS ter diminuído sua participação no 
ingresso de recursos, participando com 70,2% desse total, houve um aumento significativo na 
participação dos demais clientes que no geral aumentaram em 11% o ingresso de recursos 
financeiros, conforme se deflui dos quadros a seguir: Esta mudança na aprticpaçãorelativa do 
INSS se deve ao desmembramento da antiga Secretaria da Receita Previdenciária do MPS, 
que foi incorporada pela Receita Federal do Brasil. 
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2006 2007 

Descrição Valor 

(em R$ 
mil) 

Distribuição 
% 

Valor 

(em R$ 
mil) 

Distribuição 
% 

Variação
% 

INSS 411.722 80,9 357.157 70,2 -13% 

Demais Clientes 33.906 6,7 140.423 27,6 314% 

Rendimento / Aplicação 253 0,0 1.286 0,3 408% 

Benefício INSS 8.808 1,7 6.123 1,2 -30% 

Diversos 3.651 0,7 3.802 0,7 4% 

Total 458.340 100,0 508.791 100,0 11% 
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Ano Saldo Inicial Recebimentos Pagamentos Saldo Final Faturas a 
Receber 

Contas a 
Pagar 

Vencidas 

(em R$ mil) 

Faturamento

2006 19.762 458.340 411.955 66.148 392.273 46.809 552.640 

2007 66.148 508.791 546.127 19.408 412.281 3.071 552.281 

Variação % 235% 11% 33% -71% 5% -93% 0% 

Obs.: Apesar do saldo de 19,4 milhões no último dia do ano, o INSS creditou 142,7 milhões que 
entraram no caixa da Dataprev no primeiro dia útil de 2008. 

Recebimentos líquidos em 2007 (em R$ mil) 

 
 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

2006 13.987 16.511 27.484 22.954 25.153 55.437 40.014 20.783 49.795 5.416 33.682 147.123

2007 10.953 4.057 48.438 36.344 41.962 43.881 49.842 66.703 77.514 33.066 31.895 64.135
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Análise Saldo de Caixa (em R$ mil) 
 
 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

2006 4.331 6.339 12.737 4.400 169 17.343 20.676 8.146 19.990 517 3.263 66.148 13.672

2007 37.587 8.784 25.883 15.389 17.632 11.521 26.483 36.112 41.988 26.240 14.890 19.408 23.493

Variação 768% 39% 103% 250% 10325% -34% 28% 343% 110% 4971% 356% -71% 72% 

 

 

 

 

A melhoria da disponibilidade de caixa permitiu o resgate de compromissos vencidos, inclusive 
os de natureza tributária, trazendo a desejável imagem de Empresa adimplente ao mercado, 
recuperando a sua capacidade de contratar em melhores condições.  

O total pago dentro do exercício de 2007, equivalente a R$ 546,7 Milhões foi superior em 34%, 
aos R$ 406,1 milhões pagos em 2006. O quadro “Análise dos Pagamentos”, apresentado a 
seguir, demonstra de forma mais detalhada sobre a aplicação das disponibilidades financeiras 
da Empresa. 
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Pagamentos Realizados (em R$ mil) 

 
2006 2007 

Descrição 
Valor Distribuição % Valor Distribuição %

Folha de Pagamento e Encargos 189.997 35,3 222.266 41,4 

Fornecedores Diversos 45.334 8,4 52.837 9,8 

Benefício INSS 4.605 0,9 0 0,0 

Tributos 55.214 10,3 98.159 18,3 

Mainframe 32.956 6,1 55.502 10,3 

GEAP e PREVDATA 31.033 5,8 31.625 5,9 

Alimentação 14.146 2,6 16.949 3,2 

Contas Públicas  (Água, Luz e Telefone) 13.226 2,5 14.781 2,7 

Telecomunicações Diversas 5.830 1,1 25.272 4,7 

Contingências Judiciais 4.615 0,9 7.974 1,5 

Investimentos 6.662 1,2 3.524 0,7 

Adiantamento Viagens 3.501 0,7 3.279 0,6 

Suporte de Softwares 1.167 0,2 1.313 0,2 

Total 409.682 100,0 537.489 100,0 

Pagamentos Mensais Realizados (em R$ mil) 
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2006 29.419 14.503 21.086 31.291 29.384 38.263 36.682 33.313 37.951 24.888 30.937 84.238 

2007 39.513 32.861 31.339 46.839 39.719 49.992 34.880 57.074 62.235 48.813 43.245 59.618 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 51 

 

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

Acredita-se que os principais elementos que inibiam os investimentos da Empresa foram 
equacionados, resultando em um ambiente favorável à realização dos projetos e investimentos 
de maior envergadura para avanço da produtividade da Empresa e melhoria dos serviços 
prestados à Previdência e demais clientes. 

 

O FATURAMENTO DE SERVIÇOS NA DATAPREV 
O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 552,3 Milhões, se mantendo 
praticamente no mesmo montante do ano de 2006. Dessas receitas de vendas, o INSS 
contribuiu com o faturamento de R$ 372,8 Milhões, continuando como o maior responsável 
pelas Receitas de prestação de serviços realizada pela DATAPREV no exercício de 2007.  

 

Faturamento mensal da DATAPREV (em R$ mil) 
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Faturamento Anual da DATAPREV (em R$ mil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação de Outros Clientes no Faturamento Global 
A desconcentração da Carteira de Clientes, sobretudo a transferência da prestação dos 
serviços de informática da arrecadação previdenciária do cliente INSS para o Ministério da 
Previdência Social e Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi responsável pelo aumento de 
R$60 milhões das receitas com outros Clientes, totalizando R$179,5 milhões.  

As receitas de consignação também aumentaram significativamente em 2007. 
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O equilíbrio do valor do faturamento reflete em significado positivo para a organização, que 
está produzindo cada vez mais com menos consumo relativo de recursos, ou seja, aumentando 
a produtividade, tornando o preço cada vez mais competitivo em benefício dos nossos clientes.  

 

 

631 6.669

39.318

4.077

1.133

127.689

MPS
Consignações - Diversos Bancos
MTE 
Demais Clientes
SRP
MDS

Valor % Valor %

Ministério da Previdência Social - M.P.S. 89.876 50,07 6.669 3,71 -93%
Consignações - Diversos Bancos 26.777 14,92 39.318 21,90 47%
Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E. 1.132 0,63 4.077 2,27 260%
Demais Clientes - (Bancos, Órgãos Financeiros, etc.) 993 0,55 1.133 0,63 14%
Ministério do Desenvolvimento Social - M.D.S. 816 0,45 631 0,35 -23%
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB 0 0,00 127.689 71,13
Total 119.594 100,00 179.517 100,00 50%

Faturamento Anual de Diversos Clientes
2006 2007

Evolução
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4. Gestão de Programas e Ações  
 
A seguir são apresentados os principais programas desenvolvidos pela Empresa em 2007, com 
a exposição sumária das razões de sua importância e seus objetivos. A cada Programa são 
descritas as ações que materializam o objetivo do programa, evidenciando os resultados 
alcançados no exercício. 
 
 
4.1. Programa F1 - Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE  
 
Dados Gerais do Programa F1 
 
Tipo de programa Serviços ao Estado  
Objetivo geral Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE 
Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 
Gerente executivo DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 
 
Objetivos: 
Em 26/07/1995, o TCU, mediante a Decisão nº. 357/1995 - Plenário, determinou a então 
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário - SPES/MTE, dentre outras providências, a 
interrupção de novas contratações com a Datamec fundamentadas em inexigibilidade de 
licitação por notória especialização. Foi escolhida a Dataprev para assumir os sistemas e 
serviços então prestados pela Datamec/Unisys, com base em diversos fatores citados no 
Relatório TCU TC-028.145/2006-0. 
 
Principal Ação do Programa F1: 
Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE. 
 
Gestão da Ação: 
 
Ação 01/F1 – Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – 
SPPE 
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Dados Gerais da Ação 01/F1: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego 

Descrição 

Desenvolvimento, utilizando plataforma aberta, e implantação dos 
sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE do MTE 
abaixo listados: 
Abono Salarial; 
Cadastro Geral de Empregados/Desempregados – CAGED; 
Seguro Desemprego – SD; 
Intermediação de Mão-de-Obra - SIGAE-IMO;  
Plano Nacional de Qualificação - SIGAE-PNQ;  
Código Brasileiro de Ocupação – CBO; 
Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER. 
(Fonte: Contrato 005/2007 DATAPREV-MTE) 

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

Unidades executoras UDPB – Unidade de Desenvolvimento de Software da Paraíba 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da 
ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local  

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 
Resultados da Ação 01/F1: 
A Dataprev abriu sete frentes de trabalho em paralelo, com a criação de sete projetos  de forma 
a atender todas as necessidades de desenvolvimento dos sistemas do MTE em plataforma 
aberta. As equipes dos projetos são compostas por profissionais contratados no último 
Concurso Público realizado pela Dataprev em 2007. Tais recursos têm conhecimento de 
técnicas e ferramentas que possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento 
dos sistemas.  
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4.2. Programa F2 - Modernização dos Sistemas do Regime Geral da 
Previdência Social  

 
Dados Gerais do Programa F2: 
Tipo de programa Serviços ao Estado 
Objetivo geral Desenvolver os sistemas do Novo Modelo de Gestão do INSS. 

Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Gerente executivo DESE – Departamento de Projeto de Softwares Especiais 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

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

 
Principais Ações do Programa F2: 
Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS, tornando possível a desativação do 
UNISYS CV2; 
Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE 1 que permita a desativação do SABI, 
PRISMA e BENEFweb; 
Desenvolver as demais funcionalidades do sistema de benefícios - SIBE 2 que permitam a 
desativação do UNISYS CV3; 
 
Resultados: 
O alcance destes objetivos (conciliação da modernização do “negócio” com a migração 
tecnológica) está fortemente baseado na contratação de uma fábrica de software externa. O 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD (contratante) celebrou, em 
31/08/2006, o contrato (nº 06/47-2619), com o Consórcio INFO-PREV-BR (contratada), tendo a 
Previdência Social como beneficiário. O objetivo da contratação, realizada no âmbito do 
ProPREV (Programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social), é 
a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, no 
âmbito do Projeto de Implantação do Novo Modelo de Gestão da Previdência Social PI-NMG 
(PS). Foram contratados, para execução em 24 meses, 43.826 pontos por função para 
execução de todas as fases do processo de desenvolvimento (Iniciação, Elaboração, 
Construção e Transição), incluindo a produção assistida e a transferência de tecnologia. 

A Dataprev abriu diversas frentes de trabalho (19) para desenvolver este trabalho em conjunto 
com o Consórcio, incluindo os projetos conduzidos internamente pela empresa. Foram 
constituídas, inicialmente, duas grandes frentes de trabalho: a primeira do CNIS (conduzida 
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pela TATA, prime do Consórcio) e a segunda do SIBE 1 (conduzida pela DBA, membro do 
Consórcio). As equipes dos projetos, por parte da Dataprev, são compostas por recursos 
conhecedores dos sistemas atuais e do negócio, além de contratados no último Concurso 
Público realizado em 2007. Os recursos recém-contratados têm conhecimento de técnicas e 
ferramentas que possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento dos 
sistemas. Os projetos têm sido acompanhados pela Coordenação Geral de Projetos de 
Software da DRD e encontram-se, em sua maioria, em atraso. Tais projetos são executados 
pelo Consórcio INFO-PREV-BR, que vem entregando artefatos sem a devida qualidade o que 
acarreta atrasos nos projetos. Alguns projetos estão em fase de iniciação e outros em fase de 
elaboração. 
 
Gestão das Ações: 
 
Ação 01/F2 – Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS, tornando possível a 
desativação do UNISYS CV2 
 
Dados Gerais da Ação 01/F2: 
Tipo Ação não orçamentária 

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

Descrição 

Desenvolvimento e implantação dos sistemas INTCNIS (Integração do CNIS), 
CNIS-PF, CNIS-VRC GPS, CNIS-VRC Base, CNIS-VR Migração, CNIS-VRC 
Web, CNIS-SE, CNIS-VRC GFIP e CNIS-CI Migração em plataforma baixa, 
com a utilização do Consórcio INFO-PREV-BR contratado pelo PNUD para o 
INSS. Estes sistemas compõem o “Projeto de Modernização do CNIS”, 
envolvendo dados e processos de vínculos, remunerações e contribuições 
que deverão ser tratados e solucionados, fundamentados numa nova 
modelagem de dados com enfoque nos fatos geradores de benefícios 
previdenciários, para atender os processos de negócio identificados nos 
macro-processos do Novo Modelo de Gestão,  

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DESE – Departamento de Projeto de Softwares Especiais 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DESE – Departamento de Projeto de Softwares Especiais 

Coordenador nacional da 
ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local  

Consórcio INFO-PREV-BR 
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Resultados da Ação 01/F2: 
As atividades previstas no cronograma dos projetos estão atrasadas, uma vez que a equipe do 
Consórcio foi significativamente reduzida em dezembro/07. Cabe observar que o cronograma 
assumido pelo Consórcio terá que ser revisto em vista existência de um contingente mínimo 
para cumprimento do mesmo. Neste momento, não é possível quantificar adequadamente 
novas estimativas de prazo para a liberação do CV2.  

Neste contexto, diversas atividades deixaram de ser realizadas. O Consórcio está executando 
apenas as tarefas previstas nas Ordens de Serviço (OS) em andamento, que estão em fase 
final. Nenhuma nova OS está sendo iniciada. O Consórcio informou também que dará 
encaminhamento a novas OS somente após novo acordo comercial e técnico com o 
contratante, que está sendo discutido. 

Progressos da equipe do Consórcio no que tange ao conhecimento do negócio foram 
comprometidos com as demissões ocorridas. Mesmo os técnicos do Consórcio que vinham 
apresentando um maior nível de produtividade foram afastados. A contratação de novos 
analistas irá gerar um novo período de baixa produtividade em função de diversos fatores 
envolvidos na ambientação dos novos contratados. 

Em vista da indefinição sobre a retomada dos projetos pelo Consórcio, a Dataprev, em 
conjunto com o INSS, está desenvolvendo um estudo de alternativas para condução dos 
projetos do NMG.  
 
Ação 02/F2 – Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE 1 que permita a 
desativação do SABI, PRISMA e BENEFweb 
 
Dados Gerais da Ação 02/F2: 
Tipo Ação não orçamentária 

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

Descrição 

Desenvolvimento e implantação dos sistemas AUDICORP, INTARQ e MCB, 
em fase de planejamento, e MCJ, REQUER, SATCON, AGEPER, ATUBEN, 
MONITOR, SIBE-Migração, SPAI, IGEPER e INTSIBE, que compõem o 
Projeto SIBE 1, desativando os sistemas SABI, PRISMA, BENEFWeb e parte 
do SUB. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DESE – Departamento de Projeto de Softwares Especiais 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DESE – Departamento de Projeto de Softwares Especiais 

Coordenador nacional da 
ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

Consórcio INFO-PREV-BR 

 
Resultados da Ação 02/F2: 
Os projetos têm apresentado resultados positivos, embora estejam em atraso.  



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 59 

 

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

O cronograma elaborado pelo Consórcio para atender a desativação do SABI foi dividido em 3 
prioridades: 

Prioridade 1 - Reconhecimento de direito de benefícios por incapacidade / atualização 

Prioridade 1,5 - Reconhecimento de direito - Concessões Judiciais (Benefícios por 
Incapacidade) 

Prioridade 2 - Reconhecimento de direito BPC/LOAS / Atualização 

O cronograma também apresenta as demais funcionalidades distribuídas nas seguintes 
prioridades: 

Prioridade 3 - Reconhecimento do direito – aposentadoria, auxílio reclusão, pensões 
desdobradas 

Prioridade 4 - Reconhecimento do direito (salário maternidade, EPU, pensões) 

Prioridade 5 - Reconhecimento do direito - Pecúlio e Concessões judiciais (exceto Benefício 
por Incapacidade) 

O Consórcio propõe o prazo final do Projeto SIBE para 08/10/2008 e o prazo para desativação 
do SABI para 28/07/2008. Esses prazos representam atrasos nas metas acordadas em 
setembro/2007 – de implantação do SIBE é 31/08/2008 e atendimento da parte relativa ao 
Benefício por Incapacidade até 31/05/08. Esses prazos ainda foram aprovados pelos dirigentes 
da Previdência Social e, portanto estão sendo re-pactuados. 

O índice de rejeição dos artefatos entregues pelo Consórcio foi reduzido com a adoção da 
estratégia de trabalho em conjunto com a equipe do DESE e da realização de uma verificação 
da própria equipe do Consórcio antes da entrega, entretanto permanecem apresentando 
algumas não conformidades. 

Os gestores do SIBE continuam a alertar para a probabilidade de atraso da entrega da OS1, 
devido ao período de recesso do INSS, de 14/12/2007 a 20/01/2008. O Consórcio vinha sendo 
alertado para a necessidade de iniciar os trabalhos antes do período de recesso, o que não se 
realizou. De forma a mitigar esse risco, os artefatos com entrega prevista para janeiro serão 
validados pelo cliente em reuniões de vídeo conferência, conforme proposta do INSS.  
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Ação 03/F2 – Desenvolver as demais funcionalidades do Sistema de Benefícios – SIBE 2, 
que permitam a desativação do UNISYS CV3 
 
Dados Gerais da Ação 03/F2 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Adequar o sistema aos novos processos de operacionalização da 
Compensação Previdenciária entre o Regime de Previdência Social (RGPS) 
e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 
Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Descrição 
Desenvolvimento e implantação do sistema COMPREV – Compensação 
Previdenciária, permitindo a migração para a nova plataforma tecnológica. 
Serão incluídas novas funcionalidades de Atualização e Revisão das 
Compensações e de Ajuste de Contas.  

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DEBC – Departamento de Benefícios 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEBC – Departamento de Benefícios 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

Consórcio INFO-PREV-BR 

 
Resultados da Ação 03/F2: 
A Dataprev continua aguardando a resposta do Consórcio sobre a alocação de líderes/equipes 
para condução dos projetos do SIBE 2.  
 

4.3. Programa F3 – Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios da 
Previdência Social 

 
Dados Gerais do Programa F3: 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 
Desenvolver e implantar os sistemas CNIS-RPPS, CADPREV, 
SIPREV Gestão – Benefício e SIPREV Gestão - Cadastro, para 
atender aos processos de negócio da SPS. 

Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Gerente executivo DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) MPS – SPS (Secretaria de Previdência Social) 
 
Objetivos: 
Necessidade de informatização dos processos de negócio da Secretaria e integração com 
entes federativos com regime próprio de Previdência. Os sistemas atuais da SPS apresentam 
dificuldades de integração, manutenção, segurança e acesso, além da dependência de 
terceiros para o desenvolvimento. Há necessidade de expansão da informatização dos 
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processos da SPS. Neste sentido, é necessário desenvolver novos sistemas sob a ótica da 
modernização e da integração de informações. 
 
Principais Ações do Programa F3: 
Construir cadastro de servidores dos regimes próprios de Previdência. 
Construir sistema que permita a emissão dos certificados de regularidade previdenciária dos 
regimes próprios - CRP. 
Criar mecanismos para captação das informações dos entes federativos que possuem regime 
próprio. 
 
Gestão das Ações 
 
Ação 01/F3 – Construir cadastro de servidores dos regimes próprios de Previdência 
 
Dados Gerais da Ação 01/F3 
Tipo Ação não orçamentária 

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

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

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local  

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

 
Resultados da Ação 01/F3: 
A equipe do projeto é composta por recursos contratados no último Concurso Público realizado 
pela Dataprev em 2007. Tais recursos têm conhecimento de técnicas e ferramentas que 
possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento dos sistemas. O projeto 
encontra-se em fase de especificação. 
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Ação 02/F3 – Construir sistema que permita a emissão dos certificados de regularidade 
previdenciária dos regimes próprios – CRP 
 
Dados Gerais da Ação 02/F3 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  

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

Descrição 

Desenvolvimento e implantação da Modernização do sistema CADPREV, 
que atualmente baseia-se em plataforma Microsoft, utilizando arquitetura, 
ambiente e plataforma que viabilizem a independência de fornecedor, 
proporcione facilidades de evolução e produção nos ambientes da Dataprev, 
seguindo as diretrizes de TI da Previdência Social e gerando a emissão do
CRP. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

 
Resultados da Ação 02/F3: 
A equipe do projeto é composta por recursos contratados no último Concurso Público realizado 
pela Dataprev em 2007. Tais recursos têm conhecimento de técnicas e ferramentas que 
possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento dos sistemas.  
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Ação 03/F3 – Criar mecanismos para captação das informações dos entes federativos 
que possuem regime próprio 
 
Dados Gerais da Ação 03/F3 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  

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

Descrição 

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

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

 
Resultados da Ação 03/F3: 
A equipe do projeto é composta por recursos contratados no último Concurso Público realizado 
pela Dataprev em 2007. Tais recursos têm conhecimento de técnicas e ferramentas que 
possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento dos sistemas.  
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4.4. Programa F4 - Modernização dos Sistemas da Previdência Complementar  
 
Dados Gerais do Programa F4: 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 

Desenvolver e implantar os sistemas SICADI Modernização -
Sistema de Captação Contábil e Estatística de Benefícios  (em 
planejamento), CAD-SPC, CAND, Comunicação SPC x 
Custodiantes, INFGER/SPC e SCAI - Controle de Auto de Infração, 
de forma a atender aos processos de negócio da SPC – Secretaria 
de Previdência Complementar do MPS. 

Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Gerente executivo DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) MPS – SPC (Secretaria de Previdência Complementar) 
 
Objetivos: 
Informatização dos processos de trabalho da Secretaria de Previdência Complementar do MPS 
e integração com as entidades de previdência complementar. 
 
Principais Ações do Programa F4: 
Desenvolver os sistemas que compõem o SIPC (Sistema Integrado de Previdência 
Complementar). 
 
Gestão da Ação: 
 
Ação 01/F4 – Desenvolver os sistemas que compõem o SIPC (Sistema Integrado de 
Previdência Complementar) 
 
Dados Gerais da Ação 01/F4: 
Tipo Ação não orçamentária 

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

Descrição 
Desenvolvimento e implantação dos sistemas: SICADI – Modernização - Sistema 
de Captação Contábil e Estatística de Benefícios (em fase de planejamento), 
SCAI - Controle de Auto de Infração, Comunicação SPC x Custodiantes, CAND, 
CAD-SPC e INFGER/SPC. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 

Coordenador nacional da 
ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DECS – Departamento de Produtos de Cadastros Sociais 
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Resultados da Ação 01/F4: 
A Dataprev abriu sete frentes de trabalho em paralelo, com a criação de projetos. As equipes 
dos projetos são compostas por recursos contratados no último Concurso Público realizado 
pela Dataprev em 2007. Tais recursos têm conhecimento de técnicas e ferramentas que 
possibilitam a adoção de padrões abertos para o desenvolvimento dos sistemas. Os projetos 
substituirão os sistemas atuais que foram desenvolvidos por terceiros contratados pela SPC. 

4.5. Programa F5 - Atualização dos Sistemas Legados do Regime Geral da 
Previdência Social 

 
Dados Gerais do Programa F5: 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 

Desenvolver e implantar os sistemas MAP, Censo Previdenciário e 
Sistema de Agendamento Eletrônico – SAE (já concluídos), IR -
Imposto de Renda e SDC - Gestão de Empresas Convenentes (em 
fase de planejamento), SGP - Sistema de Gerenciamento de 
Planos, SIA, SIACI - Sistema de Acordos Internacionais e TCE (em 
andamento), de forma a atender as demandas enviadas pelo 
cliente, conforme prioridades definidas. 

Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Gerente executivo DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) INSS 
 
Objetivos: 
Manter os sistemas atuais devidamente aderentes à legislação vigente e às regras de negócio 
definidas pelo cliente, até que os mesmos sejam substituídos pelos novos sistemas do NMG. 
 
Principais Ações do Programa F5: 
Versão nova dos sistemas PRISMA, SABI e SUB 

Versão 4 do SAE 

Versão 2.0 do MAP - Prevcidade  

Censo - Atualização 
 

Gestão das Ações: 
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Ação 01/F5 – Versão nova dos Sistemas PRISMA, SABI e SUB 
 
Dados Gerais da Ação 01/F5: 
Tipo Ação não orçamentária 
Finalidade  Implementar alterações solicitadas pelo INSS 
Descrição Desenvolvimento e implantação de novas versões dos sistemas. 
Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

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

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

 
Resultados da Ação 01/F5: 
A nova versão foi concluída em janeiro/2008. Aguardando definição do INSS para atualização 
das bases de dados do SUB e CNIS. Vale ressaltar que, em função do adiantamento dos 
pagamentos dos benefícios (5 dias úteis) para a mesma competência, em reunião com o INSS 
e FEBRABAN, a atualização não foi feita no mês de dezembro/2007, conforme expectativa 
existente. 
 
Ação 02/F5 – Versão 4 do SAE 
Dados Gerais da Ação 02/F5: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Reduzir a fila virtual de atendimento, fornecer melhores informações ao 
cidadão sobre a realização do atendimento, gerar informações que 
contribuam para um maior controle gerencial e aumentar a segurança e 
robustez do sistema. 

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

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

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

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 
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Resultados da Ação 02/F5: 
O projeto foi concluído dentro do prazo - em dezembro/2007, com a implementação de novas 
funcionalidades para prevenir fraudes, evitar problemas de ordem jurídica, melhorar a 
qualidade do atendimento ao cidadão e fornecer informações para melhorar a gestão do 
Sistema de Agendamento Eletrônico (SAE), que realiza o agendamento de serviços nas 
Agências da Previdência Social, com o objetivo de reduzir as filas de atendimento. 
 
Ação 03/F5 – Versão 2.0 do MAP – Monitoração e Acompanhamento do PREVCidade 
 
Dados Gerais da Ação 03/F5: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Permitir o tratamento das solicitações das Prefeituras para instalação do 
PrevCidade, além da consulta do andamento das solicitações e um sistema 
que apresente os dados para subsidiar a decisão de localização de uma 
Unidade de Atendimento PREVCidade.  

Descrição 

Disponibilizar as informações do PREVCidade através de um portal e 
desenvolver e implantar o Sistema de Acompanhamento do PREVCidade, de 
modo a permitir agilizar os processos para o registro da manifestação de 
interesse de uma prefeitura em disponibilizar uma unidade de atendimento 
PREVCidade, e subsidiar o INSS na tomada de decisão para efetivação do 
Convênio PREVCidade. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

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

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

 
Resultados da Ação 03/F5: 
A versão 2.0 do MAP – Monitoração e Acompanhamento do PREVCidade foi concluída em 
janeiro/2007. A implantação assistida dos Módulos Internet e Intranet teve início em 17/01/2007 
e seu término na semana de 05/02  a 09/02/2007. 
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Ação 04/F5 – Censo – Atualização 
 
Dados Gerais da Ação 04/F5 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  

Atualizar o cadastro dos benefícios da Previdência Social e com isto facilitar 
a identificação dos beneficiários, possibilitando a redução de fraudes. A 
atualização cadastral proveniente do Censo Previdenciário abrange as 
informações cadastrais dos beneficiários da Previdência Social, tratadas no 
Sistema de Benefícios, cujo benefício seja de um dos tipos: aposentadoria, 
pensão ou abono de permanência em serviço. 

Descrição 

Desenvolver o sistema Censo Previdenciário, permitindo atualizar os dados 
cadastrais, em que as informações serão captadas pela rede bancária. Cada 
banco irá fazer um processo de atualização cadastral para os seus 
beneficiários e posteriormente enviar estes dados para a Dataprev, que irá 
captar estas informações e processar a atualização no cadastro dos 
benefícios da Previdência Social - SUB e posteriormente no CNIS. O sistema 
deverá ter um módulo de informações que permita o acompanhamento do 
processo. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

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

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

 
Resultados da Ação 04/F5: 
A atualização do sistema Censo Previdenciário foi concluída em fevereiro/2007 e todos os 
“batimentos” foram realizados pela DTP. Esta ação atualizou o cadastro dos benefícios da 
Previdência Social e com isto facilitou a identificação dos beneficiários, possibilitando a 
redução de fraudes. 
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4.6. Programa F6 - Atualização dos Sistemas Legados da Receita Federal do 
Brasil 

 
Dados Gerais do Programa F6: 

Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 
Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas CEI 
WEB, DISO Web e FGE, da Receita Previdenciária, de forma a 
viabilizar a integração de sistemas para a RFB – Receita Federal 
do Brasil. 

Gerente do programa DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Gerente executivo DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e 
Contencioso 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Receita Federal do Brasil / COTEC 
 
Objetivos: 
Com a unificação da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) com a Secretaria da Receita 
Federal (SRF) é necessário preparar os sistemas atuais da Receita Previdenciária para 
integração com os sistemas da Receita Federal. Fazendo-se necessário um programa de 
modernização dos sistemas da receita previdenciária para plataforma aberta. 
 
Principais Ações do Programa F6: 
Integrar Sistemas das Receitas Previdenciária e Federal, para apoiar os processos de negócio 
da RFB. 
 
Gestão da Ação: 
 
Ação 01/F6 – Integrar os Sistemas das Receitas Previdenciária e Federal, para apoiar os 
processos de negócio da RFB 
 
Dados Gerais da Ação 01/F6: 
Tipo Ação não orçamentária 

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

Descrição 
Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas CEI WEB, DISO 
WEB e FGE, da Receita Previdenciária, de forma a viabilizar  a integração de 
sistemas para a RFB – Receita Federal do Brasil. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso 
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Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DERC – Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso 

 
Resultados da Ação 01/F6: 
O sistema DISO WEB foi concluído em janeiro de 2007. Foi realizada a substituição do 
software descentralizado por um centralizado, de tecnologia Clipper, atendendo Decisão TCU 
nº 1049/2000, ação sob observação da SFC - Secretaria Federal de Controle, relatórios nº 
087909 e 101235, de “agilizar as migrações dos sistemas cruciais da Previdência que utilizam 
a linguagem Clipper para plataformas mais modernas e integradas que permitam o efetivo 
gerenciamento nas unidades regionais". Este sistema trouxe auxílio no cálculo para a 
regularização de obras em construção civil de responsabilidade de pessoas jurídicas e de 
pessoas físicas. 

O sistema CEI WEB foi concluído em no prazo previsto (novembro/2007) e trouxe o 
aprimoramento do serviço ao contribuinte da Receita Previdenciária, na concessão de 
matrículas específicas para a Previdência Social, sem a necessidade de comparecimento em 
uma unidade de atendimento, através do aplicativo – CEI WEB, disponibilizado na INTERNET, 
agora por meio da atualização da base central em tempo real, necessária para manter a 
integridade das informações. 

Todas as demandas estão sob controle da COTEC/RFB e encaminhadas para Dataprev via 
DERC. Ainda não foi realizada a reunião de planejamento de demandas para 2008 com a 
Dataprev, COTEC e áreas de negócio da RFB. A COTEC está fazendo reuniões internas para 
consolidação das demandas. Grandes projetos em curso em 2007 como PREJUIZO FISCAL 
estão sendo acompanhados detalhadamente pela COTEC. Um deles, o SIF 4 será 
homologado em 07/12.  
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4.7. Programa G1 – Adequação da Infra-estrutura Tecnológica 
 
Dados Gerais do Programa G1: 
Tipo de programa Serviço ao Estado 

Objetivo geral 
Prover arquitetura técnica e infra-estrutura de TIC capaz de 
atender com qualidade e segurança os níveis de serviço 
acordados com os clientes. 

Gerente do programa DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Gerente executivo DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev e Clientes 

 
Objetivos: 
Adotar uma arquitetura técnica e uma infra-estrutura de TIC mais segura e melhor gerenciada, 
com um nível de maturidade adequado aos requisitos de negócio, que seja capaz de atender 
com qualidade e segurança os níveis de serviço acordados com os Clientes. O ambiente de 
TIC deve ainda implementar tolerância à falhas, permitir escalabilidade horizontal e vertical e 
contingência. 

Adequar o ambiente operacional e de telecomunicações às demandas dos clientes, com 
qualidade e segurança, tornando-o flexível às variações da demanda e de comportamento 
previsível. 

Os requisitos devem ser atendidos considerando sempre o uso de padrões abertos que 
permitam um processo de aquisição competitivo, visando atingir melhor relação custo/benefício 
da solução como um todo. 

Estabelecer uma logística de desativação dos equipamentos Unisys. 

O novo ambiente tecnológico deve ser projetado com base no nível de maturidade necessário 
para atender os desafios de negócio. Sendo assim, as principais fases do programa podem ser 
descritas da seguinte maneira: 

− Identificar o nível de maturidade atual da infra-estrutura de TIC 

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

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

− Projetar a arquitetura técnica e especificar os componentes da infra-estrutura de TIC; 

− Instruir o processo de aquisição; 

− Homologar solução adquirida. 
 
Principais Ações do Programa G1: 

− Adequação da Solução de Armazenamento de Dados. 

− Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos elementos da infra-estrutura de TIC 
para os seguintes processos de negócio: 
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− GED; 

− Software de Gerenciamento de TIC; 

− Consolidação dos sistemas do MPS; 

− Sistemas do MTE; 

− Consolidação dos sistemas ambiente legado; 

− Sistema de Autorização de Acesso - SAA; 

− Sistema Prisma. 

− Implantação da Solução de gerenciamento de serviços de TIC (Framework da CA): 

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

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

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

− Aquisição e implantação da sala de monitoração de TIC. 

− Implantação do controle de acesso à Internet no restante do País. 

− Modernização do Sistema de Telefonia da Dataprev 

− Contratação e instalação dos circuitos de voz; 

− Aquisição, instalação e configuração das centrais telefônicas. 

− Modernização da Rede Multisserviços: 

− Implantação da nova tecnologia de rede (MPLS); 

− Expansão do Serviço de Videoconferência; 

− Aquisição e instalação dos roteadores de contingência do Backbone; 

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

− Aquisição e instalação de Switches nível 3; 

− Atualização dos switches de conteúdo; 

− Atualização do controlador de banda. 

− Modernização da Solução de Segurança de Rede: 

− Atualização tecnológica dos dispositivos de firewall e Redimensionamento dos gateways de 
VPN (Virtual Private Network); 

− Implantação do IPS (Sistema de Prevenção de Intrusos). 
 
Gestão das Ações: 
 
Ação 01/G1 - Adequação da Solução de Armazenamento de Dados 
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Dados Gerais da Ação 01/G1: 
Tipo Ação não orçamentária. 

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

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT - Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 

Unidades executoras Centros de Processamento da Dataprev. 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DEPI – Departamento de Planejamento e Projetos de Infra-
estrutura de TI. 

Coordenador nacional da ação Assessoria da DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Responsável pela execução da 
ação no nível local Centros de Processamento da Dataprev. 

Resultados da Ação 01/G1: 
Aquisição, homologação e instalação dos dispositivos de armazenamento nos sites do CPRJ e 
CPSP.  
 

Ação 02/G1 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos elementos da infra-
estrutura de TIC para os seguintes processos de negócio: 
Dados Gerais da Ação 02/G1: 

Tipo Ação não orçamentária. 

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

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT - Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 

Unidades executoras Departamentos da Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

CGAD – Coordenação Geral de Administração e Classificação de 
Demandas. 

Coordenador nacional da ação Assessoria da DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Responsável pela execução da 
ação no nível local Departamentos da Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
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Resultados da Ação 02/G1: 
GED 

Ação não iniciada em 2007. 

Software de Gerenciamento de TIC  

Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para compor o 
processo administrativo de aquisição da infra-estrutura de TIC. 

Consolidação dos sistemas do MPS 

Ação não iniciada em 2007. 

Sistemas do MTE 

Ação não iniciada em 2007. 

Consolidação dos sistemas ambiente legado 

Aquisição, homologação e instalação dos servidores de aplicação, servidores da camada de 
negócios e de banco de dados. 

Sistema de Autorização de Acesso - SAA 

Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para compor o 
processo administrativo de aquisição da infra-estrutura de TIC. 

Sistema Prisma 

Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para compor o 
processo administrativo de aquisição. 
 
Ação 03/G1 – Implantação da suite de gerenciamento de serviços de TIC (Framework da 
CA): 
 
Dados Gerais da Ação 03/G1: 
Tipo Ação não orçamentária. 

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

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT - Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 

Unidades executoras Departamentos da Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução DEGT – Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI. 

Coordenador nacional da ação COPG – Coordenação do Programa de Gestão de Serviços de TI. 
Responsável pela execução da 
ação no nível local Departamentos da Diretoria de Infra-estrutura de TIC. 
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Resultados da Ação 03/G1: 
Integração dos serviços oferecidos pelo SART e pelo CACIC à Suite de Gerenciamento de TIC 
Ação não iniciada em 2007. 
Implantação da ferramenta de gerência de rede da Suite de Gerenciamento de TIC 
Durante o ano de 2007, as ferramentas de gerenciamento de rede, Spectrum e eHealth, foram 
colocadas em produção, no âmbito do Departamento de Redes de Telecomunicações da 
Dataprev.  
O atual estágio de utilização das ferramentas é o seguinte: 
Ferramenta de Gerência de Falha - Spectrum 
Ferramenta implantada e está monitorando toda a Rede Multisserviços (rede WAN), a rede 
local do CPRJ e parte das redes locais do CPSP e CPDF. Estão sendo monitorados também 
os serviços de resolução de nomes (DNS), os switches de conteúdo e os serviços de FTP e 
TELNET do Mainframe. Os operadores foram treinados e estão realizando atividades no uso 
da ferramenta. 
Ferramenta de Gerência de Desempenho - eHealth 
Ferramenta implantada e está monitorando parte da Rede Multisserviços (Rede WAN), a rede 
local do CPRJ e os serviços de Proxy e DHCP, enviando alarmes para o Spectrum. Existem 
pendências de atualização de versão do software (upgrade da versão 5.7 para 6.0). 
Para a realização destas atividades, 02 (dois) analistas foram alocados, com dedicação não 
exclusiva. 
O suporte do fornecedor CA foi utilizado, porém se mostrou deficiente em diversos momentos. 
Os problemas foram: demora no tempo de solução, atendimento em língua inglesa e 
dificuldade de tratamento dos chamados abertos, quando havia a inclusão de mais de um 
questionamento. 
Implantação da Suite de Gerenciamento de TIC em todo o País 
Revisão do projeto de Gestão de Serviços de TI entregue inicialmente pela CA, incluindo o 
cronograma;  
Organização do software entregue pela CA na Softeca da empresa; 
Sensibilização do corpo gerencial e técnico da Diretoria de Infra-estrutura de TIC para a 
importância da solução adquirida em termos da gestão de TI por serviços, tendo sido 
realizadas palestras nas Unidades Regionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília;  
Mapeamento e avaliação da maturidade dos processos de gestão de serviços de TI na 
Dataprev; 
Divulgação para o corpo funcional da Dataprev das funcionalidades da solução adquirida, bem 
como da metodologia e plano de comunicação a serem utilizados na gestão do Programa; 
Demonstração, para o fornecedor da suite de gerenciamento, das iniciativas de gestão de 
serviços de TI e ferramentas utilizadas na Dataprev; 
Avaliação da necessidade de recursos adicionais para implementação da solução e 
levantamento de preços relacionados. 

Aquisição e implantação da sala de monitoração de TIC 

Ação não iniciada em 2007. 
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Ação 04/G1 – Implantação do controle de acesso à Internet no restante do País 
 
Dados Gerais da Ação 04/G1: 
Tipo Ação não orçamentária. 

Finalidade  Ampliar a abrangência da ferramenta para controle de 
acesso à Internet. 

Descrição 
Divulgar a política de segurança vigente e classificar os 
usuários, de acordo com os perfis estabelecidos pelos 
respectivos gestores. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 

Unidades executoras DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e 
Unidades Regionais 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações e 
SUAT - Superintendência de Atendimento 

Coordenador nacional da ação DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 
Responsável pela execução da 
ação no nível local Unidades Regionais 

 
Resultados da Ação 04/G1: 
Na Dataprev, a ferramenta para controle de acesso à Internet está em operação nas Unidades 
Regionais Rio de Janeiro e Distrito Federal, assim como nas Unidades de Desenvolvimento de 
software Paraíba e Santa Catarina. 

Foram realizadas reuniões com os clientes (CGTI/INSS e MPS) para apresentação da solução. 
Nestas oportunidades foram discutidos os processos para divulgação da política de acesso, 
captação das demandas de acesso para classificação dos usuários, preenchimento dos termos 
de responsabilidade, configurações das estações de trabalho, análise do fluxo para 
relacionamento com os clientes. A Dataprev aguarda as deliberações internas dos clientes para 
incorporação destes usuários aos novos mecanismos de controle. 
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Ação 05/G1 – Modernização do Sistema de Telefonia da Dataprev  
 
Dados Gerais da Ação 05/G1: 
Tipo Ação não orçamentária. 

Finalidade  

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

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC 

Unidades executoras Unidades Regionais  

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

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

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

Responsável pela execução da 
ação no nível local Unidades Regionais 
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Resultados da Ação 05/G1: 
Contratação e Instalação dos circuitos de voz  

Em fevereiro de 2007, foram assinados os contratos referentes ao serviço STFC – Serviço de 
Telefonia Fixa Comutado da Dataprev. Os vencedores do certame foram as empresas 
EMBRATEL, TELEFÔNICA e BRASIL TELECOM com o seguinte detalhamento: 

EMBRATEL - ligações locais no âmbito Brasil, exceto em São Paulo, e ligações DDD e DDI 
nas Regiões I e III do plano de outorgas da Anatel; 

TELEFÔNICA - ligações locais em São Paulo; 

BRASIL TELECOM – ligações DDD e DDI na Região II. 

A partir daí, deu-se início ao processo de migração do entroncamento existente nas Unidades 
Regionais da DATAPREV para EMBRATEL. Este processo tem sido realizado com bastante 
cautela, tendo em vista que as nossas Centrais PABX, já se encontram bastante obsoletas e 
em alguns casos sem contrato de manutenção, o que dificulta as configurações necessárias ao 
equipamento. 
Aquisição, instalação e configuração das centrais telefônicas. 

Foi realizada a migração de 12 (doze) Centrais, restando migrarem 07 (sete) Centrais. 

Este processo de migração tem sido realizado em conjunto com as Unidades Regionais, 
visando garantir economia em relação às despesas de telefonia fixa, em torno de 30%. 
 
Ação 06/G1 - Modernização da Rede Multisserviços 
 
Dados Gerais da Ação 06/G1 
Tipo Ação não orçamentária. 

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

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Unidades executoras DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações e 
Unidades Regionais 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Coordenador nacional da ação DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 
Responsável pela execução da 
ação no nível local DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Resultados da Ação 06/G1: 
Implantação da nova tecnologia de rede (MPLS) 

A nova Rede Multisserviços da Dataprev foi licitada em três processos distintos. A rede foi 
dividida em três regiões (I, II e II), em acordo com as áreas de outorga definidas pela ANATEL. 

As licitações ocorreram no final do ano de 2006 e os contratos foram assinados no início do 
ano de 2007. Foram vencedores nas respectivas regiões: Região I - Embratel, Região II - Brasil 
Telecom e Região III – Telefônica. 
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Após o período de negociação entre Dataprev e operadoras, iniciou-se a migração dos circuitos 
da rede antiga (tecnologia frame relay) para os novos circuitos (tecnologia MPLS). 

Devido a diversos problemas ocorridos durante a ativação dos novos circuitos, dos quais 
podemos citar problemas de infra-estrutura nas localidades do INSS, problemas de 
investimento por parte das operadoras e demora no recebimento dos equipamentos 
roteadores, a migração transcorreu lentamente. Ao final do ano de 2007, a operadora 
responsável pela rede da Região III já havia migrado todos os circuitos, a responsável pela 
Região II havia migrado 99% dos circuitos e a responsável pela Região I havia migrado 94% 
dos circuitos. 

Expansão do Serviço de Videoconferência 
Durante os meses de novembro e dezembro de 2007 foram instaladas 10 salas de 
videoconferência na Dataprev. Estas salas substituem os 03 antigos equipamentos existentes 
na Empresa. O novo sistema está atendendo 04 salas no Rio de Janeiro, 02 salas em Brasília 
e uma sala em São Paulo, Paraíba, Santa Catarina e Ceará. 
Vinte empregados foram treinados e estão trabalhando na gestão das salas nas 06 Unidades 
da Federação contempladas na solução (RJ, DF, SP, PB, SC e CE). Este treinamento teve 
como abrangência aspectos técnicos de operação, instalação e utilização dos equipamentos, 
com duração de 03 dias. 
Toda a movimentação de equipamentos e instalação completa do sistema foi feita sem a 
necessidade de viagens adicionais. 
Considerando o uso do sistema nos últimos dois meses, temos uma média de sete reuniões 
por meio de videoconferência por dia. 
A Dataprev economizou R$ 644.573,46 com a utilização das salas de videoconferência. Como 
o custo das instalações foi de R$ 504.543,30, em pouco mais de dois meses a Empresa 
recuperou o investimento.  

Aquisição e instalação dos roteadores de contingência do Backbone 

Ação não iniciada em 2007. 

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

Realizada a troca de equipamentos da Rede Local dos 03 Centros de Processamento (RJ, DF 
e SP), visando aumentar a capacidade de transmissão destas Redes Locais. Ação não 
concluída em 2007. 

Aquisição e instalação de switches nível 3 

Elaborado Estudo Técnico, Termo de Referência e Especificação Técnica para compor o 
processo administrativo de aquisição da infra-estrutura de TIC. 

Atualização dos switches de conteúdo 

Ação não iniciada em 2007. 

Atualização do controlador de banda 

Ação não iniciada em 2007. 
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Ação 07/G1- Modernização da Solução de Segurança de Rede 
Dados Gerais da Ação 07/G1 
Tipo Ação não orçamentária. 

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

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

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

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Departamento de Redes de Telecomunicações 

Coordenador nacional da ação Departamento de Redes de Telecomunicações 
Responsável pela execução da 
ação no nível local 

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

Resultados da Ação 07/G1: 
Atualização tecnológica dos dispositivos de Firewall e Redimensionamento dos Gateways de 
VPN (Virtual Private Network) 

Foram emitidas requisições para a aquisição de novos dispositivos de Firewall que viabilizarão 
o redimensionamento dos Gateways de VPN e a atualização tecnológica dos appliances de 
segurança em uso. O processo de licitação já dispõe de minuta de Edital e de aprovação da 
Diretoria (desde dezembro de 2007). Estimativa de convocação do certame: março de 2008. 

Implantação do IPS (Sistema de Prevenção de Intrusos) 

Os dispositivos do IPS (Sistema de Prevenção de Intrusos) foram adquiridos em outubro de 
2007 e recebidos/homologados/aceitos conforme previsto em contrato. Em dezembro de 2007, 
foi instalado o primeiro dispositivo no segmento Internet do CPRJ e está em operação desde 
então. O segundo equipamento foi enviado ao CPDF para configuração similar à do RJ. 
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4.8. Programa G2 - Programa Desenvolvimento de Pessoas 
 
Diante da necessidade de adequar o quadro de pessoal da Dataprev às demandas do 
processo de modernização da Empresa a Diretoria de Pessoas (DPE), após um processo de 
revisão de sua estrutura, definiu em 2007 o Programa de Desenvolvimento de Pessoas. Este 
programa é composto por um conjunto de ações que visam desenvolver, implementar e avaliar 
uma política de gestão de pessoas capaz de recrutar ou desenvolver os perfis necessários ao 
novo padrão tecnológico e de gestão por resultados, motivá-los e retê-los, para que a 
organização tenha condições de cumprir os compromissos pactuados com seus clientes. 

 

Dados Gerais do Programa G2: 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 

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

Gerente do programa DPE – Diretora de Pessoas 

Gerente executivo DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas  

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

Quantidade de pessoas capacitadas 
Quantidade de cursos publicados 

Público-alvo (beneficiários) Empregados da Dataprev 

 
Principais Ações do Programa G2: 
O conjunto de ações definidas no âmbito do Programa está voltado à melhoria do processo de 
gestão de pessoas por intermédio da implementação de projetos relacionados à gestão por 
competências, à educação continuada, à melhoria da saúde e bem-estar dos empregados, à 
promoção da gestão por desempenho e à criação de mecanismos que permitam a retenção 
dos talentos e a disseminação do conhecimento gerado na Empresa. 

Gestão das Ações: 
Ação 01/G2 – Gestão por Competências  
Dados Gerais da Ação 01/G2: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Apoiar e promover a efetividade dos processos de capacitação 
e de movimentação de pessoal na Empresa 

Descrição 

Definir as competências necessárias aos diversos segmentos 
da empresa e mapear as competências existentes no corpo 
funcional, de forma a subsidiar a revisão e construção das 
diretrizes que norteiam os processos relacionados ao 
desenvolvimento das pessoas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executoras DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
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Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

SVDC - Serviço de Desempenho e Competências 

Coordenador nacional da 
ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

Resultados da Ação 01/G2: 
− Convênio firmado com a Câmara dos Deputados para utilização pela Dataprev da 

ferramenta Banco de Talentos, desenvolvida por aquela instituição; 
− Definição da customização necessária à internalização da ferramenta na Empresa; 
− Definição do modelo conceitual de competências (Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes), em conjunto com a Escola da Previdência, que sustentará a implementação do 
processo de Gestão por Competências; 

− Início da revisão da tabela de conhecimentos relacionadas às atividades do PCS – Plano 
de Cargos e Salários. 

 
Tabela Metas e resultados da ação no exercício 

Previstas Realizadas  
Física Financeira Física Financeira 

100% das ações 
estruturantes implantadas  - 50% das ações 

estruturantes implementadas - 

 

Ação 02/G2 – Educação Continuada 
Dados Gerais da Ação 02/G2: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Promover a constante evolução e aperfeiçoamento profissional 
dos empregados da Dataprev 

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

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executora DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Área responsável por 
gerenciamento ou 
execução 

SVDC - Serviço de Desempenho e Competências 

Coordenador nacional 
da ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local  

DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

Resultados da Ação 02/G2: 
− Descentralização das verbas de T&D para as Unidades Regionais e definição de 

diretrizes para capacitação; 
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− Retomada das atividades de Desenvolvimento Gerencial com a realização de Seminário 
para os executivos do nível estratégico da organização; 

− Atendimento às demandas de capacitação oriundas do PMT; 

− Revisão do Plano de Capacitação para o PMT; 

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

Em agosto de 2007, o orçamento de T&D aprovado foi reprogramado gerando uma redução de 
54% no montante inicialmente previsto. Uma série de fatores contribuíram para que os índices 
de efetividade nas ações de Educação Continuada fossem reduzidos frente aos programas 
previstos. Podendo-se destacar a necessidade de adequação ao quadro de disponibilidade 
financeira do primeiro semestre do ano; a baixa disponibilidade de pessoal plenamente 
habilitado e com perfil adequado às exigências dos novos programas; os entraves burocráticos 
emergentes dos processos de compras/contratação de programas de Treinamento & 
Desenvolvimento, devido às características de contratação de prestação de serviços.  
 

Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Física Financeira Física Financeira 
100% do quadro funcional 

capacitado R$ 6.132.823,00*8 68,38% do quadro 
funcional* R$ 1.096.093,00 

100% do corpo gerencial 
capacitado R$ 1.019.748,00*9 17.06% do corpo 

gerencial*10  R$ 9.580,00*11  

100% das demandas de 
capacitação da DRD e da DIT, 
relacionadas aos projetos do 
PMT, atendidas (total: 767 

treinandos) 

R$ 1.463.497,03 

75,36% das demandas 
de capacitação da 

DRD e da DIT, 
relacionadas aos 
projetos do PMT, 

atendidas que 
correspondem a 578 

treinandos  

R$ 146.905,86 
(10,04%) 

(* Passou por alguma forma de capacitação: curso, palestra, instrução) 

                                                 
8  Valor total do orçamento em jan/2007, incluindo gerencial e PMT. 
9  Valor incluído no orçamento total. 
10  Em relação ao total do quadro (592) de função gratificada/confiança de jan/2008. 

11 Os valores despendidos na atividade de desenvolvimento gerencial, realizada em nov/2007, serão 
apropriados no lançamento contábil de 2008. 
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Ação 03/G2 – Gestão do Desempenho  
 
Dados Gerais da Ação 03/G2 
Tipo Ação não orçamentária 
Finalidade  Acompanhar o processo de desempenho funcional  

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executoras DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

SVDC - Serviço de Desempenho e Competências 

Coordenador nacional da 
ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local  

DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

 

Resultados da Ação 03/G2: 
− Aplicação do 5º processo de avaliação com o Sistema de Acompanhamento Funcional 

(SAF) ocorrido no período de janeiro a março de 2007; 

− Elaboração do Plano de Devolução dos resultados do SAF 5; 

− Disponibilização do módulo “Acompanhar” permitindo o ajuste das atividades planejadas 
com o empregado na entrevista de avaliação; 

− Continuidade das implementações evolutivas na aplicação; 

− Formação e atualização das facilitadoras do processo de avaliação em nível nacional com 
vistas à aplicação do processo de avaliação em 2008 (SAF 6). 
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Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Física Financeira Física Financeira 
100% do quadro funcional 

avaliado - 88% do quadro funcional 
avaliado - 

100% dos avaliadores 
sensibilizados através da 
divulgação dos resultados 

setoriais  

- 0% de avaliadores 
sensibilizados - 

 

Ação 04/G2 – Saúde e Qualidade de Vida 
 

Dados Gerais da Ação 04/G2 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Garantir índices satisfatórios de saúde e qualidade de vida na 
Empresa  

Descrição 
Deflagrar ações recuperadoras, preventivas e promotoras 
voltadas à saúde, através de um enfoque inter e 
multidisciplinar. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executoras DIQV - Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

DIQV - Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 

Coordenador nacional da 
ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local  

DIQV - Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 

 

Resultados da Ação 04/G2: 
Neste segmento os resultados alcançados estiveram voltados para a implantação de ações 
estruturantes a partir da criação da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida em maio de 2007. 
As metas definidas para o exercício priorizaram o levantamento de informações estatísticas e a 
padronização dos relatórios da área, a revisão e estabelecimento de fluxos de trabalho com 
abrangência nacional e a realização de ações educativas e preventivas relacionadas à Saúde e 
Qualidade de Vida. 
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Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Padronização e 
Sistematização dos  
relatórios da área 

Gerados 2 relatórios semestrais, com levantamento quantitativo de 
atendimento da área  de medicina do trabalho, do serviço social, da 

psicologia do trabalho e da enfermagem.   
Estabelecimento de 

fluxo e de 
procedimentos 

padronizados a serem 
adotados pelas 

Unidades Regionais/ 
Atendimento. 

Recebidas 50% das informações das Unidades 

Realização de ações 
educativas e 
preventivas 

 

1. Formação de onze multiplicadores 
Realizadas 38 turmas do programa de Planejamento Financeiro, com 
447 participantes, de 19 unidades 
2. Realizadas três palestras anti fumo, com 84 participantes 
3. Implantado o fumódromo, em mais de uma Unidade da Dataprev, 
especialmente nas Unidades do Distrito Federal e no Rio de Janeiro. 
4. Elaborado o programa Saúde sem Fumaça 
5. Capacitados dois mulitplicadores para o Programa Anti Tabagismo 
pelo Ministério da Saúde 
6. Elaborada e divulgada Nova Resolução sobre o Fumo na empresa  
7. Elaborado termo de referência para contratação de ginástica 
laboral em nível nacional 
8. Elaborado termo de referência para contratação de empresa para 
prestação de serviço de assistência ao empregado 
9. Realizado o Encontro Nacional das CIPAs, para estabelecimento 
de parceria. 
10. Participação no planejamento, execução e/ou acompanhamento 
da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
em parceria com a CIPA  de cada Unidade.  
11. Criada a Comissão de Ergonomia, com a emissão de dois 
pareceres iniciais. Incluída no fluxo de compras a necessidade de 
parecer ergonômico para aquisição de mobiliário, equipamentos e 
para a realização de obras internas. 
12. Elaborado folder com os benefícios e programas de saúde da 
Dataprev, vinculando a normas existentes ou ao ACT. 
13. Vacinados 2.062 empregados na campanha de vacinação 
antigripal, equivalente a 64% do quadro. 

Realização de ações 
estruturantes 

 

1. Organização de aproximadamente 100 dossiês de empregados 
beneficiados com o tratamento especializado 
2. Revisão e implantação de novo fluxo de atendimento a este 
benefício 
3. Elaboração de relatório sobre a situação deste benefício 
4. Revisão de cinco normas da área: abono de acompanhamento, 
antecipação de verbas, tratamento especializado, justificativa de 
ausência por motivo de doença. 
5. Levantamento de investimentos da área 
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Ação 05/G2 – Retenção, Atração e Valorização de Talentos 
 
Dados Gerais da Ação 05/G2: 
Tipo Serviços ao Estado 
Finalidade  Possibilitar a retenção e a valorização dos talentos da empresa 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executoras DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

SVRC - Serviço de Remuneração e Captação 

Coordenador nacional da 
ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

SVRC - Serviço de Remuneração e Captação 

 
Resultados da Ação 05/G2: 
Estudos relacionados à proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários da Dataprev: 
− Revisão da estrutura de salários do PCS; 

− Atualização da estrutura de cargos/atividades; 

− Revisão das Políticas de Remuneração.  

 

Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Física Financeira Física Financeira 
Implantação da nova versão 

do Plano de Cargos e Salários 
com a nova estrutura de 

salários 

- 

Proposta elaborada e 
encaminhada para 

aprovação do 
MPOG/DEST 

- 
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Ação 06/G2 – Disseminação do Conhecimento 
 
Dados Gerais da Ação 06/G2: 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Promover o compartilhamento de idéias, experiências e 
conhecimento visando garantir o desenvolvimento de uma 
vantagem competitiva para a empresa. 

Descrição Implementar práticas que possibilitem a gestão compartilhada 
do conhecimento. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Unidades executoras DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

SVDC - Serviço de Desempenho e Competências 
SVBL - Serviço de Biblioteca Central 

Coordenador nacional da 
ação 

DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local  

DIDE - Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

Resultados da Ação 06/G2: 
Na Dataprev, uma das atividades relacionadas à gestão compartilhada do conhecimento, está 
inserida no escopo do Programa de Instrutoria Interna, que visa incentivar a disseminação e o 
compartilhamento de saberes prioritários para a Empresa. Os resultados do programa de 
instrutoria interna têm demonstrado sua efetividade, sobretudo no atendimento aos princípios 
da economicidade da Administração Pública com o compartilhamento de conhecimentos dos 
profissionais da “Casa” e a valorização das competências internas.  
Além disso, também se destacaram os investimentos feitos na disseminação da informação  
pela aquisição de livros e publicações periódicas (jornais, revistas) nas áreas da TI e Gestão. 
Ainda em 2007, iniciou-se na empresa o processo de mapeamento das produções acadêmicas 
elaboradas pelos empregados, participantes de programas acadêmicos ou de Pós Graduação, 
com ou sem subsídio pela empresa.  
 

Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Física Financeira Física Financeira 
100% da produção acadêmica 
identificada e disponibilizada - 100% da produção 

acadêmica identificada - 

30% das atividades de 
capacitação da empresa 

realizadas através do 
Programa de Instrutoria 

Interna 

- 

38,48% de atividades de 
T&D realizadas através de 

instrutoria interna 
157 eventos de instrutoria 

interna realizado 
(envolvendo 2.327 

treinandos) 

R$ 74.159,50 

Atualização do acervo 
bibliográfico  

Investimentos em 
assinaturas de periódicos 
e aquisição de livros de TI 

e Gestão 

R$ 72.820,21 
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Outras ações de Investimento em Capital Humano 
Saúde e Qualidade de Vida 
Programa de Vacinação Anti-Gripal 
O Programa de Vacinação da Dataprev é destinado a todos os empregados e visa proporcionar 
saúde e bem estar ao corpo funcional, através da prevenção da gripe, reduzindo assim os 
casos de afastamento ocasionados pela doença. O programa é aplicado anualmente, entre os 
meses de abril e maio. 

Em 2007, o Programa de Vacinação da Dataprev atingiu cerca de 2.060 empregados e os valores  
investidos foram de R$ 48.260,00. 

Programa de Ginástica Laboral 
Em 2007, a Dataprev instituiu nas suas unidades de Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro o 
Programa de Ginástica Laboral, cujo objetivo é combater e prevenir as doenças profissionais como 
a L.E.R. (lesão por esforços repetitivos) ou o D.O.R.T (distúrbios osteomoleculares relacionados ao 
trabalho) além de auxiliar na diminuição da fadiga muscular e auxiliar na correção de vícios 
posturais. As atividades físicas são de curta duração e feitas no próprio local de trabalho. 

No total, foram investidos R$ 77.399,32 no Programa de Ginástica Laboral, aplicado nas unidades 
da Dataprev no Rio de Janeiro, Brasília e Rio Grande do Sul. 

Tratamento especializado 
Com o objetivo de apoiar financeiramente os seus empregados nas despesas referentes a 
tratamento de saúde especializado, do próprio ou de seus dependentes, a Dataprev em seu 
Acordo Coletivo de Trabalho instituiu o benefício de Tratamento Especializado. 

Trata-se de reembolso, sem natureza salarial, de despesas com tratamento médico especializado 
e/ou medicamentos específicos, concedido ao empregado e extensivo aos seus dependentes, 
quando portador de necessidades especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou mental). 

Em 2007, cerca de 66 empregados foram beneficiados com o auxílio de tratamento especializado 
e os valores investidos foram da ordem de R$ 315.523,28. 
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4.9. Programa G3 - Adequação dos Ambientes de Trabalho e da Infra-
estrutura Predial 

 

Dados Gerais do Programa G3: 
Tipo de programa Serviços ao Estado  

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

Gerente do programa DFC - Diretoria Financeira e Comercial 

Gerente executivo DELG – Departamento de Logística 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev 

Justificativas: 
As Edificações apresentam instalações necessitando de melhorias e equipamentos 
(elevadores, centrais telefônicas, no break, ar condicionado entre outros) que comprometem a 
execução das tarefas e segurança física, indicando a necessidade de incorporação, 
substituição e ou modernização total ou parcial de seus componentes. 

Em alguns prédios não existem ou encontram-se obsoletos os dispositivos de detecção e 
combate a incêndio. Dispõe de mobiliário antigo, que não mais atende as recomendações 
ergonômicas ou as necessidades decorrentes da modernização dos processos de trabalho. 

O nível e a freqüência de funcionamentos deficientes de alguns equipamentos e instalações, 
em função de suas vidas úteis, solicita intervenções constantes que ultrapassam hoje questões 
meramente de manutenção preventiva dos mesmos. No break, Sistema de ar condicionado, 
sistemas elétricos, elevadores, apresentam índices de intervenções corretivas acima do 
desejável, necessitando sofrer processo de reforma/modernização, com o objetivo de uma 
melhor e maior confiabilidade, performance, conforto, economia e, conseqüentemente, redução 
no nível de intervenções de manutenções corretivas. 

Ressalta-se que as situações diagnosticadas dos prédios e mobiliários ocorrem também nos 
sites de processamento, com sério potencial de comprometimento das atividades finalísticas da 
empresa.  

Para atingir esses objetivos são necessários numa primeira etapa o desenvolvimento dos 
respectivos Projetos Básicos que são constituídos, basicamente. por desenhos, especificações, 
planilhas e demais informações necessárias a contratação da obra ou do serviço de 
engenharia. Esses projetos são desenvolvidos internamente ou contratados com terceiros em 
função da complexidade e da disponibilidade interna. 

A empresa ocupa atualmente 23(vinte e três) imóveis do INSS, cuja relação necessita de 
análise jurídica em atendimento ao disposto na Lei Federal 9702 que, em sua maioria, são 
objetos das melhorias mencionadas. 
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Principais Ações do Programa G3: 
− Projeto Básico para recuperação estrutural e reforma do prédio da Unidade Regional 

Maranhão. 

− Projeto Básico para adequação da climatização das instalações da Unidade Regional 
Maranhão. 

− Projeto Básico para adequação da climatização das instalações da Unidade Regional 
Distrito Federal. 

− Projeto Básico para adequação da climatização das instalações da Unidade Regional 
Paraná. 

− Projeto Básico para reforma do prédio da Unidade Regional Piauí. 

− Projeto Básico para adequação das instalações de segurança do Centro de 
Processamento Rio de Janeiro. 

− Projeto Básico para adequação das instalações de segurança do Edifício Waldir Pires 
(RJ). 

 
Gestão das Ações 
Todas as ações do Programa são do tipo “não orçamentário” e possuem os seguintes gestores 
responsáveis: 
Tipo Ações não orçamentárias 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DFC - Diretoria Financeira e Comercial 

Unidades executoras DELG – Departamento de Logística 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução DELG – Departamento de Logística 

Coordenador nacional da ação DELG – Departamento de Logística 

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

DELG – Departamento de Logística e Unidades Regionais 

 

Ação 01/G3 – Recuperação estrutural e reforma do prédio da Unidade Regional 
Maranhão. 
Dados Gerais da Ação 01/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
recuperação da estrutura do prédio causada, em parte, por 
infiltrações que comprometem a segurança física e 
patrimonial. 

Descrição Projeto contemplando impermeabilização, restauração dos 
elementos estruturais e de alvenaria.  
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Resultados da Ação 01/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 

Ação 02/G3 – Adequação da climatização das instalações da Unidade Regional 
Maranhão. 
Dados Gerais da Ação 02/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
prover as instalações da Unidade Regional de instalações de 
ar condicionado adequadas, melhorando as condições 
ambientais, agregando conforto e qualidade de vida. 

Descrição 
Projeto para substituição dos equipamentos com vida útil 
ultrapassada e instalação de novos. O programa prevê a 
utilização de equipamentos do tipo split e domésticos (janela) 

Resultados da Ação 02/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 

Ação 03/G3 – Adequação da climatização das instalações da Unidade Regional Distrito 
Federal. 
Dados Gerais da Ação 03/G3: 

Finalidade  

Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe terceirizada 
para prover as instalações da Unidade Regional de 
instalações de ar condicionado adequadas, melhorando as 
condições ambientais, agregando conforto e qualidade de 
vida. 

Descrição 
Contratação e desenvolvimento de projeto para instalação de 
novos equipamentos chillers, torres de arrefecimento, 
bombas e demais dispositivos (1ºetapa) 

Resultados da Ação 03/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 
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Ação 04/G3 – Adequação da climatização das instalações da Unidade Regional Paraná. 
Dados Gerais da Ação 04/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
prover as instalações da Unidade Regional de instalações de 
ar condicionado adequadas, melhorando as condições 
ambientais, agregando conforto e qualidade de vida. 

Descrição 
Projeto para substituição dos equipamentos com vida útil 
ultrapassada e instalação de novos. O programa prevê a 
utilização de equipamentos do tipo self, split e domésticos 
(janela)  

Resultados da Ação 04/G3: 

Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 

Ação 05/G3 – Reforma do prédio da Unidade Regional Piauí. 
Dados Gerais da Ação 05/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
a recuperação da estrutura do telhado do imóvel  e das áreas 
afetadas pelas infiltrações que comprometem segurança 
física e patrimonial. 

Descrição 
O projeto prevê a substituição dos elementos estruturais e 
telhas, restauração das alvenarias e esquadrias, pintura geral 
e adequação de banheiro para pessoas  portadoras de 
necessidades especiais. 

Resultados da Ação 05/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 
Ação 06/G3 – Adequação das instalações de segurança do Centro de Processamento Rio 
de Janeiro. 
Dados Gerais da Ação 06/G3 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
contratação do sistema de CFTV em substituição ao 
existente que é obsoleto. 

Descrição O projeto prevê a instalação de câmeras com maior recurso 
de captação de imagens e de sistema de gravação digital. 

Resultados da Ação 06/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 

Ação 07/G3 – Adequação das instalações de segurança do Edifício Waldir Pires (RJ). 
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Dados Gerais da Ação 07/G3 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
contratação do sistema de CFTV em substituição ao 
existente que é obsoleto. 

Descrição O projeto prevê a instalação de câmeras com maior recurso 
de captação de imagens e de sistema de gravação digital. 

Resultados da Ação 07/G3: 
Desenvolvimento do Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições 
de participação e qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 

Ação 08/G3 – Projeto Básico para Reforma e Adequação da Nova Sede da Unidade 
Regional do Rio Grande do Sul. 
Dados Gerais da Ação 08/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para
contratação de obras de reforma e adequação do novo imóvel 
da URRS. 

Descrição O projeto prevê a execução de obras civis, ar condicionado, 
elétrica, telefonia, lógica e demais instalações prediais. 

Resultado da Ação 08/G3: 
Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições de participação e 
qualificação técnica), para implementação em 2008. 

 
Ação 09/G3 – Projeto Básico e execução de obras de adequação das instalações civis, 
elétricas e de ar condicionado das Unidades de Desenvolvimento nos estados do Ceará, 
Paraíba e Santa Catarina. 
 
Dados Gerais da Ação 09/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico com equipe própria para 
adequação das instalações necessárias ao funcionamento das 
Unidades de Desenvolvimento. 

Descrição O projeto prevê a execução de instalações de ar 
condicionado, elétrica, telefonia e lógica. 

Resultado da Ação 09/G3: 
Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições de participação e 
qualificação técnica), implementadas em 2007. 
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Ação 10/G3 – Aquisição de mobiliário para as Unidades de Desenvolvimento nos estados 
do Ceará, Paraíba e Santa Catarina. 
Dados Gerais da Ação 10/G3: 

Finalidade  Prover as Unidades de Desenvolvimento de mobiliário 
adequado e suficiente às suas atividades.   

Descrição Definição de especificações e lay-out para a instalação do 
mobiliário. 

Resultado da Ação 10/G3: 
Projeto Básico (desenhos, especificações, planilha de preços, condições de participação e 
qualificação técnica), aquisição e instalação implementadas em 2006 e 2007. 

 

Ação 11/G3 – Projeto Básico e adequação das instalações para a Fábrica de Software e 
novos empregados concursados no Rio de Janeiro. 
Dados Gerais da Ação 11/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico e implantação, com 
equipe própria, para adequação do 5º e 14º andares do Prédio 
da DATAPREV, na rua Álvaro Rodrigues, no Rio de Janeiro. 

Descrição O projeto prevê a implantação de novo lay-out adequado às 
necessidades operacionais da Fábrica de Software. 

Resultado da Ação 11/G3: 
Lay-out e execução de instalações, divisórias e mobiliário, implementados em 2006 e 2007. 

 

Ação 12/G3 – Projeto Básico e adequação das instalações para os novos empregados 
concursados em São Paulo e Distrito Federal. 
Dados Gerais da Ação 12/G3: 

Finalidade  
Desenvolvimento do Projeto Básico e implantação, com 
equipe própria, para adequação dos ambientes operacionais 
aos empregados concursados. 

Descrição O projeto prevê a implantação de novo lay-out adequado às 
necessidades operacionais da Empresa. 

Resultado da Ação 12/G3: 
Lay-out e execução de instalações, divisórias e mobiliário, implementados em 2006 e 2007. 
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4.10. Programa G4 - Maturidade dos Processos de Trabalho  
Dados Gerais do Programa G4 
Tipo de programa  Serviços ao Estado 

Objetivo geral 
Aperfeiçoar os métodos, processos e instrumentos de trabalho 
como meio para alcançar a excelência na qualidade e na 
entrega dos produtos e serviços gerados. 

Gerente do programa PR - Presidência 

Gerente executivo CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software e DEGT 
- Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev 

Objetivos: 
A assinatura do contrato com o MTE e a implantação do Novo Modelo de Gestão do INSS 
(NMG), com o conseqüente desenvolvimento de novos sistemas de informação, com melhor 
performance e segurança, associado à migração da plataforma operacional Unisys para 
padrões abertos, impõem a necessidade de acelerar o ritmo das mudanças organizacionais na 
Dataprev, com a revisão dos seus processos de trabalho, bem como a adoção de mecanismos 
apropriados de gestão voltados a atender as expectativas dos clientes e dos órgãos de controle 
interno e externo. 

Principais Ações do Programa G4: 
Deverá ser feito o levantando da maturidade de cada processo, tendo como base os modelos 
de governança corporativa e de TI aplicáveis (ex.: CMMI, ITIL e COBIT), e deverão ser 
implementadas, gradativamente e com o auxílio de consultorias quando necessário, as 
competências necessárias em cada processo. As ações são:  
1. Maturidade do processo de software; 

2. Maturidade do processo de operação e suporte da Infra-estrutura de TIC; 

3. Maturidade dos Processos de Gestão de Pessoas. 

 
Gestão das Ações 
Ação 01/G4 – Maturidade do processo de software 
A proposta é que a Dataprev implante gradativamente as práticas relativas às PAs (Process 
Areas) do CMMI – DEV, 1.2 (Capability Maturity Model Integration) do nível 2: REQM - 
Gerência de Requisitos, PP - Planejamento de Projeto, PMC - Monitoramento e Controle de 
Projeto, SAM - Gerenciamento de Acordos com Fornecedores, PPQA - Garantia da Qualidade 
de Processo e Produto, CM - Gerência de Configuração e MA - Medição e Análise. 

Desta forma, a Coordenação Geral de Qualidade de Software - CGQS criou os Grupos de 
Qualidade de Software, designando grupos de técnicos como responsáveis pela criação, 
implementação e aceitação dos Processos de Desenvolvimento de Software da Dataprev, 
focados nas áreas de processo do modelo de referência, com o objetivo de garantir a qualidade 
e a melhoria contínua dos processos, dos produtos e serviços gerados. 
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Atualmente, os processos correspondentes às PAS estão sendo definidos pelas Unidades de 
Desenvolvimento e validados por todos os grupos de qualidade, sendo que, a implementação 
desses processos também dependem do processo da Aquisição de Serviços de Consultoria 
para Implementação do Modelo CMMI – DEV, 1.2 (Capability Maturity Model Integration).   

 
Dados Gerais da Ação 01/G4 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Avaliar a Dataprev no Modelo de Qualidade de Software CMMI-DEV, 1.2 
(Capapibility Maturity Model Integration for Development) Nível 2, com 
avaliações intermediárias no Modelo MPS-BR - Melhoria do Processo de 
Software Brasileiro, níveis F e G. 

Descrição 

A Dataprev, como provedora de soluções cujo núcleo freqüentemente é um 
produto de software, necessita de um processo de desenvolvimento 
organizado. Neste sentido optou-se pela implementação do modelo CMMI –
DEV, 1.2 (Capapibility Maturity Model Integration for Development) Nível 2 –
Gerenciado.  
O CMMI-DEV é um modelo de qualidade de software voltado para o 
desenvolvimento de projetos de software, com ênfase no desenvolvimento de 
processo para melhoria de desenvolvimento de produto e serviços prestados 
para o cliente em uma organização, fornece um framework que organiza e 
prioriza atividades de melhoria nos processos (produto, negócio, pessoas e 
tecnologia) e suporta a coordenação de atividades multi-disciplinares que 
pode ser requerida para o sucesso na construção de um produto. 
Implementação das práticas relativas às PAs (Process Areas) do CMMI –
DEV, 1.2 (Capability Maturity Model Integration) do nível 2: REQM - Gerência 
de Requisitos, PP - Planejamento de Projeto, PMC - Monitoramento e 
Controle de Projeto, SAM - Gerenciamento de Acordos com Fornecedores, 
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e Produto, CM - Gerência de 
Configuração e MA - Medição e Análise. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

Coordenador nacional 
da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

Resultados da Ação 01/G4: 

Dando continuidade a melhoria da maturidade do Processo de Software, em 2007, a Diretoria 
de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações implementou as seguintes iniciativas 
Estruturantes:  

Regulamentação da utilização de Ferramentas Case no Processo de Desenvolvimento de 
Software - CS: Nº 11/2007. 

Capacitação interna e externa; 
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Processos de Aquisição: Elaboração do Projeto Básico/Especificação para Aquisição de 
Ferramentas e do Projeto Básico/Especificação para Aquisição de Serviços de Consultoria para 
Implementação do Modelo CMMI; 

Criação do Processo de Desenvolvimento de Software da Dataprev: www-pddataprev, que é o 
conjunto de todos os processos necessários para a execução e manutenção de projetos de 
software. É composto de diretrizes, processos, procedimentos, templates, orientações, 
checklist, exemplos e referências. Fazem parte deste conjunto: os processos fundamentais, 
processos de apoio e os processos organizacionais.  

Nova alteração na Estrutura Organizacional da DRD – Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações, onde foi extinto o Departamento de Qualidade de Software e 
criada a Coordenação de Qualidade de software, por meio da Resolução Nº 2754/2007. 

Criação dos Serviços de Qualidade de Software nas Unidades de Desenvolvimento de 
Software: UDPB, UDCE e UDSC, por meio da Resolução Nº 2787/2007. 
 
Ação 02/G4 – Maturidade do processo de operação e suporte da Infra-estrutura de TIC 
Previdência Social, com o patrocínio do Programa de Apoio à Modernização do Sistema 
Previdenciário Brasileiro - PROPREV - adquiriu em março de 2006, com recursos do 
PNUD/PROPREV, uma solução para de Gestão de Serviços de TI da empresa CA (Computer 
Associates). 

A solução para de Gestão de Serviços de TI contratada através do Edital Internacional n° 40-
6787/05 destina-se a prover recursos para a Previdência que permitam melhor gerenciar as 
crescentes demandas de serviços de TI através da integração do   gerenciamento da infra-
estrutura e da entrega de serviços. 

No que diz respeito à entrega de serviços se apóia nas melhores práticas par TI descritas na 
biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) que agrega 10 disciplinas, sendo 
que temos disponíveis softwares para atender somente a cinco (5) delas: incidentes, 
problemas, configuração, mudanças e níveis de serviço. 
 
Dados Gerais da Ação 02/G4 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Implantação da Solução Integrada e Centralizada de Gerência de Rede e de 
Serviços de TI na Dataprev. 

Descrição Implantação de ferramentas complementares para a Gestão de Serviços de 
TI operacional na Dataprev. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DIT - Diretoria de Infra-estrutura de TIC 

Unidades executoras DEGT - Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI. 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

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

Coordenador nacional 
da ação DIT - Diretoria de Infra-estrutura de TIC 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

DEGT - Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI. 
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Resultados da Ação 02/G4: 
A implementação desta solução, que é de responsabilidade da Dataprev, passa não só pela 
operacionalização da ferramenta contratada, mas também e principalmente por uma intensa 
mudança cultural. A DIT já vem atuando nesta segunda dimensão através da revisão de seus 
processos de trabalho, para os quais serão definidos novos fluxos e procedimentos de trabalho 
que serão incorporados a solução adquirida, a fim de se obter os melhores e mais adequados 
resultados para a Previdência. 
A entrega da solução contratada só foi finalizada em dezembro de 2007 e apesar da sua 
robustez constata-se ainda a falta de alguns elementos vitais para a sua operacionalização 
efetiva.  É o caso, por exemplo, do número de cópias do software para atendimento ao usuário 
da Previdência; das 400 cópias necessárias somente 20 foram adquiridas.  
Além disso, a solução pode ainda ser complementada com outros artefatos que permitirão uma 
maior gestão do ambiente, otimizando o retorno para a Previdência sobre o investimento inicial. 
Os resultados obtidos em 2007 dizem respeito principalmente a parte de aculturação do corpo 
funcional da Diretoria de Operações no que diz respeito a capacidade da solução adquirida e 
sobre o framework ITIL que é contemplado na solução. 
Também com a criação do Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI – DEGT, 
intensificaram-se as ações para adoção do modelo ITIL no âmbito da DIT, principalmente no 
que diz respeito as disciplinas de  gerenciamento de mudanças e configuração.  
Tais ações foram fundamentais para o trabalho de homologação que será conduzido durante o 
ano de 2008 e elevação dos níveis de maturidade dos processos ITIL na Diretoria de Infra-
estrutura de TIC - DIT, o que por sua vez possibilitará num futuro próximo a expansão segura 
desta ação para toda a empresa. 
 
Ação 03/G4 – Maturidade dos Processos de Gestão de Pessoas 
Consoante com as definições do Planejamento Estratégico da Dataprev para o período 2007-
2011, especialmente no que se refere à diretriz estratégica do Plano de Modernização, a área 
de Gestão de Pessoas volta-se para o desenho e a implantação de um sistema de Gestão de 
Pessoas que integre informações e fluxos de processos de trabalho. 
 
Dados Gerais da Ação 03/G4 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral 
Aquisição de solução integrada de gestão de pessoas que 
viabilize a gestão da informação para tomada de decisão 
sobre pessoas e que possibilite o pleno aproveitamento do 
capital humano existente na organização 

Gerente do programa DPE – Diretora de Pessoas 

Gerente executivo 
DEDP – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas  
DEPE – Gerente do Departamento de Administração de 
Pessoas 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

Quantidade de Processos informatizados com a 
ferramenta. 
Quantidade de gestores atendidos pelas informações do 
sistema. 
Quantidade de ususários do sistema. 

Público-alvo (beneficiários) Corpo gerencial e funcional 
 
No escopo desta Ação estão previstas as atividades de aquisição da solução integrada de 
pessoas e da implantação da ferramenta por módulos. 
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Atividade – Aquisição da solução integrada 
Finalidade  Empreender as ações necessárias ao processo de aquisição da 

ferramenta. 

Descrição Definição de requisitos e elaboração de edital para abertura do processo 
de licitação. 

Resultados da Atividade: 

No exercício de 2007, os resultados alcançados estiveram relacionados ao processo de 
definição das especificações da ferramenta a ser adquirida. 

 
Tabela Metas e resultados da ação no exercício 

Previstas Realizadas  
Projeto Básico e Termo de referência da solução 

elaborado Elaboração de Projeto Básico e Termo 
de referência da ferramenta e-Pessoas Realização de Consulta Pública com empresas de 

mercado para verificação da aderência dos 
requisitos com as práticas do mercado 

 

4.11. Programa Escola da Previdência Social 
O projeto de instituição da Escola da Previdência Social é uma iniciativa coordenada pela 
Assessoria Especial do Ministério da Previdência, com a participação das áreas de gestão de 
pessoas do próprio MPS, do INSS e da Dataprev. 

No âmbito deste programa, em 2007, foram consolidadas ações estruturantes para o 
funcionamento da Escola como a definição do modelo pedagógico, a estrutura de 
funcionamento e o plano prioritário de ação, todas coordenadas pela Coordenação Geral de 
Assessoria de Educação Continuada do MPS. 

Neste contexto, a participação da Dataprev, representada pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas e pela extinta Coordenação Geral de Software Livre, esteve 
relacionada aos seguintes aspectos: 
 

Dados Gerais do Programa 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral Promover a formação continuada de pessoas visando o 
constante aperfeiçoamento do Sistema Previdenciário 

Gerente do programa Assessora Especial do MPS 

Gerente executivo Coordenação Geral de Assessoria de Educação 
Continuada do MPS 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

Quantidade de pessoas capacitadas 
Quantidade de cursos publicados 

Público-alvo (beneficiários) Servidores do MPS, INSS e empregados da Dataprev 
 

Principais Ações do Programa: 

1. Participação em reuniões de Revisão do Projeto de instituição da EPS; 

2. Participação na definição da Missão, Visão, Valores, Objetivos gerais e específicos e 
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Premissas de funcionamento da Escola; 

3. Composição do Comitê Gestor da Escola;  

4. Acompanhamento da definição da linha prioritária de ação do processo de capacitação, 
com foco no NMG – Novo Modelo de Gestão; 

5. Suporte no qual se refere à infra-estrutura tecnológica para operacionalização dos cursos. 

 
Resultados: 
A partir do lançamento do Portal da Escola da Previdência Social pelo Ministro Luiz Marinho 
em 15 de Outubro de 2007, foram disponibilizados, inicialmente, cursos do Sistema 
Gerenciamento do Atendimento, CNIS Call Center e Entendendo o NMG, todos, conforme 
definição da Assessoria Especial do MPS, voltados aos servidores do INSS. 

Em outubro de 2007 também se registra a realização do Workshop Gestão por Competências 
do Sistema Previdenciário, com participação de representantes das áreas de gestão de 
pessoas do MPS, INSS e Dataprev, que objetivou promover o nivelamento conceitual de 
Gestão por Competências visando à adoção futura de um modelo integrado nas três 
instituições. 

No ano de 2007, as prioridades de acesso à capacitação definidas no âmbito do MPS 
estiveram voltadas para os servidores do INSS. 

Sob o ponto de vista do suporte tecnológico para EaD (Educação à Distância), a Dataprev 
cumpriu as metas físicas estabelecidas pela Escola, disponibilizando servidores de aplicação, 
garantindo o suporte operacional ao portal da Escola e a disponibilidade de rede para acesso 
aos cursos. 

 

Tabela Metas e resultados da ação no exercício 
Previstas Realizadas  

Física  
Cursos  

Vagas 
disponibilizadas 

Física 
Cursos 

Acessos aos 
Cursos 

Ambientação de Novos 
Servidores 

1080 Ambientação de Novos 
Servidores 

887 

Entendendo o NMG 567 Entendendo o NMG 588 
Curso SGA 247 Curso SGA 264 
Curso CNIS Call Center 227 Curso CNIS Call Center 198 
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4.12. Programa de Software Livre 
 
Dados Gerais do Programa 
Tipo de programa Serviços ao Estado 

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

Gerente do programa DIT – Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica 
Gerente executivo COSL – Coordenação de Software Livre 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev e Clientes 

Principais Ações do Programa: 
Foram definidas as aplicações que deverão ser estudadas e customizadas por interesse na sua 
utilização pela Empresa e seus clientes. A partir da criação de centros de referência de 
software livre, os projetos serão alocados a estas unidades. As ações são: 

1. Criação de centros de referência em alguns estados, por critérios de conhecimento 
prévio das ferramentas utilizadas e proximidade com potenciais parceiros para os 
projetos; 

2. Definir e implantar serviço de mensageria corporativa em plataforma livre; 

3. Planejar e promover a instalação do brOffice.org nas instalações da Dataprev; 

4. Incentivar a migração das bases em SQL Server e Oracle, que não sejam de missão 
crítica, para os gerenciadores de banco de dados livre homologados; 

5. Integrar a comunidade CACIC, propondo a internalização das contribuições que 
atendam aos interesses da Dataprev; 

6. Criação de um plano de capacitação alinhado com as diretrizes do planejamento 
estratégico da organização e orientado pela Coordenação de Software Livre em 
conjunto com a Diretoria de Pessoas; 

7. Definir uma estação de trabalho baseada em código aberto para adoção pela 
organização; 

8. Liberar a aplicação COCAR para a comunidade de software livre; 

9. Liberar a aplicação SGA para a comunidade de software livre; 
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Gestão das Ações 
Todas as ações do Programa são do tipo “não orçamentário” e possuem os seguintes gestores 
responsáveis: 

 
Tipo Ação não orçamentária 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

DIT - Diretoria de Infra-estrutura Tecnológica 

Unidades executoras COSL – Coordenação de Software Livre e Unidades Regionais 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

COSL – Coordenação de Software Livre 

Coordenador nacional 
da ação COSL – Coordenação de Software Livre 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local 

Unidades Regionais 

 

Ação 01 – Criação de centros de referência 
Dados Gerais da Ação 01 
Finalidade  Prover células de desenvolvimento totalmente baseadas em softwares livres. 

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

Resultados da Ação 01: 
Criados 5 (cinco) centros de referência em novembro de 2007, sediados nas Unidades 
Regionais Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Pernambuco. 

 

Ação 02 – Definir e implantar serviço de mensageria corporativa 
Dados Gerais da Ação 02 

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

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

Resultados da Ação 02: 
Definido o software ExpressoLivre, desenvolvido pela Celepar (PR)  

Celebrado convênio de cooperação com a Celepar para uso e desenvolvimento do 
ExpressoLivre a ser utilizado na Previdência sob o título de Expresso Dataprev. 
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Executado piloto envolvendo a Dataprev e o INSS, no estado do Mato Grosso do Sul, 
concluindo pela viabilidade da ferramenta. 

 

Ação 03 – Planejar e promover a instalação do broffice nas instalações da Dataprev 
Dados Gerais da Ação 03 
Finalidade  Promover a utilização do brOffice.org pela Dataprev 

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

Resultados da Ação 03: 
Alteração nos atos normativos da Dataprev, instituindo os formatos de documentos ODF e PDF 
como padrão para documentos corporativos 

Obrigatoriedade do brOffice.org pré-instalado nos equipamentos licitados 

Recebidos em torno de 2.000 equipamentos já com o brOffice.org pré-instalado 

 

Ação 04 – Incentivar a migração das bases em SQL Server e Oracle, que não sejam de 
missão crítica, para os gerenciadores de banco de dados livre homologados 
Dados Gerais da Ação 04 

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

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

Resultados da Ação 04: 
Homologados os gerenciadores de banco de dados PostgreSQL e MySQL 

 

Ação 05 – Integrar a comunidade CACIC, propondo a internalização das contribuições 
que atendam aos interesses da Dataprev 
Dados Gerais da Ação 05 

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

Descrição 

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

Resultados da Ação 05: 
Tabuladas as contribuições da comunidade 
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Ação 06 – Criação de um plano de capacitação alinhado com as diretrizes do 
planejamento estratégico da organização e orientado pela Coordenação de Software 
Livre em conjunto com a Diretoria de Pessoas 
Dados Gerais da Ação 06 
Finalidade  Racionalizar o uso dos recursos e aumentar a produtividade no uso das 

soluções em software livre 

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

Resultados da Ação 06: 
Ação não iniciada em 2007 

 

Ação 07 – Definir uma estação de trabalho baseada em código aberto para adoção pela 
organização 
Dados Gerais da Ação 07 
Finalidade  Prover as estações de trabalho com um sistema operacional aberto 

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

Resultados da Ação 07: 
Ação não iniciada em 2007 

 

Ação 08 – Liberar a aplicação COCAR para a comunidade de software livre 
Dados Gerais da Ação 08 
Finalidade  Criar a comunidade COCAR no Portal do Software Público do Governo 

Descrição 

A aplicação COCAR (Controlador Centralizado do Ambiente de Rede) foi 
desenvolvido pelo DERE com o objetivo de disponibilizar, para todos os 
escritórios, uma ferramenta para monitoração do tráfego nos circuitos da rede 
de acesso e fornecer alarmes informativos de queda de performance nestes 
circuitos com o armazenamento dos dados coletados. 

Por ser uma aplicação de interesse da comunidade, além de interessar à 
Dataprev recolher contribuições que evoluam suas funcionalidades, foi 
definida a sua disponibilização no formato de código aberto 

Resultados da Ação 08: 
Elaborado estudo sobre a criação da comunidade COCAR 

Disponibilizada a aplicação com seu código fonte no Portal do Software Público do Governo 
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Ação 09 – Liberar a aplicação SGA para a comunidade de software livre 
Dados Gerais da Ação 09 
Finalidade  Criar a comunidade SGA no Portal do Software Público do Governo 

Descrição 

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

Resultados da Ação 09: 
Ação não iniciada em 2007 

 

4.13. Programa de Gestão Sócio Ambiental 
As ações de Responsabilidade Social da Dataprev estão alinhadas às diretrizes institucionais 
do Planejamento Estratégico e às Diretrizes de Governo. 

 
Tipo de programa Serviços ao Estado 
Objetivo geral Gestão da Responsabilidade Social  
Gerente do programa DPE – Diretoria de Pessoas 
Gerente executivo CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Indicadores sociais 

Público-alvo (beneficiários) Empregados e Sociedade 

 

Ação 01 – Implantação e Implementação do Projeto de Inclusão Digital com parcerias 
Dados Gerais da Ação 01 

Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  

Possibilitar o acesso das camadas sociais mais carentes aos 
serviços públicos na Internet, priorizando os serviços 
Previdenciários e promovendo a disseminação do PEP – 
Programa de Educação Previdenciária e o conhecimento 
básico de informática. 

Descrição 
Instalação, mediante estabelecimento de parcerias, e 
manutenção de postos avançados de instrução básica de 
informática à população. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras 
Dataprev, em parceria com Instituto Nacional de Seguro Social, 
Ministério da Previdência Social e Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social e 
Gerências Executivas do INSS 
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Coordenador nacional da 
ação CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Responsável pela 
execução da ação no 
nível local  

CGRS – Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Resultados da Ação 01: 
O Programa de Inclusão Digital tem por objetivo implementar espaços de inclusão digital, 
denominados telecentros, em agências da Previdência Social ou apoiar telecentros em 
associações comunitárias, viabilizando o acesso aos serviços públicos na internet, em especial 
os serviços previdenciários. Com esse objetivo, a Dataprev aprofundou parceria com a 
Secretaria de Modernização Administrativa de Niterói/RJ, com o Programa Escolas Irmãs, da 
Assessoria Especial do Presidente da República.  

O Projeto de Capacitação em Microinformática Básica destina-se a crianças, jovens e adultos 
em desvantagem social, cujos instrutores são analistas de sistemas voluntários, que se 
dedicam a esta atividade em suas horas vagas. 

Em 2007, a Dataprev atuou no Comitê Técnico de Inclusão Digital (CTID), subordinado ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e buscou estabelecer parcerias em projetos 
de inclusão digital em todo o Brasil, como o Projeto CI, que promove a criação de Centros de 
Recondicionamento de Computadores – CRC, com o objetivo de suprir a necessidade de 
equipamentos de informática às ações sociais de inclusão digital. 

A Dataprev participou como uma das entidades patrocinadoras da 6ª Oficina para Inclusão 
Digital, realizada em Salvador, de 26 a 29 de novembro. O evento, organizado pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, teve como proposta 
principal aproximar capacitadores, implementadores e técnicos envolvidos em ações de 
inclusão digital.  Na ocasião foram inaugurados os trabalhos da Oficina Educação 
Previdenciária e Serviços Previdenciários, com a participação de representantes do INSS, que 
esclareceram dúvidas sobre o Programa de Educação Previdenciária (PEP) para os 
profissionais que administram os telecentros - ambientes que oferecem treinamentos, 
presenciais e à distância, serviços e oportunidades de negócios. 

 

Ação 02 – Implantação e Disseminação da Ética no ambiente corporativo 
Dados Gerais da Ação 02 
Tipo Ação não orçamentária 

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

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Comissão Setorial de Ética Pública, vinculada ao Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, de acordo com o 
Decreto nº 6.029, de 2007.  

Unidades executoras Comissão Setorial de Ética Pública 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Comissão Setorial de Ética Pública 
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Coordenador nacional da 
ação Comissão Setorial de Ética Pública 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

Comissão Setorial de Ética Pública. 

Resultados da Ação 02: 
− Implantação do Código de Ética Profissional da Dataprev. 

− Instalação da Comissão Setorial de Ética Pública.  

− Disseminação dos princípios éticos e divulgação do Código de Ética, por meio de 
palestras e formação de multiplicadores em todas as unidades da Dataprev. 

− Instauração de procedimentos de apuração de transgressões éticas. 

− Representação junto à Comissão de Ética Pública do Governo Federal. 

 

Em 30 de março foi editado o Código de Ética Profissional da Dataprev e o Regimento da 
Comissão Setorial de Ética Pública.  Para sua divulgação foram editados 3.300 exemplares de 
folheto desdobrável, um livro encadernado para assinaturas de adesão e CDs de áudio 
destinados a empregados com deficiência visual. Paralelamente, foram proferidas palestras 
sobre aspectos históricos e aplicações práticas das teorias sobre ética em Unidades da 
Empresa. 

Representantes da Comissão Setorial de Ética Pública da Dataprev participaram de eventos 
como o Seminário “Ética na Gestão - VIII Encontro de Representantes Setoriais da Comissão 
de Ética Pública”, e o III Seminário de Gestão da ética nas Empresas Estatais, realizado em 
Brasília. 

 

Ação 03 – Implantação do Programa de Educação Ambiental  
Dados Gerais da Ação 03 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  Redução do impacto das operações da Dataprev e seu corpo 
funcional no meio ambiente. 

Descrição Trazer evolução da consciência cidadã do público da Dataprev 
quanto à preservação dos recursos da natureza 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da 
ação CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 
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Resultados da Ação 03: 
Esta Ação traz a proposta de unificação, normalização, disseminação e adoção de práticas 
administrativas de conscientização e preservação do meio-ambiente, no âmbito da Dataprev. 

É uma Ação ambiental nacional definida pela Lei 9795 de abril de 1999, a ser implantada nas 
unidades da Dataprev, constituída dos seguintes projetos de preservação ambiental: 
− Coleta seletiva de insumos prioritários (papel e cartucho) e do resíduo secundário 

(recicláveis); 

− Preservação dos recursos naturais (prioritariamente água e energia); 

− Qualidade do ar e poluição sonora; 

− Conscientização quanto às questões de sustentabilidade do planeta.  

 

Além de promover consciência cidadã do público da Empresa, essa ação vem contribuir com a 
geração de renda da população em desvantagem social, por meio da destinação dos resíduos 
recicláveis, e trazer economia na redução dos resíduos orgânicos e na redução das despesas 
que envolvem o consumo dos recursos naturais. 

 

Ação 04 - Projeto da Coleta Seletiva Solidária 
Dados Gerais da Ação 04 
Tipo Ação não orçamentária 

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

Descrição 
Disseminação de conhecimento sobre a coleta seletiva 
solidária e cumprimento do Decreto nº 5.940, de 2006, com 
separação de resíduos gerados na origem e destinação às 
cooperativas de reciclagem previamente selecionadas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social  
Comissão Nacional de Coleta Seletiva Solidária 

Unidades executoras Unidades Regionais 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Comissões Regionais de Coleta Seletiva Solidária 

Coordenador nacional da 
ação Comissão Nacional de Coleta Seletiva Solidária 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

Coordenadores das Comissões Estaduais. 

Resultados da Ação 04: 
A Coleta Seletiva Solidária é um programa de Governo para destinação dos resíduos 
inservíveis às cooperativas previamente selecionadas, de modo a contribuir com a preservação 
ambiental por meio da reciclagem. O projeto ao mesmo tempo, promove a conscientização 
para os problemas ambientais e a necessidade de preservação dos recursos naturais, também 
atua socialmente com a inclusão das pessoas catadoras de resíduo na sociedade.  
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Com vistas ao cumprimento do Decreto nº 5.940, de 2006, que implantou a Coleta Seletiva 
Solidária no âmbito do Poder Executivo Federal, foram realizados treinamentos e foram 
implantadas Comissões de Coleta Seletiva Solidária em todas as Unidades Estaduais da 
Dataprev. 

No curso do processo que está sendo implantado, podem ser citados alguns exemplos de 
ações orientadas pelo Programa, assim como ações voluntárias:  
− Pela Unidade da Dataprev no Ceará, foi registrado que 141 empregados separaram e 

descartaram voluntariamente, no exercício de 2007, mais de seis toneladas de resíduos 
recicláveis, destinando-as a 75 famílias cooperativadas e beneficiando um total estimado 
de 300 pessoas: 

− Pela Unidade da Dataprev em Sergipe, foi registrado que 29 pessoas descartaram 59.300 
kg de papel;  

− Pela Unidade da Dataprev no Rio Grande do Norte, foi registrado que 2700 garrafas PET 
e caixas Tetrapak foram recolhidas voluntariamente e beneficiaram 1000 pessoas; 

− Em São Paulo, empregados da Dataprev registraram que foram destinadas mais de 100 
toneladas de resíduos recicláveis (vários materiais) à COOPREL. 

 

Ação 05 - Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos e Energia Elétrica 
Dados Gerais da Ação 05 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  
Disseminar e adotar práticas administrativas de 
conscientização para a redução do consumo de energia 
elétrica e água, no âmbito da Dataprev. 

Descrição Reduzir os custos que envolvem o consumo dos recursos 
naturais. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social  

Unidades executoras CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social e 
DELG – Departamento de Logística. 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social e 
DELG – Departamento de Logística. 

Coordenador nacional da 
ação CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social  

Responsável pela execução 
da ação no nível local  DELG – Departamento de Logística. 

Resultados da Ação 05: 
É um projeto nacional, a ser implantado em todas as unidades da Empresa. 
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Ação 06 – Apoio à Inclusão Social e as Políticas de Governo na Redução das 
Desigualdades Sociais 
Dados Gerais da Ação 06 
Tipo Ação não orçamentária 
Finalidade  Combater a fome e reduzir as desigualdades sociais 

Descrição 
Mobilização nacional de voluntários para coleta de gêneros 
alimentícios, peças de vestuário, livros, brinquedos e 
medicamentos, cuja distribuição é destinada às camadas 
sociais que estão na linha da pobreza e da miséria. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras Todas as unidades da Dataprev  
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social e as 
Unidades Regionais 

Coordenador nacional da 
ação CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social e 
Unidades Regionais 

Resultados da Ação 06 
A presença institucional da Dataprev em todos os Estados, aliada à participação voluntária de 
seus empregados, permite o suporte a projetos e campanhas que garantem a distribuição de 
produtos alimentícios de consumo básico a cidadãos de baixa renda. 

Os projetos, iniciativas e campanhas internas e externas têm sido suportados logisticamente 
pela Dataprev, por meio de, aproximadamente, 100 voluntários, representantes técnicos ou 
mobilizadores sociais. A Dataprev apóia as campanhas sociais, por meio do oferecimento de 
infra-estrutura e logística, com a liberação de empregados e organização de coletas e doações 
para distribuição em comunidades. Essas ações são suportadas pela parceria da Empresa com 
a Rede de Mobilização COEP – Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, 
estabelecida em instrumento normativo interno (Resolução da Presidência PR 2701/2006), 
desde 2006. 

Desde então, a Dataprev alinha projetos sociais internos e parcerias externas a políticas 
governamentais vinculadas à erradicação da fome e da exclusão social, participando da Rede 
de Mobilização COEP - Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida e do CONSEA - 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que promovem a mobilização de empresas 
públicas e privadas para a construção de um país socialmente mais justo. 

A Dataprev atuou nas capitais de 22 dos 26 Estados em que o COEP mantém sua rede de 
mobilização social. Todos os resultados que beneficiaram essa substancial fatia da população 
brasileira contaram, na Dataprev, com o envolvimento direto de 83 empregados cadastrados, 
que dedicam parcialmente seu tempo a este trabalho social, em conjunto com outras empresas 
nacionais e locais: Coordenação Regional das entidades locais e duas Secretarias Executivas, 
no Rio Grande do Norte e no Piauí.  

Ainda na linha da integração social a Dataprev contribuiu com a Associação Previver de 
Aposentados e Pensionistas da Dataprev, especialmente apoiando a manutenção do Coral 
Previver.  
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As campanhas sociais contam também com as tradicionais campanhas de Natal das Unidades, 
cujo foco é a arrecadação de fundos e alimentos para doação a entidades assistenciais ou 
montagem de cestas básicas, destinadas aos empregados terceirizados de baixa renda que 
atuam na Dataprev.  São campanhas que dependem, exclusivamente, das contribuições locais.  

Em dados aproximados, as doações permitiram a aquisição de 3.200 unidades e 1.620 kg de 
gêneros alimentícios, 1.030 peças e 160 kg de agasalhos, 30 itens de higiene, 1.980 livros 
escolares e 2.860 brinquedos, beneficiando 7.670 pessoas, famílias, comunidades e 
empregados terceirizados. 

Na empregabilidade, em 2007, o Programa Menor Aprendiz beneficiou 22 menores-treinandos, 
que cumprem jornada de 16 horas semanais de trabalho, sendo quatro horas dedicadas à 
complementação educacional por meio da participação em cursos de formação profissional 
ministrados pelas instituições do Sistema S (Sesc, Senac, Senai) ou similares, em cumprimento 
à Lei nº 10.097, de 2000, e busca a complementação educacional por meio da formação para o 
trabalho.  

 

Ação 07 – Programa de Atendimento à Diversidade - Acessibilidade  
Dados Gerais da Ação 07 
Tipo Ação não orçamentária 

Finalidade  

Identificar e propor a eliminação de barreiras físicas ou virtuais 
que dificultem a ação de empregados com deficiência no 
exercício de seu ofício ou de sua cidadania, no ambiente 
corporativo, de acordo com o Decreto nº 5.296, de 2004, e 
gerar oportunidade de empregabilidade a pessoas com 
deficiência. 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social  

Unidades executoras Todas as unidades da Dataprev 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

CGRS - Coordenação Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da 
ação Comissão Permanente de Acessibilidade 

Responsável pela 
execução da ação no nível 
local 

Gestores de cada área da empresa. 

Resultados da Ação 07: 
A Dataprev mantém seu compromisso com a garantia de acessibilidade e o tratamento das 
questões críticas referentes às práticas, recursos e ambientes de trabalho utilizados pelos 
portadores de deficiência que trabalham na Empresa, em cumprimento ao Plano Estratégico da 
Dataprev e às demandas da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência ao Programa Nacional de Acessibilidade, previsto no Plano Plurianual 2004-2007 
do Governo Federal. 
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No exercício de 2007, a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPAc) manteve 
representação nas reuniões plenárias da Comissão de Estudos de Acessibilidade para Inclusão 
Digital - CE-04, vinculada à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cujo objetivo  é 
elaborar minuta de projeto de norma técnica nacional na temática de estudos de acessibilidade 
para a inclusão digital. Durante esse período, a CE-04 constituiu cinco grupos de trabalho, 
quais sejam: 
− GT-01 – Princípios e Diretrizes Gerais para Acessibilidade Digital;  
− GT-02 – Interfaces para Acesso à Informação; 
− GT-03 – Bibliotecas e Publicações Digitais Acessíveis; 
− GT-04 – Telefone Público Acessível; 
− GT-05 – Acessibilidade de Conteúdo na Web. 

As atividades gerais da CE-04 envolvem a administração do fórum aberto de discussões sobre 
acessibilidade digital e da lista de discussão da Comissão, a elaboração do glossário técnico 
geral, o acompanhamento das atividades dos grupos de trabalho, a promoção de 
apresentações e palestras sobre assuntos relacionados ao tema e a divulgação de eventos, 
notícias, normas, estudos e textos sobre o tema.  
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4.13.1. Balanço Social  
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Outras Informações Relativas ao Balanço Social 

Indicadores Sociais Internos: 1) Saúde - Trata-se do resultado dos gastos corporativos com 
Assistência Médica (GEAP) e outros médicos contratados pela empresa para realizar exames periciais e 
periódicos, nas Unidades Regionais, bem como Política de Saúde  (R$48.260,00) voltada ao corpo 
funcional para vacinação contra a gripe que atendeu, nacionalmente, 2.060 empregados, e, com o 
Programa de Ginástica Laboral nos estados do Rio de Janeiro (R$69.924,75), Brasília (R$11.040,75) e 
Rio Grande do Sul (R$7.360,50); 2) Segurança e medicina no trabalho - Foi investido o valor de 
R$16.066,23, destacando-se nesse investimento, a troca da tubulação de água potável no Centro de 
Processamento - RJ, que visou não só o bem-estar funcional como a preocupação com a redução de 
consumo dos recursos hídricos.  3) Cultura - Trata-se de investimento corporativo com o Coral Previver, 
composto de pessoas da Terceira Idade, ex- empregados aposentados da empresa, que buscam na 
música a integração social, o bem-estar  e a qualidade de vida. 

Indicadores Sociais Externos: 1) Educação - Investimento Alfabetização e Informática Básica - 
aprendizes: Houve aporte institucional, demonstrando preocupação com a inclusão social e a geração 
de emprego (menor-aprendiz R$ 7.000,00) e capacitação básica em geral (R$34.000,00, no Centro de 
Processamento - RJ); 2) Combate à Fome e a Segurança Alimentar - Os números apresentados 
resultam da consolidação dos dados sociais numéricos informados por  19 Unidades Regionais da 
DATAPREV. Foram arrecadados 1,6 toneladas em alimentos – perecíveis ou não, cestas básicas e 
natalinas. O público-alvo beneficiado foi composto por cerca de 7.600 pessoas (em comunidades e 
empregados de serviços terceirizados), que contou com a participação de empregados voluntários, cuja 
movimentação em espécie gerou R$24.037,48. 3) Outros - equipamentos e mobiliários doados - A 
DATAPREV  nos últimos 12 (doze) anos nos períodos de 1996 a 2007, doou um total de 26.905 (vinte e 
seis mil, novecentos e cinco) bens alienados e já atendeu a 329 (trezentos e vinte e nove) associações 
de moradores de centros comunitários e outras instituições assistenciais em todo o território nacional; 4) 
Total das contribuições para a sociedade / projetos externos: A DATAPREV patrocinou R$50.000,00 
para realização de evento, mais R$4.000,00 com passagens aéreas, além de participar da 6ª Oficina 
para Inclusão Digital. O evento foi  organizado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 
do Ministério do Planejamento, que contou também com a parceria do INSS, o qual organizou Oficinas 
para disseminação do PEP – Programa de Educação Previdenciária, cuja proposta principal foi 
aproximar capacitadores, implementadores e técnicos envolvidos em ações de inclusão digital. 

Indicadores Ambientais: Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa: 1) 
Reforma do grupo gerador que atende o Centro de Processamento do RJ (R$21.000,00) e Locação de 
No Break para o Centro de Processamento de Brasília (R$142.202,04) 2) Total dos investimentos em 
meio ambiente: A DATAPREV, no exercício de 2007, investiu em gastos com viagens, o valor de 
R$8.818,94, para cumprimento do Decreto 5940 - Coleta Seletiva Solidária - visando à implantação das 
comissões regionais, e R$6.347,35 na aquisição de coletores na Unidade Regional de Brasília. No 
estado do Paraná foram gastos R$281,00 com investimentos em meio ambiente. Na busca da melhoria 
do passivo ambiental corporativo, que está focado no tripé da inclusão social, na defesa ambiental e no 
combate ao desperdício (economia de recursos),  obtivemos os seguintes resultados: RJ (prédio Álvaro 
Rodrigues-RJ - 1.100 empregados) - Destinação dos resíduos recicláveis (5.850 sacos – 50 Litros de 
capacidade) para a Associação Padre Navarro; Papel Inservível (20.976 kg), Papelão (6.367kg) para a 
Associação Previver. A Unidade Regional do Ceará (141 empregados) - separou e descartou cerca de 
6,5 toneladas de resíduos recicláveis, destinando-as  a  75 famílias e cooperativados, beneficiando um 
total estimado de 300 pessoas. Na Unidade Regional de Sergipe (29 empregados) - Papel (59.300Kg). A 
Unidade Regional do Rio Grande do Norte - 2700 garrafas PET e caixas Tetra Pak, beneficiando cerca 
de 1.100 pessoas. A Dataprev está, atualmente, destinando os resíduos recicláveis a 12 cooperativas 
em todo território nacional, através de suas Unidades Regionais. Estima-se que até o início do mês de 
junho de 2008, todas as 27 Unidades Regionais da empresa estarão destinando seus resíduos às 
cooperativas locais. Também é  meta institucional, a redução do volume cúbico de resíduos orgânicos 
(no RJ = 1.192,16m³), cuja retirada se dá por contrato de serviço (R$43.965,58). Ainda na linha dos 
indicadores ambientais, houve aporte financeiro nos serviços de colocação do piso elevado 
(R$1.937.603,16) e carpete (R$934.213,20) não propagador de chama, melhorando as condições de 
segurança e ambiente de trabalho. Adequação da área existente no 1º andar do prédio da Álvaro 
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Rodrigues para área de fumantes (cumprimento Lei 9294/96), cujo serviço foi de R$5.000,00. O local 
escolhido para área de fumante, levou em consideração a rápida disseminação da fumaça, bem como a 
segurança do usuário. Está dotado de um sistema de exaustão para área externa e segregação em 
relação ao ambiente climatizado. 

Indicadores do Corpo Funcional: Nº de negros (as) que trabalham na empresa e % de Cargos de 
chefia ocupados por negros (as) – Não há como mensurar essas informações. 

Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 1) Número total de 
acidentes de trabalho: Destaca-se a redução de 50% do número total de acidentes de trabalho, 
demonstrando que há política corporativa voltada aos cuidados no ambiente de trabalho visando a 
redução de acidentes; 2) Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: O Departamento de Suprimentos da 
Dataprev é obrigado a cumprir as leis que regem o assunto, não podendo exigir padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental que possam vir a restringir a participação de eventuais fornecedores. 
As exigências habilitatórias são as estabelecidas na legislação, bem como  na Constituição Federal, 
especificamente no art. 7º inciso XXXIIIl; 3) Reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: 7 
Denúncias, 4.392 Informações/Solicitações, 1.616 Reclamações, 41 Sugestões/Comentários, 217 
Agradecimentos/Elogios para Ouvidoria com o TOTAL de 6.273 registros. É importante registrar que este 
quantitativo refere-se às mensagens recebidas de usuários externos, que acessam os sistemas 
disponíveis na Internet, e usuários internos que utilizam o link Ouvidoria da intranet ou a caixa postal 
Ouvidoria - DATAPREV; 4) Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): Não se 
aplica no objetivo da empresa. 

 

4.14. Programa Participação nos Lucros e Resultados 
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR é um processo que visa 
recompensar, de forma pecuniária, os empregados, em função da realização dos objetivos 
organizacionais traçados para o exercício sob aferição. Os objetivos são mensurados pelo 
alcance, parcial ou integral, dos resultados que a Empresa deseja alcançar no período, ou seja, 
suas metas. 

 

Distribuição nos Últimos Três Exercícios 
I) Evolução da distribuição aos empregados – competências de 2004 a 2007: 

Em milhares de R$

Evolução dos valores efetivamente pagos aos empregados 

Distribuição 
Programa 

Distribuição 
(a) Provisionada Efetiva 

2004 2005 918,70 891,60 

2005 (b) (b) (b) 

2006 2007 3.155 2.997,25 

2007 (c) 1.951 (c) 
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Notas: 
a) O campo “distribuição” se refere ao exercício em que a PLR foi efetivamente 

distribuído.  

b) Não houve lucro. 

c) Ainda não houve a distribuição. 

II) Evolução dos dividendos pagos aos acionistas – competências 2004 a 2007 
Em milhares de R$

Evolução dos dividendos devidos aos acionistas 

Valores contabilizados 
Programa 

Juros sobre o capital próprio Dividendos 

2004 3.675 147 

2005  (vide item b do quadro anterior) 

2006 5.053 7.472 

2007 7.026 1.039 

 

III) Tabela com a taxa percentual fruto da relação entre os valores pagos aos 
empregados a título de PLR e o lucro líquido apurado – competências 2004 a 2007 

Em milhares de R$

Percentual de Distribuição do Lucro 

  Empregados Acionistas 
Programa 

LL Provisionado Pago (d) Provisionado pago 
% pago em 

relação ao LLA 

2004 16.094 918,71 891,60 3.822 
5.661 
(d)  5,54% 

2005 (vide item b do quadro 1) 

2006 58.569 2.997,25 2.997,25 12.525 
13.531 

(d) 5,12% 

2007 33.959 1.951 0  8.065 0  

Nota: com atualização pela taxa Selic até a data do efetivo pagamento.  

De acordo com a Nota Explicativa 10 das Demonstrações Financeiras do exercício de 2006, 
em anexo, por indisponibilidade financeira não foi possível efetuar o recolhimento ao Tesouro 
Nacional dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos devidos aos 
acionistas, no referido exercício, o que veio a ser feito no exercício de 2007. 

 
Atingimento das Metas Estabelecidas – Exercício 2007 
Abaixo são apresentados os indicadores, as metas associadas aos mesmos, seus pesos e os 
valores atingidos referentes ao ano de 2007. 
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I) Tempo Médio de Atendimento – (TMA) 
Conceito: Mede o tempo médio compreendido entre a data em que foi efetuado o chamado 
pelo cliente e a data em que o serviço solicitado foi concluído, no período em referência. 
Unidade: Dias 
META: 2,26 
PESO: 3 
VALOR ALCANÇADO: 2,22 
CUMPRIMENTO: Integral 

 

Critério utilizado para estabelecimento da meta: redução de aproximadamente 10% em relação 
ao TMA alcançado em 2006. Essa expectativa foi fundamentada na reestruturação das 
Unidades Regionais e de Atendimento, na criação da Coordenação Geral de Atendimento, nas 
mudanças ocorridas no Contrato de Prestação de Serviços com o INSS, que excluíram 
serviços com a necessidade de atendimento presencial e ao próprio aumento de produtividade 
das Unidades Regionais para este ano. 

Obs.: O índice medirá todo o atendimento aos clientes externos para serviços efetivamente 
cobertos pelos contratos. 

 

II) Disponibilidade da Rede para Acesso às Aplicações da Previdência Social na Internet 
Conceito: Mostra a disponibilidade da porção da Rede da Previdência Social, necessária para 
que os serviços que podem ser acessados via Internet, estejam disponíveis. Este indicador 
inclui, também, os circuitos de acesso à Internet e a rede composta pelos circuitos que 
interligam os Centro de Processamento RJ, SP e DF, denominada backbone núcleo. 
 
Unidade: Percentagem.  
META: 99,95% 
PESO: 1 
VALOR ALCANÇADO: 100% 
CUMPRIMENTO: Integral 
 

Critério utilizado para estabelecimento da meta: o único exercício como referência foi o de 
2006 cujo índice foi de 99,9475%. Estabeleceu-se como desafio a meta de 99,95%, 
ligeiramente acima do índice então alcançado. 

 

III) Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) 
Conceito: Mede a eficiência gerencial na utilização dos recursos próprios e de terceiros, em 
benefício dos acionistas, ou seja, mede a taxa de remuneração do capital próprio. 

 
Unidade: Percentagem.  
META: 13,5% 
PESO: 2 
VALOR ALCANÇADO: 24,95% 
CUMPRIMENTO: Integral 
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Critério utilizado para estabelecimento da meta: incremento de 5% sobre a média dos últimos 
três exercícios, que é de 12,86%. 
 

IV) Margem Operacional (Mo) 
Conceito: Mede a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. 
Sob a perspectiva interna, avalia o percentual do lucro operacional. 
 
Unidade: Percentagem.  
META: 19,07% 
PESO: 1 
VALOR ALCANÇADO: 9,98% 
CUMPRIMENTO: não atingido. 
 

Critério utilizado para estabelecimento da meta: média dos últimos três exercícios. 

A redução da margem operacional em relação ao exercício de 2006 se justifica pelo 
crescimento dos custos dos serviços prestados e das despesas operacionais em torno de 
14,88%, enquanto que a receita operacional líquida manteve-se no mesmo patamar do 
exercício anterior. 

 

V) Cumprimento de Prazos em Projetos de Sistemas (IPP) 
Conceito: mede a relação entre a quantidade de projetos de sistemas concluídos no prazo 
previsto e o total de projetos concluídos no período em referência. Entende-se como prazo 
previsto, o prazo inicialmente estabelecido ou reprogramado com a concordância do cliente. 
 
Unidade: Percentagem.  
META: 75% 
PESO: 2 
VALOR ALCANÇADO: 80% 
CUMPRIMENTO: Integral 

Critério utilizado para estabelecimento da meta: os projetos que têm previsão de conclusão no 
ano de 2007, a maioria visa atendimento ao Novo Modelo de Gestão - NMG. Com um 
acompanhamento rígido na entrega dos produtos parciais e levando-se em consideração a 
nova tecnologia adotada, pôde-se esperar ter 65% dos projetos concluídos no prazo. Assim, 
utilizou-se como desafio 75% como previsão de sucesso do cumprimento dos prazos de 
entrega dos projetos. 
 

VI) Investimento em Capital Humano (ICH) 
Conceito: demonstra o valor dirigido às atividades de treinamento no período em referência por 
empregado, visando a melhoria da produtividade de capital humano. 
 
Unidade: Reais 
META: 212,55 
PESO: 1 
VALOR ALCANÇADO: 352,44 
CUMPRIMENTO: Integral 
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Critério utilizado para estabelecimento da meta: crescimento de 15% sobre o valor alcançado 
em 2006. 

 

Sistemática de aferição do alcance da meta 
PA = (AF – AI)  x 100 , sendo: 

ME - AI 
PA = Percentual de Alcance 
ME = Meta Estabelecida 
AI = Alcance Inicial (exercício anterior) 
AF = Alcance Final (exercício atual; pode ser superior ou inferior à ME) 
Devem ser desconsiderados, PA>100 e PA<0. 
 

Cálculo da faixa final de alcance do PPLR 2007 
A sistemática de aferição seguirá as seguintes faixas de alcance: 
 

Faixa Final de Alcance  Fator de Multiplicação 

100 1,00 

95 - 99 0,95 

90 - 94 0,85 

85 - 89 0,80 

80 - 84 0,70 

 

O Fator de Multiplicação é determinante para o cálculo do valor a ser distribuído. Deve-se 
calcular o percentual atingido em cada meta, descobrir-se a média geral de acordo com as 
ponderações estabelecidas e, a partir daí, obter-se o enquadramento no Fator de 
Multiplicação.  

Faixa Final de Alcance = [(M1x1)+(M2x2)+(M3x1)+(M4x2)+(M5x3)+(M6x1)]/10 , sendo: 

M1 = Percentual de Alcance para Margem Operacional 

M2 = Percentual de Alcance para Rentabilidade sobre o PL 

M3 = Percentual de Alcance para Empregados Treinados 

M4 = Percentual de Alcance para Projetos Concluídos no Prazo 

M5 = Percentual de Alcance para Tempo Médio de Atendimento 

M6 = Percentual de Alcance para Disponibilidade da Rede para Acesso às 
Aplicações da Previdência Social na Internet 
Portanto: 

Faixa Final de Alcance = 
[(0x1)+(100%x2)+(100%x1)+(100%x2)+(100%x3)+(100%x1)]/10  

Faixa Final de Alcance = 900%/10 
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Faixa Final de Alcance em 2007 = 90% 

Fator de Multiplicação em 2007 = 0,85 

Aplicação 
Aplica-se a todos os empregados da Dataprev, nos termos do Art. 6º da Resolução. CCE nº 
10, de 30 de maio de 1995: "O empregado somente fará jus à participação convencionada com 
a empresa à qual está vinculado, através de contrato de trabalho, independentemente de sua 
lotação, vedada qualquer participação nos lucros ou resultados de mais de uma empresa 
estatal, pertencente ou não ao mesmo grupo ou conglomerado"; 

Aplica-se aos dirigentes (presidente e diretores), com ou sem vínculo empregatício; 

O período que o empregado estiver de licença sem vencimentos não é considerado para fins 
de recebimento do PPLR. 

Valor global 
Corresponde, no máximo, a 25% (vinte e cinco por cento) do montante a ser distribuído a título 
de dividendos e juros sobre capital próprio relativos ao exercício social sob aferição, limitado 
até 01 (uma) remuneração mensal. 

Forma de distribuição 
O resultado do PPLR será distribuído a todos os empregados/ex-empregados da Empresa que 
a ele fizerem jus. O pagamento será quitado em uma única parcela, sendo 50% (cinqüenta por 
cento) do valor apurado distribuídos linearmente a todos os empregados e 50% (cinqüenta por 
cento) distribuídos de forma proporcional à remuneração média (salário, anuênio e função de 
confiança e/ou gratificada) percebida durante o exercício social sob aferição. 

Pagamento 
O pagamento é proporcional ao tempo de atividade do empregado. Para o cálculo do tempo de 
atividade são considerados os dias efetivamente trabalhados, de acordo com os registros de 
freqüência de cada empregado, no exercício sob aferição.  

Os descontos obedecem ao critério de assiduidade previsto na tabela de faltas, a seguir. 
Entendem-se como faltas aquelas não justificadas, bem como os dias em que o empregado 
esteve suspenso por medida disciplinar. 
 

Faltas % 

1 25 

2 50 

3 75 

mais que 3 100 
 
Eventuais saldos não distribuídos em função de perda do direito de participação ou motivos 
diversos deve ser objeto de distribuição residual aos empregados que fazem jus à 
participação, devidamente corrigido pelos mesmos índices utilizados na legislação trabalhista 
em vigor.  
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Comissão de acompanhamento do programa de participação nos lucros ou resultados 
A Dataprev, como parte da estratégia de implementação do PPLR na Empresa, criou a 
Comissão para Acompanhamento das Ações do Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, por meio da Resolução 2782/2007, que tem como prazo para realização dos 
trabalhos a data de 31 de dezembro de2008. Seu objetivo é internalizar o Programa como 
prática de gestão na Empresa, cabendo à mesma: 
− Acompanhar o processo de aprovação nas instâncias superiores; 

− Acompanhar a aferição do alcance das metas; 

− Atuar nas reuniões relacionadas à distribuição e participação nos lucros; 

− Atuar no processo de divulgação do Programa. 
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5. Desempenho Operacional 

5.1. Indicadores de Carga de Trabalho 

5.1.1. Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Créditos Emitidos para Pagamento de 
Benefícios  CEPB  SINTESE Anual 

Créditos 
Emitidos (em 

milhares) 

Diretriz Estratégica  Não se aplica 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Aferir a variação percentual do número de créditos emitidos em cada exercício, projetando a demanda 
de trabalho de Empresa 
Tipo de Indicador Não se aplica 
Fórmula de Cálculo 
 

CEPB =[( Σ  CE (A + 1) / Σ CE (A )) - 1] x 100 
Onde:  
CE = Créditos Emitidos 
A = Ano  
Método de Aferição do Indicador 

Comparação do índice quantitativo de variação de Créditos Emitidos em cada exercício. 
Área Responsável pelo Cálculo DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios 

Resultado do Indicador em 2007 
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Créditos Percentuais

Créditos 282.334 289.952 298.488

Percentuais 4,5 2,7 2,9

2005 2006 2007
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Análise:  
O ano de 2007 registrou o índice de acréscimo de 2,9% na quantidade de créditos emitidos, 
sendo muito próximo do apresentado no ano anterior que foi de 2,7%.  

Comparativamente ao ano de 2005, onde o patamar de crescimento era da ordem de 4,5%, 
houve decréscimo significativo no percentual de crescimento deste indicador devido às ações 
do INSS para melhoria da gestão dos benefícios de auxílio-doença. 
Os créditos emitidos para auxílio-doença registraram os quantitativos de 1.492.875 em 2005, 
1.469.184 em 2006 e, em 2007, 1.244.350. 

A tendência do indicador para o ano de 2008 é de manutenção aproximada do índice do 
exercício de 2007, visto que o INSS deverá continuar com as ações de melhoria dos controles 
de concessões dos benefícios, principalmente, os de auxílio-doença. 

 

5.1.2. Guias de Arrecadação 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Guias de Arrecadação GA Banco de 
Arrecadação Anual 

Guias de 
Arrecada-

dação 
Diretriz Estratégica  Não se aplica 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 
Aferir a quantidade de guias dos contribuintes recolhidas pelas instituições financeiras para projetar a 
demanda futura da Empresa sobre os sistemas de arrecadação. 
Tipo de Indicador Não se aplica 
Fórmula de Cálculo 

Σ de guias processadas por ano 
Método de Aferição do Indicador 
Sumarização automatizada da quantidade de guias armazenadas no banco de arrecadação por ano (2005, 
2006 e 2007 respectivamente)  

Área Responsável pelo Cálculo DERC - Departamento de Produtos Receita e 
Fiscalização 

Resultado do Indicador em 2007  
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Análise: 
O aumento de aproximadamente 9,48% na quantidade de guias processadas e armazenadas 
no ano de 2007, superior ao registrado no período passado, sinaliza que, devido ao 
crescimento econômico do Brasil, mais empresas (estabelecimentos) estejam contribuindo com 
a Previdência Social.  A tendência do indicador para 2008 é de crescimento. 

 

5.1.3. Vínculos Empregatícios 
Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Índice de Crescimento de Vínculos 
Empregatícios ICVE 

Cadastro 
Nacional de 
Informações 
Sociais - CNIS 

Anual Percentual 

Diretriz Estratégica Não se aplica 
Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Aferir quantitativamente a variação da massa de empregados com vínculos empregatícios, projetando a 
demanda de trabalho da Empresa. 
Tipo de Indicador Não se aplica 
Fórmula de Cálculo 

ICVE = ((TVE (ano)  /  TVE (ano anterior)  ) – 1 )  x  100 
onde: 
ICVE: Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios, expresso em forma percentual  
TVE: Total de Vínculos Empregatícios  
Método de Aferição do Indicador 

O TVE é a contagem direta da quantidade total de vínculos empregatícios armazenados no CNIS, 
realizada no final de cada ano. A comparação dos TVE apurados em dois anos consecutivos origina o 
ICVE, que aponta a variação do crescimento anual dos vínculos empregatícios armazenados no CNIS. 
Área Responsável pelo Cálculo DECS - Departamento de Produtos de Cadastros Sociais

Resultado do Indicador em 2007 
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Análise: 
O TVE é incrementado pelos novos vínculos empregatícios iniciados no ano, informados pelos 
documentos GFIP - Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social, 
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e RAIS - Relação Anual de 
Informações Sociais, e diretamente pelo INSS. Um vínculo pode ser cadastrado por um ou 
vários dos documentos citados. Também sofre influências das retificações de dados 
declarados em GFIP, podendo apresentar diferenças em apurações posteriores com referência 
a esse mesmo ano. Já as informações provenientes da RAIS só são processadas no ano 
seguinte ao ano base.  

Observa-se que em 2007 o ICVE apresentou crescimento ligeiramente menor (4,94%) que o 
apurado no ano anterior (5,48%). Além das influências acima mencionadas, outros fatores 
contributivos para esse resultado são de ordem econômica, demandando análise específica, 
fora do escopo da área responsável pelo cálculo. 

Para 2008, espera-se atingir a marca de 528 milhões de vínculos, com o ICVE mantendo-se 
em patamar acima de 5%.  

 

5.2. Indicadores da Rede de Atendimento 
 

A rede de atendimento da Dataprev passou por uma reestruturação no ano de 2007, passando 
de 20 Unidades Regionais; 4 Unidades de Atendimento e 03 Unidades Regionais Especiais 
para uma estrutura de 27 Unidades Regionais, com portes diferenciados de acordo com o 
número de funcionários, estrutura dos principais clientes nos respectivos estados e demanda 
atendida.  

Atualmente, as Unidades Regionais se dividem em três tipos, a saber: 10 (dez) Unidades 
Regionais do Tipo “A”, em nível de Departamento, 12 (doze) Unidades Regionais do Tipo “B”, 
em nível de Divisão e 5 (cinco) Unidades Regionais do Tipo “C”, em nível de Serviço. As 
antigas Unidades Regionais Especiais, criadas a partir da fusão dos antigos Escritórios 
Estaduais de DF, RJ e SP com os Centros de Tratamento foram separadas e deram origem  
aos Centros de Processamento – CP's nos três Estados, ficando as Unidades Regionais 
novamente incumbidas apenas no atendimento e relacionamento com o cliente local. 

As alterações na estrutura das Unidades proporcionaram, também, o direcionamento dos 
esforços às atividades essenciais de nossas Regionais. Foram criadas estruturas específicas 
para a Gestão de Contas, responsável pelo relacionamento com o “cliente” em nível regional, a 
área de sustentação à produtos, responsável pelo atendimento especializado aos produtos da 
Dataprev e pela capacitação aos usuários, as áreas de Sustentação ao Ambiente Tecnológico 
e ao Ambiente Computacional, e o desmembramento das atividades de gestão financeira e de 
pessoas, com a criação de duas áreas distintas para a execução destas atividades. Além disso, 
foram criadas as primeiras Centrais de Serviços, nos estados do Paraná ( responsável pelo 
recepção e tratamento dos chamados efetuados pelos usuários de RS, PR e SC), São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais (responsável pelo recepção e tratamento dos chamados 
efetuados pelos usuários de MG e ES). 
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Os serviços oferecidos pela rede de atendimento englobam o suporte técnico através de 
Central de Serviços, no horário de 07 às 19 horas, para registro e tratamento de incidentes no 
ambiente tecnológico de nossos clientes, além do atendimento presencial em todas as 
Unidades da Federação. Além disso, nossas Unidades Regionais são responsáveis pela 
atividade de relacionamento com nossos clientes locais. 

 

1.219 Agências da Previdência Social – APS, sendo: 

150 tipo “A” 

200 tipo “B” 

467 tipo “C” 

373 tipo “D”, destas 74 Agências da Previdência Social Móveis (68 carros e 06 barcos). 

01 tipo “AJ” - APS Atendimento Demandas Judiciais 

09 tipo “BJ” - APS Atendimento Demandas Judiciais 

07 tipo “CJ” - APS Atendimento Demandas Judiciais 

01 tipo “AI” - APS Atendimento Benefícios por Incapacidade 

04 tipo “BI” - APS Atendimento Benefícios por Incapacidade 

07 tipo “CI” - APS Atendimento Benefícios por Incapacidade 

100 Gerências Executivas, sendo: 

- 14 tipo “A” 

- 86 tipo “B” 

5 Gerências Regionais; 

8 Auditorias Regionais; 

8 Corregedorias Regionais; 

5 Procuradorias Regionais; 

91 Procuradorias Seccionais; 

238 PREVcidade - Unidades do INSS instaladas em Prefeituras. 

 

As 1.219 Agências do INSS estão instaladas nas 27 capitais do País e em mais 
aproximadamente 960 municípios, com cerca de 1273 prédios conectados à Rede da 
Previdência. As unidades PREVmóvel e PREVcidade, destinadas ao atendimento dos 
municípios onde não há Agências da Previdência, também recebem o suporte técnico das 
Unidades Regionais da Dataprev. 

Os indicadores de gestão fornecem uma visão geral dos atendimentos feitos pela rede de 
atendimento da Dataprev em 2007, sendo que todos os chamados considerados para compor 
os indicadores foram comunicados, registrados no sistema de controle SART e foram 
concluídos no ano de 2007, independente de sua data de registro. 
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5.2.1. Quantidade Total de Chamados e Respectivo Tempo Médio de Atendimento 
 
Nome do Indicador Sigla  Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Quantidade total de chamados e 
respectivo tempo médio de 
atendimento 

TMA SART Mensal Dias 

Diretriz Estratégica  Proatividade no relacionamento com os clientes Previdência 

Meta para 2007 - 
Utilidade do Indicador 
Medir o tempo médio compreendido entre a data em que foi efetuado o chamado pelo cliente e a 
data em que o serviço solicitado foi concluído. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

TMA = STDRCC / QCCP 
onde: 
TMA = Tempo Médio de Atendimento 
STDRCC = Somatório dos tempos de duração entre a data do registro do chamado e sua 
conclusão. 
QCCP Quantidade de chamados concluídos no período 
Método de Aferição do Indicador 

Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados na 
coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento. 
Área Responsável pelo Cálculo SUAT – Superintendência de Atendimento 

Resultado do Indicador em 2007 
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A partir do ano de 2006, passaram a ser considerados para efeito de cálculo do Tempo Médio 
de Atendimento apenas os chamados efetuados por clientes, para serviços efetivamente 
cobertos por Contrato de Prestação de Serviços.  
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Deste modo, os chamados internos (efetuados pela própria Dataprev) e aqueles relativos à 
manutenção de equipamentos (item excluído do Contrato de Prestação de Serviços com o 
INSS em 2006) deixaram de ser considerados. 

Deste modo, podemos observar uma redução no volume total de chamados registrados, da 
ordem de 3,24% em 2007, em relação ao ano anterior. Observamos, também, uma redução 
significativa no Tempo Médio de Atendimento, da ordem de 11,55% em 2007 em relação a 
2006, fruto da melhoria do processo de gestão sobre o atendimento, retomado após a criação 
da Coordenação Geral de Atendimento e sua posterior transformação em Superintendência de 
Atendimento, atual SUAT.  

 

5.2.2. Percentual de Chamados registrados por Clientes 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Índice de Chamados 
Registrados por Clientes ICRC SART Mensal Percentual 

Diretriz Estratégica  Proatividade no relacionamento com os clientes Previdência 

Meta para 2007  

Utilidade do Indicador 

Apurar a intensidade de chamados oriundos dos diversos clientes. 

Tipo de Indicador Eficiência 

Fórmula de Cálculo 
ICRC = QCCC / QCCP * 100 

ICRC = Índice de Chamados Registrados por Cliente 
QCCC = Quantidade de Chamados Concluídos por Cliente 
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período 

Método de Aferição do Indicador 
Consulta-se através do Sistema Sart, no módulo Gerencial, aba Auditor no aplicativo Consulta 
Chamado selecionando o período desejado e na situação Concluídos no Período. Apagando a 
informação que aparece no campo Regional. Arraste a coluna Entidade para o cabeçalho para 
agrupar. Na barra inferior aparece a quantidade de chamados concluídos no período e em cada 
entidade agrupada aparece o quantitativo dos chamados concluídos por entidade. 

Área Responsável pelo Cálculo SUAT – Superintendência de Atendimento 
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Resultado do Indicador em 2007 
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Análise:  
Observa-se no gráfico acima que não houve alterações significativas na distribuição percentual 
de chamados recebidos dos clientes, uma vez que o INSS continua sendo o maior cliente e 
demandante dos serviços ofertados pela Empresa.  

A alta no percentual relativo a “Outras Entidades”, de 2006 para 2007, refere-se, basicamente, 
a transferência dos servidores da antiga Secretaria da Receita Previdenciária para a Receita 
Federal do Brasil, que passa a ser cliente através de Contrato de Prestação de Serviços 
específico.  Deste modo, as demandas de atendimento que antes eram consolidadas no cliente 
INSS, e posteriormente MPS, passam a ser contabilizadas ao cliente RFB.  

 

5.2.3. Percentual de Chamados registrados por Grupo de Serviços/Produtos 
Nome do Indicador Sigla  Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Índice de chamados 
registrados por grupo de 
serviços / produtos 

ICGP SART Mensal Percentual 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007  
Utilidade do Indicador 
Apurar a intensidade de chamados referentes aos serviços e produtos da Empresa. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

ICGP = QCCGP / QCCP * 100 
ICGR = Índice de Chamados Registrados, por Grupo de Serviços/Produtos 
QCCGP = Quantidade de Chamados Concluídos por Grupo Serviços/Produtos 
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período 
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Método de Aferição do Indicador 

Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados 
selecionando na coluna agrupamento: Classe de Objeto e informando o período desejado. Na coluna 
conteúdo informar o Ano de Fechamento. 

Para a Classe de Objeto: 
• Sistema - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Sistemas Internos, 

Sistemas Operacionais, Sistemas de Arrecadação, Sistemas de Benefício, Sistemas de 
Gestão, Sistemas de Gestão da Informação, Sistemas de Procuradoria, Sistemas do CNIS e 
Sistemas do MPS. 

• Software - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Software Automação, 
Software Bancos de Dados e Software de Comunicação. 

• Hardware - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Equipamento 
Informática e Equipamento de TP. 

• Grande Porte - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Grande Porte. 
• Infra-Estrutura - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Infra-Estrutura e 

Telefonia. 
• Outros - São considerados todos os objetos das classes de objetos: Outros e Administrativo 

Área Responsável pelo Cálculo SUAT – Superintendência de Atendimento 

Resultado do Indicador em 2007 
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Análise: 

O gráfico acima demonstra a tendência de mudança no perfil de atendimento de nossas 
Unidades Regionais, com as demandas fortemente concentradas nos itens “Sistemas” e 
Software” e redução no atendimento às demandas de “Hardware”. 
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5.2.4. Percentual de Chamados registrados pelos principais Serviços/Produtos 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Índice de chamados pelos 
principais serviços/produtos ICPP SART Mensal Percentual 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007  

Utilidade do Indicador 

Apurar a intensidade de chamados referentes aos serviços e produtos da Empresa. 

Tipo de Indicador Eficiência 

Fórmula de Cálculo 
ICPP = QCCPP / QCCP * 100 

ICPP = Índice de Chamados pelos Principais Serviços/Produtos 
QCCPP = Quantidade de Chamados Concluídos pelos Principais Serviços/Produtos 
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período 

Método de Aferição do Indicador 
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados 
selecionando na coluna agrupamento: Objeto e informando o período desejado. Na coluna conteúdo 
informar o Ano de Fechamento. 
Para os Serviços/Produtos: 

• Micro - São considerados os objetos: Microcomputador e Monitor de Vídeo. 
• Prisma D3 - São considerados os objetos: Prisma D3 e Prisma Web. 
• Correio - São considerados os objetos: Correio Eletrônico, Correio/Expresso, Correio/Mozzilla 

Thunderbird e Correio/Outlook. 
• Plenus - É considerado o objeto: Plenus. 
• Impressora - É considerado o objeto: Impressora. 
• SIPPS - É considerado o objeto: SIPPS. 

Área Responsável pelo Cálculo SUAT – Superintendência de Atendimento 
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Resultado do Indicador em 2007 

Percentual de chamados pelos principais serviços/produtos

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
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35,00

40,00

45,00

%

2004 17,27 16,73 13,13 7,97 8,02 4,54

2005 15,86 16,84 15,94 8,14 7,86 4,43

2006 0,42 15,92 25,95 11,32 0,27 6,44

2007 3,04 20,82 43,03 16,29 3,13 13,69

Micro Prisma D3 Correio Plenus Impressora Sipps

 
 
Análise:  
Observa-se uma forte concentração da demanda por atendimento no item “correio”, quer seja 
por problemas relativos à reinicialização de senhas de acesso ao domínio, quer seja por 
dúvidas relativas à utilização do cliente de correio Mozzilla/Thunderbird.  

Este item representou, em 2007, quase a metade da demanda de atendimento da rede de 
atendimento. Segue como sistema bastante demandado o Prisma, base do atendimento das 
Agências da Previdência Social, cujos servidores encontram-se centralizados nos Centros de 
Processamento São Paulo e Rio de Janeiro, o que demanda interveniência do 3º nível de 
atendimento. 

 

5.2.5. Percentual de Chamados registrados em relação à Forma de Comunicação  
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Índice de chamados em relação à 
forma de comunicação ICFC SART Mensal Percentual 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007  

Utilidade do Indicador 

Apurar a intensidade de uso dos canais de comunicação com os clientes usuários. 

Tipo de Indicador Eficiência 
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Fórmula de Cálculo 

ICFC = QCCFC / QCCP * 100 
ICFC = Índice de Chamados em Relação à Forma de Comunicação 
QCCFC = Quantidade de Chamados Concluídos por Forma de Comunicação 
QCCP = Quantidade de Chamados Concluídos no Período 

Método de Aferição do Indicador 
Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados 
selecionando na coluna agrupamento: Forma de Solicitação e informando o período desejado. Na 
coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento. 
Para as Formas de Solicitação são considerados todos os chamados concluídos que foram 
registrados pela forma de solicitação e-mail; SartWeb ou telefone. 

Área Responsável pelo Cálculo SUAT Superintendência de Atendimento 

Resultado do Indicador em 2007 

Percentual de chamados em relação à forma de comunicação

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

E-Mail 25,78 24,73 24,28 27,27

SartWeb 20,24 25,64 35,96 38,80

Telefone 53,98 49,63 39,76 33,94

2004 2005 2006 2007

 
 
Análise: 
A Dataprev oferece aos seus clientes três formas principais para comunicação de seus 
problemas: Telefone gratuito (0800); Intranet - com registro pelo usuário no mesmo sistema 
utilizado nas Centrais – e Correio eletrônico. Observa-se, ano a ano, a redução da utilização do 
telefone como forma de comunicação de incidentes e o aumento na utilização da intranet, 
através do aplicativo Sartweb, que passou a ser, em 2007, a forma de comunicação mais 
utilizada.  
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5.2.6. Índice de Soluções nas Centrais de Atendimento 
 
Nome do Indicador Sigla do 

indicador Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Índice de Solução nas Centrais 
de Atendimento ISCA SART Mensal Dias 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007  

Utilidade do Indicador 

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

Tipo de Indicador Eficiência 

Fórmula de Cálculo 
ISCA = NCSC / NCR 

onde: 
ISCA = Índice de Solução nas Centrais de Atendimento 
NCSC = Número de chamados solucionados na CAC 
NCR = Número de chamados registrados 

Método de Aferição do Indicador 

Consulta-se através do Datamart InfoSart, na aba Gerencial o aplicativo Gerencial de Chamados 
selecionando na coluna agrupamento: Qtde de Repasses e informando o período desejado. Na 
coluna conteúdo informar o Ano de Fechamento e repasse igual a 0 (zero).  

Área Responsável pelo Cálculo SUAT – Superintendência de Atendimento 

Resultado do Indicador em 2007  

ISCA - Índice de Solução nas Centrais de Atendimento - Ano 2006 e 2007
Percentual
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Análise:  
As Unidades Regionais têm um histórico bastante diversificado na questão do atendimento 
através das Centrais, o que reflete no indicador nacional. Por conceituação, todo chamado 
solucionado sem repasse, ou seja, o próprio atendente solucionou e deu baixa no chamado, é 
considerado solucionado em 1º nível solucionado na Central de Atendimento.  

Deste modo, como os chamados abertos através da intranet já trazem em sí o repasse do 
usuário para o nosso atendente, os mesmos não são considerados como solucionados na 
Central. Isso explica o baixo índice de solução em 1º nível, abaixo de 10% nos dois anos em 
que apuramos este indicador.  

A partir do ano de 2008 haverá uma mudança na forma de apuração deste indicador, 
passando-se a considerar os chamados solucionados com até primeiro repasse, desde que a 
forma de comunicação tenha sido a intranet (Sartweb), como solucionados na Central. Além 
disso, a Dataprev iniciou em 2007 o processo de implantação das Centrais de Serviços, 
regionalizadas, baseadas nas melhores práticas de gestão de TI, cujos primeiros resultados 
devem ser notados ao longo do ano de 2008. 
 

5.3. Indicadores da Rede de Telecomunicações 

5.3.1. Inventário (Quantitativo) de circuitos de comunicação da Dataprev com 
entidades externas  

 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Inventário de Circuitos de 
Comunicação da Dataprev com 
Entidades Externas 

ICEE 
SART – Sistema 
de Administração 
de Recursos 
Técnicos 

Anual unitário 

Diretriz Estratégica Não se aplica 

Meta para 2007  Não se aplica 

Utilidade do Indicador 

Acompanhar a evolução das ligações da Rede da Dataprev com outras entidades. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

Somatório de circuitos por tipo. 
Método de Aferição do Indicador 

Contabilização dos dados cadastrados no SART, ferramenta de cadastramento de recursos da Empresa. 
Área Responsável pelo Cálculo DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 

/DITG – Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede 
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Resultado do Indicador em 2007: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análise: 
O gráfico indica que a grande maioria das entidades atualmente conectadas por meio de 
circuito dedicado à Rede da Dataprev é composta por bancos. Este número se dá, sobretudo, 
em função do aumento de ligações com entidades financeiras para transmissão de arquivos 
referentes à rotina de empréstimos consignados. Cabe observar que existem outras entidades, 
que se ligam à Previdência por meio de acesso VPN/Internet e que, portanto, não são 
contabilizadas neste indicador. Considerando que não existe diretriz estratégica ou meta 
institucional associado a este indicador, este indicador será excluído no próximo ano. 

 

5.3.2. Disponibilidade da Rede para acesso às Aplicações da Previdência Social na 
Internet 

Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Disponibilidade da rede para 
acesso às aplicações da 
Previdência Social na Internet 

DRAI 
Registro de 
indisponibilidades 
dos circuitos 

Mensal percentual 

Diretriz Estratégica  Adequação dos ambientes centrais de processamento 

Meta para 2007  99,95% de disponibilidade da rede 
Utilidade do Indicador 
Mostra a disponibilidade da porção da Rede da Previdência Social, necessária para que os serviços que podem 
ser acessados via Internet, estejam disponíveis.  Este indicador inclui, também, os circuitos de acesso à Internet e 
a rede composta pelos circuitos que interligam os Centros de Processamento do RJ, SP e DF, denominada  
Backbone núcleo. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

((1-(TII/QMM)) x (1-(TIBN x QMM))) x 100 
Onde: 
TII – Tempo de Indisponibilidade Mensal da Internet 
TIBN – Tempo de Indisponibilidade Mensal do Backbone Núcleo 
QMM – Quantidade de Minutos no Mês. 
Método de Aferição do Indicador 

Acompanhamento dos registros de indisponibilidade dos circuitos. 
Área Responsável pelo Cálculo DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 

/DITG – Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede 

Entidades Externas ligadas com circuito 
dedicado

7030

17 6
Bancos

Governo

Prevcidade

Outros 
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Resultado do Indicador em 2007: 

 

Análise: 
Em 2007, conseguiu-se atender e superar a meta estipulada de disponibilidade para o acesso 
às aplicações disponibilizadas pela Previdência acessadas via Internet. Tal fato é decorrência 
dos contratos realizados com as operadoras, que exigem redundância nos acessos Internet, 
bem como da topologia da rede, que garante contingência no backbone núcleo da rede, 
responsável pela comunicação entre os Centros de Processamento do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília. Com isto, o acesso dos cidadãos aos serviços da Previdência disponibilizados 
na Internet não sofreu interrupções neste ano. 

 

 

Percentual de Disponibilidade da Rede para acess o às 
Aplicaç ões da Previdência Social na Internet - 2007
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5.3.3. Crescimento do parque de equipamentos de rede 
 
Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Crescimento do parque de 
equipamentos de rede CEQR 

SART – Sistema de 
Administra-ção de 
Recursos Técnicos  

Anual Percentual 

Diretriz Estratégica  Adequação dos ambientes centrais de processamento 

Meta para 2007  Devolver 676 roteadores alugados pelo INSS 
Utilidade do Indicador 

Acompanhar a evolução do parque de equipamentos de rede por tipo de equipamento e proprietário 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

Cálculo percentual do crescimento anual 
Método de Aferição do Indicador 

Contabilização dos dados cadastrados no SART – Sistema de Administração de Recursos Técnicos, ferramenta de 
cadastramento de recursos da Empresa, pelas Unidades Regionais. 
Área Responsável pelo Cálculo DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações /DITG – 

Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede 

Resultado do Indicador em 2007: 
 

  HUBS SWITCHES ROTEADORES 

 2006 2007 % Cresc. 2006 2007 % Cresc. 2006 2007 % Cresc. 

Dataprev 1029 1016 -1,26 166 226 36,14 179 180 0,56

 INSS 1754 1772 1,03 970 2580 165,98 639 630 -1,41

MPS 0 0 0,00 3 7 133,33 0 0 0,00

Aluguel 74 68 -8,11 21 21 0,00 679 554 -18,41

Outras 
entidades 41 39 -4,88 3 12 300,00 14 6 -57,14

Empréstimo 8 8 0,00 1 1 0,00 5 3 -40,00

 

Análise: 
A redução na quantidade de hubs e, sobretudo, o aumento na quantidade de switches, indica 
que houve investimento na modernização das redes locais administradas pela Dataprev e 
INSS. Observa-se que, a quantidade de hubs não chega a ser reduzida na mesma proporção 
que o aumento de switches, pois os equipamentos permanecem cadastrados no SART, ainda 
que não estejam ativos. 
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A redução na quantidade de equipamentos roteadores alugados indica a devolução dos 
roteadores alugados pelo INSS e que estão sendo substituídos por equipamentos roteadores 
fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, junto com o circuito de comunicação de 
dados, sob contrato da Dataprev. 

Apesar de não haver uma meta definida para 2007, este indicador encontra-se atrelado à ação 
de Modernização da Rede Multisserviços, uma vez que a troca de roteadores é fruto da 
implantação desta rede e que o crescimento na quantidade de switches da DATAPREV retrata 
a modernização das redes locais internas. 

Em 2007, tínhamos uma meta de devolver todos os roteadores alugados pelo INSS, num total 
de 676 equipamentos. Entretanto, tal meta não foi atingida em função do atraso ocorrido, por 
parte das operadoras de telecomunicações, na implantação dos circuitos de comunicação e 
seus respectivos roteadores. 

 

 

5.4. Indicadores de Gestão Empresarial 

5.4.1. Imagem Institucional 
Imagem Institucional
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Imagem Institucional IMI Radiobrás mensal Percentual 

Diretriz Estratégica  Conquista de novos clientes 

Meta para 2007  
Utilidade do Indicador 
Mede o percentual de notícias positivas e negativas veiculadas na mídia e que mencionaram ou 
abrangeram a Dataprev em relação ao total de notícias cadastradas no site da Radiobrás 
(www.clipping.radiobrás.gov.br), no exercício em referência. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

IMI = TNP / TN 
sendo: 
IMI = Imagem Institucional; 
TNP = Total de notícias positivas; 
TN = Total de notícias, exceto as notícias neutras. 
Método de Aferição do Indicador 

Verificação mensal do site da Radiobrás. 
Área Responsável pelo Cálculo CGCO – Coordenação Geral de Comunicação Social 
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Resultado do Indicador em 2007 
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Análise: No ano de 2007, a Dataprev foi citada em 81 matérias - mídia impressa e eletrônica - com 
destaque positivo para a instalação dos equipamentos de grande porte em Brasília e nas Unidades 
Regionais Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram notícias positivas a assinatura do contrato da 
Empresa com a Unisys, o Programa de Desligamento Voluntário e a antecipação de pagamento para os 
segurados da Previdência Social. 
Em relação ao ano de 2006, a Dataprev esteve mais vezes na mídia, mesmo com a Comunicação Social 
do Ministério da Previdência Social assumindo a responsabilidade de divulgar os dados mensais sobre 
empréstimos consignados. Vale destacar a entrevista do presidente da Empresa à revista Cenários, que 
mostra todas as ações desenvolvidas pela Diretoria no ano de 2007. 

 

5.4.2. Fortalecimento do Controle Interno 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Fortalecimento do Controle 
Interno FCI 

AUDIN -Sistema de 
Auditoria 

Informatizada 
ANUAL PERCENTAGEM

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Dispor de avaliação do status da governança corporativa 
Utilidade do Indicadora 
Mede o fortalecimento do controle interno através da regularização das recomendações emitidas pelos 
órgãos de controle interno e externo (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU e MPF), no período de 
referência. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

FCI = RREG / TREC * 100 
Onde:  
RREG – Total de Recomendações Regularizadas   
TREC – Total de Recomendações Emitidas  

• Método de Aferição do Indicador 
A fonte das informações que integram este índice é o Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN), 
sistema através do qual a Auditoria Interna efetua o acompanhamento das recomendações destinadas 
aos órgãos da empresa. Para o cálculo do índice foram consideradas todas as recomendações 
efetuadas e todas as recomendações regularizadas até 2007.   
Área Responsável pelo Cálculo CGAU - Coordenação Geral de Auditoria 
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Resultado do Indicador em 2007 

68,46 69,26

79,32

2005 2006 2007

 
 
Análise: Contribuiu significativamente para a elevação do índice de 2007 em relação aos 
exercícios anteriores o aumento significativo do quantitativo de regularizações ocorrido no 
exercício de 2007. 

 

 

5.4.3. Investimento em Capital Humano  
Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Investimento em Capital Humano ICH Balancete Anual R$ 

Diretriz Estratégica Capacitação dos Empregados 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Mensurar o percentual de investimentos, realizados na Capacitação, Treinamento e a melhoria da 
Produtividade de Capital Humano, no período da referência. 
Tipo de Indicador EFICIÊNCIA 
Fórmula de Cálculo 

ICH = VIT / QTE 

Onde: 
 ICH = Investimento em Capital Humano 
 VIT = Valor Investido em Treinamento 
 QTE = Quantidade Total de Empregados 
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil  
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Resultado do Indicador em 2007 

Investimento em Capital Humano
( em R$)

167,59 184,83

343,20

2005 2006 2007

 
 
 
Análise:  
O indicador aponta que em 2007 os investimentos em capital humano ficaram em média R$ 
158,37 per capta maior que o praticado em 2006, reflexo de política adotada para capacitação 
de seu corpo técnico. 

 

5.4.4. Evolução dos Custos com Circuitos de Transmissão de Dados  
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Evolução dos Custos com 
Circuitos de Transmissão de 
Dados 

ECCTD Base de Dados 
- Contabilidade Anual Percentagem

Diretriz Estratégica 
 Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Meta não disponível 

Utilidade do Indicador 
 
Mede a evolução dos custos com Circuitos de Transmissão de Dados do exercício atual em relação ao 
exercício anterior. 
Tipo de Indicador EFICIÊNCIA 
Fórmula de Cálculo 

ECCTD = { [ CCTDA a / CCTDA a-1] - 1 } * 100 
CCTDa = Custos com a locação de Circuitos de Transmissão de Dados do exercício atual 
CCTDa – 1 = Custos com a locação de Circuitos de Transmissão de Dados exercício anterior  
Método de Aferição do Indicador 
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados 
para uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de 
circuitos de transmissão de dados – natureza “Serviços”. 
Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos 
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Resultado do Indicador em 2007 

Circuito de Transmissão de Dados
(R$ mil)

50,52%

-18,38% -16,03%

2005 2006 2007

 
Análise 2007: 

AUMENTO de 50,52% 
O aumento no exercício de 2007 se deve à contratação de serviços de comunicação 
através de rede IP para transporte de dados, voz e vídeo, em nova tecnologia, com o 
fornecimento opcional de equipamento de roteamento. 

 

5.4.5. Evolução dos Custos com Locação de Hardware de Grande Porte 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Evolução dos Custos com Locação 
de Hardware de Grande Porte ECHGP

Base de 
Dados - 

Contabilidade
Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Meta não disponível 

Utilidade do Indicador 
Mede a evolução dos custos com Locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual em relação 
ao exercício anterior. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

ECHGP = { [ CHGP a / CHGP a-1] - 1 } * 100 
Onde: 
CHGP a = Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual 
CHGP a – 1 =  Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício anterior 
Método de Aferição do Indicador 

Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para 
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação 
de imobilizado técnico (Unidade Central) – natureza “Serviços”. 
Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos 
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Resultado do Indicador em 2007 

ECHGP
(R$ mil)

6,40%

105,04%

-83,03%

2005 2006 2007

 
Análise 2007: 

AUMENTO de 105,04% 
O aumento se deve à substituição dos equipamentos antigos por equipamentos Libra de maior 
capacidade, a partir de outubro/2007. 

 

5.4.6. Evolução dos Custos com Locação de Software 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Evolução dos Custos com Locação 
de Software 

ECS Base de Dados 
- Contabilidade

Anual Percentagem

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Utilidade do Indicador 

Mede a evolução dos custos com a Locação de Software do exercício atual em relação ao exercício 
anterior. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

ECS = { [ CS a / CS a - 1] - 1 } * 100 
Onde: 
CS a = Custos Locação de Software do exercício atual  
CS a – 1  = Custos Locação de Software exercício anterior 
Método de Aferição do Indicador 

Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para 
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação 
de imobilizado técnico (Softwares) – natureza “Serviços”. 
Área Responsável pelo Cálculo DICT - Divisão de Custos 
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Resultado do Indicador em 2007 

Software
(R$ mil)

7,75%

-1,03%

6,95%

2005 2006 2007

 
Análise 2007: 
AUMENTO de 7,75 %  
Na assinatura do novo contrato de locação de mainframe em outubro/2007, houve modificação 
do software, em função do hardware de maior capacidade. 

 

5.4.7. Custos com Serviços Contratados  
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Custos com Serviços Contratados CS Base de Dados 

- Contabilidade Anual R$ milhões 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Meta para 2008  
Utilidade do Indicador 

Demonstra a participação dos custos com Serviços Contratados em relação aos Custos Totais. 

Tipo de Indicador EFICIÊNCIA 
Fórmula de Cálculo 

CS = (CS / CT) * 100 
Onde: 
CS = Custos com Serviços contratados 
CT = Custos Totais 
Método de Aferição do Indicador 

Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para 
uma base na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos às contas da 
natureza “Serviços”. A partir daí, faz-se a análise comparativa do aumento/redução em relação às 
mesmas contas do exercício anterior. 
Área Responsável pelo Cálculo DICT - Divisão de Custos 
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Resultado do Indicador em 2007 

Serviços - em função da Despesa Geral
(R$ mil)

20,16%
20,46%

23,63%

2005 2006 2007

 
Análise 2007: 

20,16% da Despesa Geral 
Embora tenha havido aumento nominal na maioria dos serviços, com destaque para 
locação de hardware de grande porte e circuitos de transmissão de dados, 
proporcionalmente ao total das despesas da Empresa, não houve variação significativa. 

 

5.4.8. Execução Orçamentária X Dotação das Despesas Correntes 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Execução Orçamentária X Dotação 
das Despesas Correntes EDD

Base de 
Dados - 

Contabilidade 
Anual Percentagem

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 100% 
Utilidade do Indicador 

Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores orçados e 
realizados das Despesas Correntes, no período de referência. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EDD = RDC / DDT * 100 
Onde: 
RDC = Realização das Despesas Correntes (PDG) 
DDT = Dotação das Despesas Corrente (PDG) 
Método de Aferição do Indicador 

Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a realização de despesas e na dotação 
orçamentária aprovada para a DATAPREV. 
Área Responsável pelo Cálculo DIOR - Divisão de Orçamento 
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Resultado do Indicador em 2007  

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
101,0

RDC 439.620.393 535.869.982 505.520.619 553.531.222

DDT 447.635.756 544.340.025 507.750.359 593.252.240

%  98,2  98,4  99,6  93,3 

2004 2005 2006 2007

 
Análise:  
Observa-se, que a Empresa vem conseguindo manter seus gastos dentro dos limites 
aprovados. Os dispêndios correntes mantiveram-se no limite orçamentário aprovado. A 
significativa queda do índice, em relação aos exercícios anteriores, foi resultante, basicamente, 
da não realização do nível de tributos previstos caso fosse efetivada  a reversão de parte do 
provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao termo de 
compromisso firmado com a PREVDATA.  

 

5.4.9. Execução Orçamentária X Dotação da Receita 
Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Execução Orçamentária X Dotação 
da Receita Total  EDR 

Base de 
Dados - 

Contabilidade 
Anual Percentagem

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Meta para 2007 100% 
Utilidade do Indicador 
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev por meio da comparação entre os valores orçados e 
realizados da Receita Total, no período de referência. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EDR = RRT / DRT * 100 
Onde: 
RRT = Realização da Receita Total (PDG) 
DRT = Dotação da Receita Total (PDG) 
Método de Aferição do Indicador 

Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a realização de receitas e na dotação 
orçamentária aprovada para a DATAPREV. 
Área Responsável pelo Cálculo DIOR - Divisão de Orçamento 
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Resultado do Indicador em 2007  

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

RRT 465.654.229 523.610.882 571.924.523 595.543.437

DRT 418.209.025 566.321.446 528.570.211 680.893.545

%  111,3  92,5  108,2  87,5 

2004 2005 2006 2007

 
Análise:  
A significativa queda do índice, em relação aos exercícios anteriores, foi resultante, 
basicamente, pela não realização da receita não operacional prevista caso fosse efetivada a 
reversão de parte do provisionamento registrado em sucessivos balanços, para fazer frente ao 
termo de compromisso firmado com a PREVDATA. 

 

5.4.10. Evolução dos Investimentos em Relação à Receita Operacional Líquida 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 
Evolução dos Investimentos em 
Relação à Receita Operacional 
Líquida 

INV Base de Dados 
- Contabilidade Anual Percentagem

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Meta para 2007 7,3% 
Utilidade do Indicador 
Mede a relação entre os Investimentos efetuados e a Receita Operacional Líquida no período de 
referência. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

INV = RRI / ROL * 100 
Onde: 
RRI = Realização Orçamentária de Investimentos 
ROL = Receita Operacional Líquida 
Método de Aferição do Indicador 

Indicador calculado com base nas informações contábeis sobre a  realização de receitas e na dotação 
orçamentária aprovada para a DATAPREV. 
Área Responsável pelo Cálculo DIOR - Divisão de Orçamento 
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Resultado do Indicador em 2007  
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RRI  8.432.427,0  6.230.605  11.474.748  8.204.280 

ROL  381.744.098,0  431.797.766  475.377.250  474.794.957 

%  2,21  1,44  2,41  1,73 

2004 2005 2006 2007

 
Análise:  
O indicador apresentou resultado muito abaixo da média (2,02) dos três últimos exercícios e da 
meta para 2007, principalmente em razão do baixo nível de investimentos realizados, uma vez 
que a receita operacional líquida se manteve, praticamente, em linha com a previsão.  

5.4.11. Execução Orçamentária X Dotação dos Investimentos  
 

 

 Resultados do Indicador em 2007 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Execução Orçamentária X Dotação 
dos Investimentos 

EDI Base de Dados 
- Contabilidade Anual Percentagem

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 100% 
Utilidade do Indicador 
Mede o desempenho orçamentário da Dataprev através da comparação entre os valores orçados e 
realizados dos Investimentos, no período de referência. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EDI = RRI / DOI * 100 
Onde: 
RRI = Realização Orçamentária dos Investimentos 
DOI = Dotação Orçamentária para Investimentos 
Método de Aferição do Indicador 

Indicador calculado com base nas informações contábeis de realização de investimentos e na dotação 
orçamentária aprovada para a DATAPREV. 
Área Responsável pelo Cálculo DIOR - - Divisão de Orçamento 
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Análise:  
O gráfico revela que a Empresa não realiza sua programação de investimentos ao longo de 
vários períodos. Embora o índice de 2007 tenha sido compatível com a média dos últimos 
anos, ele ainda continua baixo.  O índice auferido em 2007, de 23,4% apresentaria um cenário 
ainda mais negativo (14,7%) não tivesse sido efetuada a reprogramação orçamentária, 
realizada por iniciativa da Empresa, aprovada pela Lei nº 11.625, de 26/12/2007, publicada no 
Diário Oficial da União nº 248, de 27/12/2007. 

Convém notar que nos anos anteriores o fraco desempenho do indicador foi atribuído, 
principalmente, às dificuldades de caixa, face à não quitação das faturas de serviços, com 
tempestividade, pelo nosso principal cliente, o INSS. Ressalta-se que no quarto trimestre de 
2007, a posição de caixa melhorou, mas a melhora ainda não resultou na conseqüente 
realização dos investimentos previstos. 
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5.4.12. Evolução do Faturamento Global  
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Evolução do Faturamento Global EFG Balancetes 
2007 Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Meta para 2007 R$ 556,3 milhões 
Utilidade do Indicador 
Medir o crescimento do faturamento do Ano em relação ao Ano anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EFG = ((FTA/FTAA)-1)*100 
Onde  
EFG= Evolução do Faturamento Global 
FTA= Faturamento Total do Ano (em Milhões de Reais)  
 FTAA= Faturamento Total Ano Anterior (em Milhões de Reais) 
Método de Aferição do Indicador 

Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade 
Área Responsável pelo Cálculo  DIPN – Divisão de Planejamento Financeiro e 

Tributário 

Resultado do Indicador em 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução Faturamento Global

13,3%

10,2%

-0,1%

2005 2006 2007



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 153 

 

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

Análise:  
O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 552,3 Milhões, se mantendo 
praticamente no mesmo montante do ano de 2006. Dessas receitas de vendas, o INSS 
contribuiu com o faturamento de R$ 372,8 Milhões, continuando como o grande responsável 
pelas Receitas de prestação de serviços realizada pela DATAPREV no exercício de 2007.   
Um dos aspectos que mereceu maior aprofundamento em fins de 2006 e início de 2007, foi a 
adequação dos contratos à capacidade real de contratação dos clientes e de fornecimento da 
DATAPREV, que tinham impacto econômico e financeiro na Empresa na medida em que 
serviços contratados e executados não tinham a contrapartida do recebimento dos recursos 
financeiros mais geravam obrigações tributárias, tendendo à descapitalizar a Empresa. No 
mesmo sentido, serviços contratados pelos clientes que não eram executados, ocupavam 
espaço desnecessário nos contratos, prejudicando a execução de seus orçamentos destinados 
aos contratos com a DATAPREV. 
 

5.4.13. Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Evolução do Grau de Realização do 
Contas a  Receber ERCR Balancete Anual Percentual 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Demonstrar o percentual de recebimentos em relação ao faturamento. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

ERCR = [(CRa-1 + ROB – CRa)  /  ROB]  * 100 
Onde: 

 ERCR = Evolução do grau de Realização do Contas a Receber 
 CRa-1 =  Contas a Receber do Ano Anterior 
 CRa   = Contas a Receber do Ano Atual 
 ROB = Receita Operacional Bruta 
Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 

Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil  
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Resultado do Indicador em 2007 

Evolução do Grau de Realização do Co ntas a 
Receber

96,37%86,94%
77,44%

2005 2006 2007

 
Análise:  

Comparando a evolução deste indicador em relação aos exercícios anteriores, evidencia-se 
uma melhora significativa na realização do Contas a Receber, conseguindo converter em caixa 
cerca de 96,37% dos valores faturados no exercício. 

 

5.4.14. Variação da Despesa Total 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Variação da Despesa Total VDT Balancete Anual Percentual 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 
Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Avaliar o comportamento da despesa total de um período de referência em relação a igual período 
anterior. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

VDT = { [ DTa / DTa-1] – 1 } * 100 

Onde: 
VDT = Variação da Despesa Total 

 Dta = Despesas Totais no Ano Atual 
 DTa-1 = Despesas Totais no Ano Anterior 
Método de Aferição do Indicador 
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 
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Resultado do Indicador em 2007 

Variação da Despesa Total

61,87%

-69,47%

9,73%

2005 2006 2007

 
Análise:  
Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verifica-se que 
houve um discreto aumento (9,73%). Embora os custos e as despesas administrativas tiveram 
um crescimento em torno de 14,88%, as demais despesas operacionais decresceram em cerca 
de 9,13% devido à redução de encargos moratórios (de  R$ 18.046 mil em 2006 para R$ 8.736 
mil em 2007). 

 

5.4.15. Liquidez Corrente 
Nome do Indicador 
 

Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Liquidez Corrente LC Balanço Anual R$  

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a capacidade da Empresa em saldar suas obrigações de curto prazo. Quando o resultado for 
maior que 1, significa que há mais recursos disponíveis no prazo de até um ano do que obrigações de 
pagamentos de igual prazo. Quando o resultado for menor que 1, significa exatamente o contrário. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

LC = AC/PC 

Onde: 
LC = Liquidez Corrente 

 AC = Ativo Circulante 
 PC = Passivo Circulante 
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 
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Resultado do Indicador em 2007 

 
Análise:  
A elevação no índice, resulta do aumento do Contas a Receber de Clientes em  R$ 20.008 mil 
em relação a 2006, conjugado pela diminuição do passivo circulante em R$ 65.694 mil. Tal 
fato, explica-se pela melhoria na realização do contas a receber, possibilitando saldar 
compromissos em atraso. 

 

5.4.16. Indicadores Sociais Internos 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Indicadores Sociais Internos ISI Balancete Anual R$  Mil 
Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Registrar dispêndios realizados diretamente pela Empresa visando bem estar social dos empregados. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

ISI = ∑ ES 
 Onde: 
 ISI = Indicadores Sociais Internos 
 ES = Encargos Sociais 
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 
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Resultado do Indicador em 2007 

Indicadores Sociais Internos 
(R$ mil)

89.139
104.820

80.660

2005 2006 2007

 
Análise:  
O aumento de 17,59% dos Encargos Sociais em relação a 2006 deu-se, prioritariamente, em 
função dos reflexos do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2007/2008. 

 

5.4.17. Valor Adicionado por Empregado 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Valor Adicionado por Empregado 
VAE 

DVA – 
Demonstração 

do valor 
Adicionado 

Anual R$ 

Diretriz Estratégica  Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Avaliar a contribuição média dos empregados ao Valor Adicionado pela Empresa, no período de 
referência. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

VAE = VA / QE 

Onde: 
 VA  = Valor Adicionado por Empregado 
 VA  = Valor Adicionado 
 QE  = Quantidade de Empregados  
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da Demonstração do Valor Adicionado. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 

 
 
Resultado do Indicador em 2007 
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Análise: 
Analisando a evolução deste indicador, observa-se um discreto aumento de 5% em relação ao 
exercício anterior, devido à estabilidade do faturamento relativo aos contratos com os dois 
principais clientes (INSS e Secretaria da Receita Federal do Brasil) 

 

5.4.18. Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Rentabilidade sobre o Patrimônio 
Líquido RPL Balanço Anual Percentual 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não disponível 
Utilidade do Indicador 

Medir a eficácia na utilização dos recursos próprios e de terceiros em benefício dos acionistas, ou seja, 
medir a taxa de remuneração do Capital Próprio. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

RPL = LL / PL * 100 
Onde: 

 RPL = Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 
 LL = Lucro (Prejuízo) Líquido 
 PL = Patrimônio Líquido 
Método de Aferição do Indicador 
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 

 
 
 
 
Resultado do Indicador em 2007 
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Análise:   

O retorno líquido dos recursos próprios investidos no exercício, atingiu a taxa de 24,95%. A 
diminuição verificada em relação ao exercício de 2006 justifica-se pelo fato de que a receita 
operacional bruta manteve-se no mesmo nível da apurada no exercício anterior devido a 
estabilidade do faturamento ao longo do exercício, enquanto que os custos sobre os serviços 
prestados e as despesas administrativas cresceram em média 14,88%, tendo como principal 
causa os efeitos do ACT/2007/2008 assinado em novembro/2007. 

 

5.4.19. Margem Operacional 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Margem Operacional MO DRE - Demonstrativo de 
Resultados do Exercício Anual Percentual 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não disponível 
Utilidade do Indicador 

Medir a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. De âmbito interno, 
visando avaliar qual o percentual do lucro operacional. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

MO = LO / ROL * 100 
Onde: 
MO = Margem Operacional 

 LO = Lucro Operacional 
 ROL = Receita Operacional Líquida 
Método de Aferição do Indicador 
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 

 
Resultado do Indicador em 2007 
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Margem Operacional

9,98%

17,96%
21,44%

2005 2006 2007

 
 
Análise: A redução da margem operacional em relação ao exercício de 2006 se justifica 
conforme já explicado pelo crescimento dos custos dos serviços prestados e das despesas 
operacionais em torno de 14,88%. Enquanto que a receita operacional líquida manteve-se no 
mesmo patamar do exercício anterior. 

 

5.4.20. EBITDA 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidad

e 
Unidade 

de Medida

EARNINGS BEFORE INTEREST, 
TAXES, DEPRECIATION AND 
AMORTIZATION (Lucro Antes de Juros, 
Impostos, Depreciações e Amortização) 

EBITDA (ou 
LAJIDA) 

DRE e 
balancete Anual R$ 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a capacidade da empresa na geração de recursos próprios, obtidos por meio das atividades 
operacionais. É calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo operacional: os juros, impostos, 
depreciações e amortizações, no período de referência. O uso da sigla em inglês é comum no mercado. 
No caso da DATAPREV, são excluídas ainda as provisões para Litígios Trabalhistas, Litígios Cíveis, 
Litígios Fiscais e Passivo Atuarial para medir a sua real capacidade de geração de recursos próprios. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

 EBITDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações e amortizações, 
provisões p/ litígios trabalhistas, litígios cíveis, litígios fiscais e passivo atuarial no período de referência. 
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado do exercício e do 
balancete. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil 
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Resultado do Indicador em 2007 
 

EBTIDA

102.449
118.438

85.651

2005 2006 2007

 
Análise:  
Em relação ao exercício de 2006, verifica-se uma diminuição do EBITDA. Fato já explicado 
pelo aumento dos custos operacionais e pela manutenção o nível de realização da receita 
operacional bruta, mesmo assim, a Empresa apresentou boa capacidade na geração de caixa 
operacional.  

 
 

O potencial de geração de caixa em relação a receita operacional líquida em 2007 teve um 
decréscimo de 6,87%. Apesar da diminuição registrada, o percentual ainda encontra-se em 
nível satisfatório. 
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5.4.21. Receita Operacional Bruta por Empregado 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Receita Operacional Bruta por 
Empregado ROBE DRE Anual R$ 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a produtividade média dos empregados da Empresa, no período de referência. É calculado pela 
relação entre a Receita Operacional Bruta e a Quantidade de Empregados. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

ROBE = ROB / QE 

Onde: 
 ROBE  = Receita Operacional Bruta por Empregado 
 ROB   = Receita Operacional Bruta 
 QE     = Quantidade total de Empregados 
Método de Aferição do Indicador 

 Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da Demonstração do Resultado do Exercício. 
Área Responsável pelo Cálculo DEGC – Departamento de Gestão Contábil  

Resultado do Indicador em 2007 
 

 
Análise:  

A Receita Operacional Bruta por empregado manteve-se no mesmo nível do exercício anterior 
devido à estabilidade do faturamento relativo aos contratos com os dois principais clientes 
(INSS e Secretaria da Receita Federal do Brasil). 
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5.4.22. Volume de Jobs Reexecutados 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Volume de Jobs Reexecutados. 
VJR Base de dados 

da Produção 
(Lotus Notes) 

MENSAL Percentual  

Diretriz Estratégica  Adequação dos processos de trabalho e da estrutura organizacional 
Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a taxa de retrabalho no processamento de jobs nos mainframes da Dataprev hospedados nos Centros de 
Processamento de Dados do Rio de Janeiro (CPRJ) e São Paulo (CPSP), no período de referência.  
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

VJR = JR / ESQ * 100 
Onde: 
JR = Quantidade de Jobs reexecutados submetidos à produção. 
ESQ = Quantidade total de esquemas (Ordem de Serviços) submetidos à produção. 
Método de Aferição do Indicador 

O indicador é obtido com base nos registros de ocorrências no ambiente produtivo dos Centros de Processamento 
de Dados do Rio de Janeiro e São Paulo 

Área Responsável pelo Cálculo 
CPRJ/D1CP – Divisão de Planejamento e Controle da 
Produção  

CPSP/D3CP – Divisão de Planejamento e Controle da 
Produção  

Resultado do Indicador em 2007  

Volume de jobs re-executados

12,57 12,50

10,60

2005 2006 2007

Ano

Pe
rc

en
tu

al

 
Análise:  

O índice teve uma redução de 1,90 % em relação ao do ano anterior. Esta variação deve-se, 
essencialmente, ao trabalho em conjunto da DRD e áreas de produção (DIT), no 
aprimoramento dos programas, jobs e planejamento das execuções, minimizando assim as 
ocorrências de erros e, conseqüentemente, os retrabalhos.  
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5.4.23. Projetos em Plataforma Baixa 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Projetos em Plataforma Baixa IPPB Site da Diretoria – 
(DRD) anual percentual 

Diretriz Estratégica Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC 

Meta para 2007 Não disponível 
Utilidade do Indicador 

Medida da adequação tecnológica. O Plano de Modernização Tecnológica prevê o desenvolvimento de 
novos sistemas em plataforma aberta de forma a permitir a independência de fornecedores. O indicador 
é uma medida do resultado dos esforços para a migração tecnológica. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

IPPB = QPC / QTP 
Onde: 
QPB – quantidade de projetos em plataforma baixa 
QTP – quantidade total de projetos 
Método de Aferição do Indicador 

No ano, são contabilizados os projetos em plataforma baixa e os que utilizam mainframe. São 
considerados os projetos em planejamento, em andamento e os concluídos, cancelados e suspensos 
durante o ano.  
Área Responsável pelo Cálculo CGPS - Coordenação Geral de Projetos de Software 

Resultado do Indicador em 2007 
O acompanhamento do portfólio de projetos de desenvolvimento de software da Dataprev em 
2007, mostra que em 2007, foram desenvolvidos três projetos em plataforma alta e 65 
utilizaram plataforma baixa, chegando-se ao valor do IPPB de 95,59%. 

 

Análise: 
O resultado demonstra que as ações de desenvolvimento estão substancialmente 
concentradas no desenvolvimento de soluções em plataforma baixa, alinhadas com as 
diretrizes tecnológicas da Empresa.  
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5.4.24. Projetos Concluídos no Prazo 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade 

de Medida
Cumprimento de Prazos em 
Projetos de Sistemas 

IPP 
RAP – Relatório Mensal de 
Acompanhamento de 
Projetos 

mensal percentual 

Diretriz Estratégica Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

Meta para 2007 75% dos projetos concluídos no prazo 
Utilidade do Indicador 
O IPP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos acordados 
com os clientes 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

IPP = QPC / QTP, 
Onde: 
QPC – quantidade de projetos concluídos no prazo e 
QTP – quantidade total de projetos concluídos. 
Método de Aferição do Indicador 

Mede a relação entre a quantidade de projetos de sistemas concluídos no prazo previsto e o total de 
projetos concluídos no período em referência.  Entende-se como prazo previsto, o prazo inicialmente 
estabelecido ou re-programado com a concordância do cliente em função de alguma mudança do escopo 
do projeto. 
Área Responsável pelo Cálculo CGPS - Coordenação Geral de Projetos de Software 

Resultado do Indicador em 2007 
O acompanhamento do portfólio de projetos de desenvolvimento de software da Dataprev em 
2007 mostra a seguinte situação em relação a projetos concluídos. 
Foram concluídos 5 projetos em 2007, dos quais somente um (DISO-Web) foi considerado fora 
do prazo acordado com o cliente. Ou seja, o IPP em dezembro de 2007, chegou a 80%. 

 
Projetos Concluídos em 2007 

Mês Nome No prazo 
01/07 DISO-Web Não 
02/07 Censo - Atualização Cadastral Sim 
03/07 - - 
04/07 FAP Sim 
05/07 - - 
06/07 - - 
07/07 - - 
08/07 - - 
09/07 - - 
10/07 - - 
11/07 CEI-Web Sim 
12/07  SAE Sim 
Fonte: CGPS 
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Análise: 
O resultado superou a meta estabelecida para o ano de 2007.  Embora a meta tenha sido 
superada, este indicador deve s er descontinuado em 2008. Foi constatado que o IPP não se 
mostrou suficientemente abrangente para representar a situação dos projetos em execução. 
Foram considerados cinco projetos concluídos de um universo de mais de cinqüenta projetos. 
Partindo desta realidade, o IPP deve ser substituído por um indicador mais abrangente, que 
leve em consideração a totalidade dos projetos existentes. 
 

5.4.25. Volume de Dados de Aplicação com SGBD Relacional 
 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Volume de Dados de Aplicações 
com SGBD Relacional VBDr 

Bancos de 
dados dos 
ambientes 
produtivos. 

ANUAL Percentual 

Diretriz Estratégica  Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC 
Meta para 2007 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a relação do volume de dados que utilizam aplicações de SGBD Relacionais (Oracle + SQL 
Server) e o volume total de dados (incluindo DMS II - SGBD do ambiente mainframe), no período em 
referência. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

VBDr = (VDBR / VDBT) * 100 
Onde: 
VDBR = Volume de dados de aplicações que utilizam SGBD relacionais; 
VDBT = Volume de dados de aplicações que utilizam SGBD relacionais e não relacionais. 
Método de Aferição do Indicador 

O indicador se baseia na relação dos volumes dos dados (em Terabytes) armazenados em bancos de 
dados nas respectivas tecnologias de SGBD, cujo levantamento é coletado a partir de ferramentas 
(SBD, DBATools, SQL Server) e consultas diretas às bases de dados. 
Área Responsável pelo Cálculo DSBD – Divisão de Sustentação de Infra-estrutura 

de Banco de Dados 
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Resultado do Indicador em 2007  

Volume de Dados de Aplicações com SGBD 
Relacional

53,39%

57,90%

62,76%

2005 2006 2007
 

Análise: O índice teve um acréscimo de 4,86% em relação ao do ano anterior. Esta variação 
reflete a evolução dos trabalhos de migração das bases de dados para a plataforma de SGBD 
Relacional. Como conseqüência deste acréscimo tem-se uma maior aderência à diretriz de 
adequação tecnológica, desonerando a plataforma de grande porte.  
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6. PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar 

6.1. Identificação da Entidade 
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata, CNPJ – 30.258.057/0001-
56; 

6.2. Demonstrativo anual 

6.2.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes 
 

Competência Valor 

jan/07 10.330.393,16 

fev/07 7.978.993,70 

mar/07 7.968.327,75 

abr/07 7.943.974,86 

mai/07 8.006.416,72 

jun/07 7.983.860,95 

jul/07 7.909.683,72 

ago/07 8.004.174,09 

set/07 8.023.313,20 

out/07 8.019.301,46 

nov/07 11.245.337,10 

dez/07 8.549.814,24 
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6.2.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes 
 

Contribuições Participantes 
Janeiro 814.832,26 

Fevereiro 629.474,10 

Março 664.266,42 

Abril 630.481,59 

Maio 633.550,77 

Junho 629.144,20 

Julho 600.470,74 

Agosto 631.688,57 

Setembro 628.073,19 

Outubro 633.682,88 

Novembro 1.090.495,86 

Dezembro 676.954,32 

Dezembro 13º 666.702,29 

Total 8.929.817,19 

6.2.3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora 
 

Contribuições Patrocinadora 
Janeiro 814.832,26 
Fevereiro 629.474,10 
Março 664.266,42 
Abril 630.481,59 
Maio 633.550,77 
Junho 629.144,20 
Julho 600.470,74 
Agosto 631.688,57 
Setembro 628.073,19 
Outubro 633.682,88 
Novembro 1.090.495,86 
Dezembro 676.954,32 
Dezembro 13º 666.702,29 

Total 8.929.817,19 
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6.2.4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora 
No exercício somente houve repasses referentes às contribuições normais. 

6.2.5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam 
contribuições 

No exercício somente houve repasses referentes às contribuições normais. 

6.2.6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal 
A legislação aplicável é a Resolução CMN 3.456/2007, complementada por Instruções. 

 
Distribuição dos ativos em 2007 comparativamente ao exercício de 2006 

 
2007 2006 

Modalidade de Aplicação 
Valor R$ (*) Distrib % Valor R$ (*) Distrib % 

Renda Fixa 162.147.321,57 56 131.517.649,76 56 

Renda Variável 89.814.002,80 31 69.153.124,83 29 

Mercado Imobiliário 8.865.337,26 3 10.837.852,79 5 

Operações com Participantes 27.999.891,06 10 24.753.874,42 10 
Total 288.826.552,69 100 236.262.501,80 100 

(*) Ativo Realizável ∏ Valor do programa de investimentos. 
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• RENDA FIXA  
 

Ativos em Carteira Principal (*) 2007 R$ (*) 2006 R$ (*) Liquidez Precificação

Letras Financeiras Tesouro 
Nacional LFT - B 8.194.305,79 17.239.159,03 20.270.150,53 Quadro 

5.1.1 A mercado

Letras do Tesouro Nacional - 
LTN 25.114.420,55 26.888.385,30 61.145.224,02 Quadro 

5.1.2 

Notas do Tesouro Nacional – 
NTN - B 49.203.788,29 53.288.241,94 30.739.300,58 Quadro 

5.1.3 

Vencimento 
e Mercado

Notas do Tesouro Nacional – 
NTN - F 9.000.000,00 8.002.161,83 - Quadro 

5.1.3 A mercado

Fundo Exclusivo HSBC 20.425.209,14 20.679.693,73 10.954.659,15 imediato A mercado

Quotas de FI Multimercado 
UAM 5.065.503,49 5.309.439,24 5.340.238,86 imediato A mercado

Quotas de FI Multimercado Sul 
América 5.000.000,00 5.183.565,74 2.501.068,23 imediato A mercado

Quotas de FI Multimercado 
UBS Pactual 5.000.000,00 5.210.899,15 28.263,53 imediato A mercado

Certificados de Depósitos 
Interbancários 19.975.000,00 20.120.594,36 - 30 dias A mercado

Debêntures Hércules 815.823,76 106.171,68 297.216,61 15/06/2008 Agente 
Fiduciário 

Debêntures Vale 130,57 158,15 146,78 31/10/2010 Agente 
Fiduciário 

Debêntures Zivi 543.853,44 70.031,47 196.046,00 15/06/2008 Agente 
Fiduciário 

Caderneta de poupança 20.000,00 48.819,95 45.335,47 Garantia 
imóvel A mercado

Total 148.358.035,03 162.147.321,57 131.517.649,76   

(*) Ativo Realizável ∏ Valor do programa de investimentos 
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− Letras Financeiras do Tesouro Nacional – Série B 

 
Vencimento Quantidade Principal R$ 2007 R$ Vencimento Quantidade Principal R$ 2007 R$ 

15/01/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/10/2009 211 215.478,38 453.322,85 

15/02/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/11/2009 211 215.478,38 453.322,85 

15/03/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/12/2009 211 215.478,38 453.322,85 

15/04/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/01/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/05/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/02/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/06/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/03/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/07/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/04/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/08/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/05/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/09/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/06/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/10/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/07/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/11/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/08/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/12/2008 211 215.478,38 453.322,85 15/09/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/01/2009 211 215.478,38 453.322,85 15/10/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/02/2009 211 215.478,38 453.322,85 15/11/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/03/2009 211 215.478,38 453.322,85 15/12/2010 211 215.478,38 453.322,85 

15/04/2009 211 215.478,38 453.322,85 15/01/2011 211 215.478,38 453.322,85 

15/05/2009 211 215.478,38 453.322,85 15/02/2011 217 221.605,73 466.213,58 

15/06/2009 211 215.478,38 453.322,85 Total 8.024 8.194.305,79 17.239.159,03

15/07/2009 211 215.478,38 453.322,85     

15/08/2009 211 215.478,38 453.322,85     

15/09/2009 211 215.478,38 453.322,85     
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− Letras do Tesouro Nacional – LTN 

 
Vencimento Quantidade Principal R$ 2007 R$ 2006 R$ 

01/01/2007 - - - 3.798.136,76 

01/04/2007 - - - 1.794.847,20 

01/07/2007 - - - 38.083.573,03 

01/07/2007 - - - 12.254.615,09 

01/07/2008 6.200 5.061.382,30 5.877.340,12 5.214.051,94 

01/10/2009 25.100 20.053.038,25 21.011.045,18 - 

Total 31.300 25.114.420,55 26.888.385,30 61.145.224,02 

 

− Notas do Tesouro Nacional – NTN 

 

Tipo Vencimento Quantidade Principal R$ 2007 R$ 2006 R$ 

NTN-B 15/05/2011 20.275 28.595.146,32 32.791.024,31 30.739.300,58 

NTN-B 15/08/2012 12.450 20.608.641,97 20.497.217,63 - 

NTN-F 01/01/2017 9.000 9.000.000,00 8.002.161,83 - 

Total 41.725 58.203.788,29 61.290.403,77 30.739.300,58 
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• RENDA VARIÁVEL 

 

Ativos em Carteira Principal R$ 2007 R$ 2006 R$ 

FIA Ipanema Exclusivo gerido por Schroder Investment 
Brasil. (*) 7.267.403,44 51.343.413,15 34.740.303,26

FIA Data Equity Exclusivo gerido por Mellon Global 
Investment Brasil. (*) 9.051.140,27 31.224.588,31 34.125.885,06

Carteira própria de ações a vista, iniciada em 
25/07/2007. (*) 6.525.419,95 6.931.021,50 - 

Ações de baixa liquidez a vista em bolsa (**) 515.703,74 190.930,00 286.736,03 

Ações de balcão não cotadas em Bolsa (**) 10.390.369,16 9.324.953,79 11.336.625,12

Ações de balcão e baixa liquidez provisionadas a perda 
em 2004 (**) (10.614.996,51) (9.366.953,79) (11.336.625,12)

A receber - 166.049,84 200,48 

Total 23.135.040,05 89.814.002,80 69.153.124,83

(*) Ativos precificados a valores de mercado.  

(**) Ativos precificados a valores mercado. Na ausência de cotações, foi utilizado o valor de aquisição ou o valor 
patrimonial, dos dois o menor. Adquiridas na gestão que esteve a frente da Prevdata no período de 01/1995 a 
03/1998. 

 

− Provisões para perda de investimentos. 

No exercício de 2007 as provisões montam o valor de R$ 9.366.953,79. Em 31 de dezembro 
de 2004, ano em que houve a provisão referente a ações de baixa liquidez e ações adquiridas 
em mercado de balcão, o montante era de R$13.008.141,57. Esses ativos foram adquiridos na 
gestão compreendida entre janeiro de 1995 e março de 1998, e estavam em desacordo à 
legislação vigente.  
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Os seguintes ativos compõem o montante provisionado: 

 
Empresa Custo Quantidade 2007 R$ 2006 R$ 

Aço Palma S/A - PNC 2.400.000,00 30.000.000 (2.141.700,00) (2.141.700,00)

Autel Telecomunicação S/A - PN 1.038.359,90 105.385.660 (843.085,28) (843.085,28) 

Centrais Elétricas do Maranhão S/A - ON 178.953,90 354.000.000 (53.100,00) (598.880,00) 

Centrais Elétricas do Piauí S/A - PN 765.000,00 17.000.000 (765.000,00) (765.000,00) 

Cetrel S/A - ON - - - (211.630,28) 

Companhia Telefônica Brasil Central S/A 
– ON - - - (974.162,02) 

Companhia Telefônica Brasil Central S/A 
– PN - - - (868.765,82) 

Empresa Baiana de Saneamento S/A – 
PN 2.719.795,21 488.000 (3.816.160,00) (2.947.680,00)

SAM Industrias S/A – ON 224.627,35 70.000 (42.000,00) (100.000,00) 

Metanor S/A – PN 488.260,15 1.395.029 (414.072,51) (593.885,72) 

Minaço S/A - PN 2.800.000,00 1.820.000 (1.291.836,00) (1.291.836,00)

Total 10.614.996,51 - (9.366.953,79) (11.336.625,12)
 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 176 

 

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

• IMÓVEIS 

 
Unidade Valor Contábil R$ Próxima reavaliação Situação 

Iguaçu Square loja 109 26.950,00 jul/09 Vago 

Iguaçu Square loja 112 48.020,00 jul/09 Vago 

Iguaçu Square loja 117 61.740,00 jul/09 Vago 

Iguaçu Square loja 118 48.020,00 jul/09 Vago 

Iguaçu Square loja 159 27.440,00 jul/09 Vago 

Vol. da Pátria 138/201 3.709.925,93 Processo de Venda Aguardando escritura 

Av. Rio Branco 108/12° 655.111,11 jul/09 Vago 

Av. Rio Branco 108/13° 659.659,29 jul/09 Uso próprio 

Pirata’s Mall loja 320 43.836,66 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 321 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 322 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 323 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 324 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 325 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 326 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 327 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 328 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 329 46.550,01 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 330 47.530,00 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 331 30.772,00 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 332 30.607,77 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 334 45.777,22 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 335 38.587,78 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 338 38.587,78 Processo de Venda Aguardando escritura 

Pirata’s Mall loja 339 31.057,23 Processo de Venda Aguardando escritura 

Valores a receber 2.880.882,87 - Judicial 

Outros direitos 20.636,05 - Condomínio de shopping

Seguros 1.245,48 - Em diferimento 

Total 8.865.337,26   
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− Baixa pela venda das lojas 121, 333, 336 e 337 situadas no Shopping Pirata’s Mall 

 

Baixa Pirata's Mall Abril 2007 

Loja Construção R$ Terreno R$ Contábil R$ Venda R$ Lucro R$ Prejuízo R$ 

121 1.871.624,99 210.000,00 2.081.624,99 2.110.000,00 28.375,01 - 

333 25.122,23 6.400,00 31.522,23 19.800,00 - (11.722,23) 

336 31.544,45 7.600,00 39.144,45 22.000,00 - (17.144,45) 

337 31.544,44 7.600,00 39.144,44 22.000,00 - (17.144,44) 

Total 28.375,01 (46.011,12) 

 

• Empréstimos 

Ao longo do exercício a Prevdata alterou os critérios de concessão, aumentando a 
disponibilidade de recursos aos participantes e assistidos, bem como aumentou o número 
máximo de prestações de 48 para 60 meses. 

 
Em R$ Variação 

Composição 
31/12/2007 Quantidade 31/12/2006 Quantidade R$ Quantidade

Empréstimos 27.999.891,06 2.064 24.753.874,42 2.652 3.246.016,64 (588) 

 

 

6.2.7. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar 
Até o momento não há manifestação por parte da Secretaria de Previdência Complementar a 
respeito do exercício de 2007. 
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6.2.8. Parecer da auditoria independente 
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6.3. Em caso de descumprimento dos limites fixados em lei para o repasse de 
recursos pela patrocinadora, informar quais providências estão sendo 
adotadas para a adequação 

Não houve descumprimento dos limites fixados em lei para o repasse de recursos pela 
patrocinadora; 

6.4. Discriminar listagem dos recursos humanos e patrimoniais cedidos pela 
patrocinadora à patrocinada, destacando como foi formalizada esta cessão 

 

Não há recursos patrimoniais cedidos pela patrocinadora à patrocinada.  

Há recursos humanos cedidos pela patrocinadora à patrocinada, conforme documento de 
designação apresentado a seguir. 
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6.5. Discriminar as dívidas existentes entre a patrocinadora e a patrocinada e a 
situação destas operações quanto à regularidade formal e a adimplência 

 

Não há dívida contratada entre a patrocinadora e a patrocinada. Contudo, as Entidades estão 
em processo de equacionamento da insuficiência patrimonial do plano de benefícios. 

 

6.6. Destacar as ações executadas no exercício com vistas à supervisão 
sistemática das atividades da entidade fechada, de conformidade com o 
disposto no § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001 

 
No exercício a PREVDATA foi auditada pela patrocinadora, conforme a seguir: 
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7. Instituições Beneficiadas por Renúncia Fiscal - NÃO SE APLICA 

8. Operações de Fundos – NÃO SE APLICA  
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9. Conteúdos específicos 

9.1. Demonstrativo da Remuneração Paga aos Membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal 

 
Remuneração dos Membros do Conselho de Administração (em R$) 
 
 

Nome: Carlos Eduardo Gabas  Nome: Valdir Moysés Simão 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Mar 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mar 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Abr 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Abr 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mai 0,00 0,00 0,00 0,00

Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jun 0,00 0,00 0,00 0,00

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00  Jul 0,00 0,00 0,00 0,00

Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Ago 0,00 0,00 0,00 0,00

Set 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Set 0,00 0,00 0,00 0,00

Out 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Out 0,00 0,00 0,00 0,00

Nov 2.354,64 259,01 117,29 1.978,34  Nov 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez 1.873,08 206,04 44,14 1.622,90  Dez 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 20.277,51 2.230,49  530,61 17.516,41  Total 7.133,24  784,64  164,08 6.184,52
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Nome: Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção  Nome: Jose Antonio Borba Soares 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jan 1.783,31 0,00 490,41 1.292,90

Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Fev 1.783,31 0,00 465,81 1.317,50

Mar 1.783,31 0,00 0,00 1.783,31  Mar 1.783,31 0,00 455,69 1.327,62

Abr 1.783,31 392,32 82,04 1.308,95  Abr 1.783,31 0,00 455,69 1.327,62

Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mai 1.783,31 0,00 490,42 1.292,89

Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jun 1.783,31 0,00 455,70 1.327,61

Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jul 1.783,31 0,00 190,41 1.592,90

Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Ago 1.783,31 0,00 490,42 1.292,89

Set 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Set 1.783,31 0,00 455,70 1.327,61

Out 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Out 1.783,31 0,00 490,42 1.292,89

Nov 2.354,64 259,01 117,29 1.978,34  Nov 2.354,64 0,00 647,53 1.707,11

Dez 1.873,08 206,04 44,14 1.622,90  Dez 1.873,08 0,00 515,10 1.357,98

Total 22.060,82 2.426,65  571,63 19.062,54  Total 22.060,82    0,00 5.603,30 16.457,52
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Nome: Marco Antônio Oliveira  Nome: Lino Roque Camargo Kieling 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00  Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Fev 0,00 0,00 0,00 0,00  Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Mar 0,00 0,00 0,00 0,00  Mar 1.783,31 0,00 0,00 1.783,31

Abr 0,00 0,00 0,00 0,00  Abr 1.783,31 392,32 82,04 1.308,95

Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Ago 1.783,31 0,00 41,02 1.292,89

Set 1.783,31 0,00 70,45 1.712,86  Set 1.783,31 0,00 41,02 1.292,89

Out 1.783,31 0,00 70,45 1.712,86  Out 1.783,31 0,00 41,02 1.292,89

Nov 2.354,64 0,00 156,14 2.198,50  Nov 2.354,64 0,00 117,29 1.707,11

Dez 1.873,08 0,00 75,04 1.798,04  Dez 1.873,08 0,00 515,10 1.798,04

Total 14.927,58  784,64  536,16 13.606,78  Total 22.060,82 1.373,12 1.042,59 18.206,73
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Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal (em R$) 
 

Nome: Ernesto Carneiro Preciado  Nome: Guilherme Fernando Scandelai 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Mar 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mar 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Abr 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Abr 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Set 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Set 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Out 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Out 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Nov 2.354,64 259,01 117,29 1.978,34  Nov 2.354,64 259,01 117,29 1.978,34

Dez 1.873,08 206,04 44,14 1.622,90  Dez 1.873,08 206,04 44,14 1.622,90

Total 22.060,82 2.426,65  571,63 19.062,54  Total 22.060,82 2.426,65  571,63 19.062,54

 

Nome: Rodrigo Láurence Bezerra Marques  Nome: Carlos Augusto S. Gonçalves Júnior 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Jan 0,00 0,00 0,00 0,00

Fev 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Fev 0,00 0,00 0,00 0,00

Mar 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mar 0,00 0,00 0,00 0,00

Abr 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Abr 0,00 0,00 0,00 0,00

Mai 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13  Mai 0,00 0,00 0,00 0,00

Jun 0,00 0,00 0,00 0,00  Jun 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00  Jul 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Ago 0,00 0,00 0,00 0,00  Ago 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Set 0,00 0,00 0,00 0,00  Set 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Out 0,00 0,00 0,00 0,00  Out 1.783,31 196,16 41,02 1.546,13

Nov 80,26 0,00 6,14 74,12  Nov 2.274,38 250,18 106,58 1.917,62

Dez 0,00 0,00 0,00 0,00  Dez 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 8.996,81  980,80  211,24 7.804,77  Total 11.190,93 1.230,98  311,68 9.648,27
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Nome: Antonio Bacelar Ferreira  

Mês Valor Previd. IRRF Total  

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00  

Fev 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mar 0,00 0,00 0,00 0,00  

Abr 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mai 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jun 0,00 0,00 0,00 0,00  

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ago 0,00 0,00 0,00 0,00  

Set 0,00 0,00 0,00 0,00  

Out 0,00 0,00 0,00 0,00  

Nov 7.839,72 524,41 1.081,08 6.234,23  

Dez 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total 7.839,72  524,41 1.081,08 6.234,23  

 

 

Observações: 
1. As diferenças ocorridas nos pagamentos de Novembro/07 aos membros dos Conselhos 

devem-se ao reajuste salarial - Acordo Coletivo de Trababalho 2007/2008 - efetivado no 
mês de novembro e retroativo a competência de maio de 2007.  

2. O pagamento das diferenças de honorários do Conselheiro Antonio Bacelar deve-se a 
extinção do teto ministerial, ensejando aumento na remuneração, bem como, 
pagamentos retroativos.  
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9.2. Atas das Reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal  

Atas do Conselho de Administração 
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Anexo A – Demonstrativo de Tomadas de Contas Especiais cujo valor seja 
superior àquele estabelecido pelo Tribunal (maior do que R$ 23.000,00)  
 

O presente Demonstrativo Sintético tem por escopo atender à Norma de Prestação de Contas 
da Dataprev, em vigor, que determina à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica elaborar 
“demonstrativo sintético das Tomadas de Conta Especiais cujo valor seja inferior àquele 
estabelecido pelo Tribunal em normativo específico, emitido pelo setor competente”, 
especificamente ao processo de Tomada de Conta Especial nº. 44100.000002/2007-21 – 
TCE nº. 1. 
 

• DA TCE nº 1 

A bem da ênfase e da melhor compreensão da gênese do caso, consigne-se que, em razão do 
Acórdão TCU nº 2.296/06 – que determinou a essa Empresa Pública Federal a instauração e 
encaminhamento de procedimento de tomada de contas especial –, a DATAPREV instaurou a 
presente TCE nº 1, tudo a fim de apurar os fatos referentes à Requisição DERH nº 6/00, ao 
Convite nº 71/00 (CP nº 2000.0361.01) e ao Contrato nº 1.0792.2000, quantificar o dano 
decorrente da não implantação do sistema integrado de administração de pessoal e benefícios 
(Sistema RUBI) contratados junto à empresa Lantech Conectividade e Sistemas e identificar 
responsáveis. 

A fim de levantar subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos da referida TCE, processo 
nº. 44100.000001/2007-86, foi instaurada a Comissão de Sindicância Nº 2733/2007 (alterada 
pela 2736/2007, todas da ilustre Presidência). 

A Comissão de Sindicância em comento concluiu que “a não retomada em tempo hábil do 
processo de implantação do Sistema RUBI, fez com que a ferramenta deixasse de ser viável 
em virtude de avaliação realizada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução PR nº 
2573/2004”. Grupo de Trabalho esse de caráter técnico, a fim de avaliar a solução tecnológica 
para suporte às atividades de Administração e Gestão de Recursos Humanos. 

Adiante, já em sede do Relatório Final e conclusões da presente TCE, oportuno registrar o 
elucidativo trecho da análise jurídica do documento, in verbis: 

“(...) não vislumbramos responsabilidade por omissão do Gestor do Contrato 
1.0792.2000, pois resta sobejamente demonstrado que a decisão de gestão no sentido 
de não colocar em produção o Sistema RUBI sem os servidores adequados foi lícita 
(...) 

Ademais, também resta ausente de dúvidas que a não aquisição dos servidores em tempo 
hábil deu-se por razão alheia a vontade do corpo diretivo da empresa ou dos setores 
envolvidos (especialmente DISA e DEST), uma vez que a falta de recursos financeiros 
nos exercícios 2002 e 2003 foi determinante para a ausência de investimentos dessa 
natureza. 

Os prejuízos financeiros que levaram ao cancelamento da CP nº 2002.0020.01 não 
podiam ser evitados e foram imperiosos (...), razão pela qual representam um motivo 
de força maior para não concretizar da realização do investimento na ordem de 
2.7000.0000,00 (...) em Servidores, vez que, obviamente, a DATAPREV acabaria não 
podendo arcar com os compromissos assumidos. 

O fato da DATAPREV licitar os supracitados servidores em 2002 sem que houvesse lastro 
econômico-financeiro representaria uma flagrante ofensa aos princípios da 
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Legalidade e Moralidade. Uma vez que, na melhor das hipóteses, estaria visando 
adquirir produtos que sabidamente não poderia pagar pelos mesmos.” (grifos daqui) 

 

Nesse bojo, a TCE nº 1 concluiu que a DATAPREV sofreu um prejuízo de R$ 70.293,75 
(setenta mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) pela não conclusão da 
implantação do Sistema RUBI. 

Concluiu ainda que o prejuízo decorreu da “não retomada em tempo hábil do processo de 
implantação do Sistema RUBI (fato este que culminou no fato da ferramenta deixar de ser 
considerada viável pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução PR nº 2.572/2004). Tendo 
sido a não aquisição do Servidor o único ponto pertinente que implicou na suspensão da citada 
implantação.” 

Por fim, o Relatório Final sumarizou o objeto da presente TCE nº 1, informando que como a 
não aquisição do Servidor (cancelamento da CP nº 2002.0020.01) deu-se em razão de 
imperioso e imprevisível prejuízo financeiro no exercício de 2002, não há que se falar em 
identificação de responsáveis, frente a notória ocorrência de força maior e em atenção aos 
Princípios Constitucionais instituídos no art. 37, Caput, da Constituição Federal de 1988. 

É o demonstrativo sintético – TCE nº 1, que se encaminha de ordem do Coordenador Geral de 
Consultoria Jurídica. 

 
Brasília, 28 de janeiro de 2008. 

 

 

 

 

 
 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 354 

 

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

Anexo B - Demonstrativo de Perdas, Extravios ou Outras Irregularidades  
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos por força do disposto na Resolução nº 2233/98, com a finalidade de cumprir o 
disposto na Portaria CGU nº 1950 de 28 de dezembro de 2007 e Decisão Normativa 85/2007, 
do Tribunal de Contas da União, para os devidos fins de direito e com espeque em pesquisas 
realizadas nos autos das Tomadas de Contas Especiais nº 1(Processo 44100.000002/2007-21) 
e nº 2 (Processo nº. 44100.000001/2007-86), que não houve no exercício de 2007 ocorrências 
de perdas, extravios ou outras irregularidades em que o dano tenha sido imediatamente 
ressarcido à EMPRESA DE TECNOLOGIA E IFNORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – 
DATAPREV. 

 

 

Brasília, DF, 20 de março de 2008. 
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Anexo C - Despesas com cartão de crédito corporativo (conforme item I-1.8 do 
Anexo X da DN-TCU-85/2007) - NÃO SE APLICA 

 

 

 

 

 

 

A Dataprev não utiliza o CPGF - Cartão de Pagamento do Governo Federal (destinado aos 
órgãos e entidades da “Administração Pública Federal Direta - Autárquica e Fundacional”). 

O cartão utilizado para ressuprimento de fundos emergenciais - “caixa pequeno“ - da Dataprev 
é um cartão empresarial (produto e serviço do Banco do Brasil), não tem selo federal e 
nenhuma outra característica de cartão corporativo, no sentido estrito. 

A Empresa não se utiliza de recursos do caixa do Tesouro Nacional, como ocorre com o 
CPGF, e sim da conta-corrente da Dataprev (Empresa Pública - Administração Pública Federal 
Indireta).    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 356 

 

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

Anexo D - Recomendações de Órgãos de Controle  

1. Tribunal de Contas da União 
 

Acórdão nº 1510/2007 - TCU - Plenário 
01 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social - 
PMT/PS Ação Recomendada  
Item 1.1 - Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - 
Dataprev, com fundamento no art. 43, I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, II, do Regimento 
Interno deste Tribunal, que: 

1.1.1 mantenha esta Corte informada acerca da implementação do Plano de Modernização 
Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS, enviando relatórios mensais contemplando: 

1.1.1.1 o cumprimento dos prazos de conclusão de cada projeto, inclusive suas etapas 
intermediárias, 

1.1.1.2 as etapas implementadas até o momento; 

1.1.1.3 o cronograma de execução físico-financeira; 

1.1.1.4 a adequação da fase atual de implementação com o previsto no cronograma; 

1.1.1.5 os motivos que ensejaram eventual atraso no desenvolvimento dos projetos que 
compõem o PMT; 

1.1.1.6 as medidas adotadas para prevenir e solucionar os problemas detectados; 

1.1.1.7 as metas previstas e os indicadores apurados; 

1.1.1.8 os ajustes feitos no PMT para dar pleno cumprimento ao disposto no item 8.9.3 da 
Decisão nº 1459/2002 - Plenário, conforme relatado no item 2.4 do relatório de fls. 362/396; 

1.1.1.9 os ajustes feitos no PMT para adequá-lo às recomendações constantes do Parecer 
Técnico NI nº 03/2005, conforme relatado no item 2.5 do relatório de fls. 362/396. 

Providências Adotadas  
Realização de reuniões mensais com equipe da Unidade Técnica do TCU para apresentação e 
entrega dos relatórios mensais especificados no item 1.1.1 do Acórdão nº 1510/07. 

Resultados Obtidos 
Constam dos relatórios mensais encaminhados pela Empresa à equipe da Unidade Técnica do 
TCU e à CGU. 

Situação:  Pendente 
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Acórdão nº 1510/2007 - TCU - Plenário 
01 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social - 
PMT/PS 
Ação Recomendada 
Item 1.1.2 - Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - 
Dataprev, com fundamento no art. 43, I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, II, do Regimento 
Interno deste Tribunal, que, no prazo de 15 (quinze) dias, estabeleça um cronograma de 
reuniões mensais a serem realizadas  com a Unidade Técnica deste Tribunal encarregada 
do presente acompanhamento para apresentação do relatório mensal referido no item anterior 
e do boletim mensal de acompanhamento do PMT, bem como de outros assuntos relacionados 
à implementação do PMT que julgue relevante. 

Providências Adotadas  
Em reunião ocorrida em 12/09/07, o Secretário de Controle Externo - SECEX/TCU/RJ, o 
Presidente e o Diretor de Desenvolvimento e Relacionamento da Dataprev decidiram  que as 
reuniões mensais seriam realizadas na terceira quinta-feira de cada mês, em horário a ser 
estabelecido mensalmente entre a Dataprev e o TCU/SECEX/RJ. 

Resultados Obtidos 
Agendamento de reuniões mensais com o TCU para acompanhamento do Plano de 
Modernização Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS.  

Situação: Regularizado 

 

Acórdão nº 1510/2007 - TCU - Plenário 
01 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social -  
PMT/PS 
Ação Recomendada 
Item 1.2 - Alertar a  Dataprev para: 

1.2.1 - os baixos índices de execução do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência        
Social PMT/PS até o presente momento; 

1.2.2 - o fato de que cada mês de atraso na conclusão dos projetos CNIS e SIBE gerará um  
custo adicional mensal para a Dataprev de R$ 926.664,00 e R$ 1.212.843,00, respectivamente, 
no contrato nº 01.0088.2007, firmado com a Unisys Brasil Ltda. 

Providências Adotadas 
Reunião conjunta, em 12/09/07, entre o Presidente, o Diretor de Desenvolvimento e 
Relacionamento da Dataprev e o Secretário de Controle Externo - SECEX/TCU/RJ, para tratar 
da gestão do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência        Social – PMT/PS, bem 
como os atrasos ocorridos na entrega dos serviços pelo Consórcio INFO-PREV-BR.  

Resultados Obtidos  
Agendamento de reuniões mensais com a equipe da Unidade Técnica do TCU para 
acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência 
Social -  PMT/PS;  



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 358 

 

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

Entrega ao Secretario de Controle Externo – TCU/SECEX/RJ, em 12/09/07, do 
Memorando/CGMS Nº 023/07, que se constitui no primeiro relatório mensal definido no item 
1.1.1 do mencionado Acórdão;e  

Realização de reuniões mensais com equipe da Unidade Técnica do TCU com apresentação e 
entrega dos relatórios mensais especificados no item 1.1.1 do Acórdão nº 1510/07. 

Situação: Pendente  

 

Acórdão nº 481/2007 - TCU - Plenário 
01 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004 
Ação Recomendada  

Item 9.6.1 -  Determinar a Dataprev que zele para que seus editais obedeçam ao disposto no 
art. 7º, § 5º, da Lei de Licitações, no sentido de que não haja restrição à competitividade ou 
direcionamento de licitação resultante de indevida preferência por marca específica de 
equipamento de informática, ou pela inserção, no instrumento convocatório, de características 
atípicas desses equipamentos, em ambos os casos sem justificativa técnica . 

Providências Adotadas 
O Departamento de Suprimentos - DESU  com o intuito de reforçar os controles, encaminhou 
orientação para as áreas de suprimento na Administração Central e de todas as Unidades 
Estaduais da Dataprev, enfatizando a necessidade de serem feitas verificações nos processos 
de compras/contratações. 

Resultados Obtidos 
Não se dispõe de evidências concretas que o instrumento/prática de gestão adotado alcançou 
a eficácia desejada pelo Órgão de controle.  

Situação: Pendente 

 

Acórdão nº 481/2007 - TCU - Plenário 
01 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004 
Ação Recomendada  

Item 9.6.2 - Determinar à Dataprev que atente para o disposto nos artigos 3º, 6º, inciso IX, e 12 
da Lei nº 8.666/1993, e 8º do Decreto nº 3.555/2000, fazendo constar dos projetos básicos e 
termos de referência atinentes licitações que objetivem a locações de equipamentos, em 
especial os de informática, informações detalhadas a respeito da economicidade de se efetuar 
tais locações em comparação com a possibilidade de aquisição desses bens. 

Providências Adotadas 
O Departamento de Suprimentos - DESU  com o intuito de reforçar os controles, encaminhou 
orientação para as áreas de suprimento na Administração Central e de todas as Unidades 
Estaduais da Dataprev, enfatizando a necessidade de serem feitas verificações nos processos 
de compras/contratações.  
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Resultados Obtidos 

Não se dispõe de evidências concretas que o instrumento/prática de gestão adotado alcançou 
a eficácia desejada pelo Órgão de controle. 

Situação: Pendente  

 

Acórdão nº 481/2007 - TCU - Plenário 
01 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004 
Ação Recomendada  
Item 9.6.3 - Determinar á Dataprev que observe o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, no 
sentido de ser verificado, por ocasião do julgamento de suas licitações, se os preços ofertados 
pelos licitantes se coadunam com aqueles originalmente previstos no orçamento preparado 
pela Administração. 

Providências Adotadas 
O Departamento de Suprimentos - DESU  com o intuito de reforçar os controles, divulgou 
comunicado para as áreas de suprimento na Administração Central e de todas as Unidades 
Estaduais da Dataprev, enfatizando a necessidade de serem feitas verificações nos processos 
de compras/contratações.  

Resultados Obtidos 
Não se dispõe de evidências concretas que o instrumento/prática de gestão adotado alcançou 
a eficácia desejada pelo Órgão de controle.  

Situação: Pendente  

 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU - Plenário 
01 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social.   
Ação Recomendada  
Item 9.2.1 - Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social face a codificação errônea das agências da previdência Social (APS) concessoras nos 
benefícios previdenciários devido a operações anteriores de ‘recodificação’ em face de 
mudanças na estrutura do INSS. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Integração e Monitoramento - CGIM esclareceu que as recodificações 
realizadas nos sistemas do Benefício para os códigos de APS (antigas Ols) ocorreram e 
ocorrem, sempre, através de tabela "DE/PARA" definida pelo INSS.  

No processo de recodificação ocorrido, houve transformações do tipo N para 1 que 
impossibilitavam a identificação do código original.  Vislumbrando uma resolução futura para os 
casos e, também, por medida de precaução, a Dataprev armazenou no banco BDSISBEN o 
histórico dos códigos anteriores. A guarda do histórico permitiu que, posteriormente, em 
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Março/07, a Dataprev disponibilizasse na tabela CONBAS (Janela SISBEN), o código de até 
três Ols anteriores aos processos de recodificação. Na mesma época, a Dataprev em conjunto 
com o INSS, alterou o processo de revisão de benefícios , não permitindo mais atualizações no 
campo ID-OL-CONCESSÃO. 

Resultados Obtidos  
Alteração do processo de revisão de benefícios , não permitindo mais atualizações no campo 
ID-OL-CONCESSÃO. 

Situação: Regularizado 

 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU - Plenário 
01 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social. 
Ação Recomendada  

Item 9.2.2 - Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social  face a ausência de validação do número de CPF informado com o Cadastro Nacional 
de Informações Sociais ou com o Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, quando da 
concessão ou alteração cadastral de um beneficio. 

Providências Adotadas 
Os exames revelaram que para os casos de concessão de um benefício, a regra de negócio 
estabelecida pelo gestor do sistema, o  INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,  para o 
controle sobre o processo é atribuir um número único para cada segurado. Tal número é o NIT 
- Número de Identificação do Trabalhador não sendo assim a chave de habilitação para 
concessão de um benefício o número do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. O NIT é gerado 
automaticamente para todos os trabalhadores no momento em que são cadastrados no 
programa PIS/PASEP,  ou então é gerado pelo INSS caso o requerente de algum benefício 
não seja cadastrado no PIS/PASEP. Tal número é um algoritmo de dez posições numéricas ao 
qual se agrega um dígito verificador. Desde a versão 8.2 do sistema Prisma/SUB 
disponibilizada em 25/10/2002 é exigida a apresentação do número do CPF para a concessão 
de benefícios, estando definido pelo INSS que na habilitação de qualquer benefício, se não 
informado o CPF do recebedor (Titular ou Representante legal), o Sistema emitirá as seguinte 
mensagens: a) “Se o CPF não for informado até 60 dias da DDB, o benefício será suspenso”; 
b) “Confirma a concessão sem CPF ? (S/N).  

Nos produtos expedidos para o INSS: "Certificado de Confirmação de Benefício" emitido pelo 
PRISMA, e na Carta de Concessão emitido pelo SUB, é apresentada a OBS.: “ Se não for 
informado o CPF no prazo de 60 dias o benefício será suspenso”.  Por extensão, o benefício 
será suspenso em 90 dias, caso o CPF não seja informado. Mediante a apresentação do CPF 
pelo segurado, tal informação é agregada nos dados cadastrais do segurado.  

Independentemente de tal definição sistêmica, a Dataprev por demanda do INSS e anualmente 
efetua uma varredura nas informações cadastrais no CNIS - Cadastro Nacional de Informações 
Sociais, incluindo-se neste trabalho a validação dos números de CPF mediante o cruzamento 
das informações contidas no CNIS com o cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal  
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Consta informação da Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM, 
Memorando nº043, de 24/07/2007,  que em 2007 foi feita a conciliação entre os cadastros do 
CNIS e da Receita Federal tendo sido validados cerca de sessenta milhões  de registros de 
CPF, sendo as exceções encaminhadas ao INSS para averiguação.  
No mesmo documento há a citação de iniciativa do Ministério da Previdência Social para firmar 
um convênio com o Ministério da Fazenda para viabilizar a troca de informações contidas no 
CNIS com o cadastro da Receita Federal. 

Resultados Obtidos  
Batimento entre os cadastros do CNIS e da Receita Federal validando,aproximadamente, 60 
milhões de registros de CPF com o CNIS, e iniciativa do Ministério da Previdência, no sentido 
de firmar convênio entre as duas Entidades, viabilizando a troca on-line de informações 
contidas no cadastro da Recita com o CNIS.  

Situação:Regularizado 
 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU - Plenário 
01 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social. 
Ação Recomendada  
Item 9.2.3 - Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social  face a falta de informação do código de APS concessora em 2,78 milhões de benefícios 
previdenciários - arquivo ‘TCU_COD_APS_ concessora_zerado. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Integração e Monitoramento - CGIM esclareceu que a situação 
relatada deve-se ao fato de quando da implementação do SUB, o Cadastro do Beneficiário 
RURAL não possuía as sete posições definidas à época e por definições do cliente, os campos 
em branco ficaram zerados. A DATAPREV apresentou, em Fevereiro/07, em reunião de 
trabalho, proposta ao cliente das seguintes alterações sistêmicas :  
Nos campos de inexistência de TBM ou TBB, povoar o campo ID-OL-CONCESSÃO com ID-
OL-MANUTENÇÃO ;  
Nos casos de inexistência de TBM ou TBB, povoar o campo ID-OL-CONCESSÃO como 
primeiro registro do histórico.  
Tal demanda foi cadastrada, no  dia 08/08/07, no sistema PREVDEMANDAS sob o número 
2518 com a seguinte definição pelo INSS: “A Dataprev deverá identificar todos os benefícios 
que estão com o OL Concessor preenchido com 00.000.000 ou esteja em branco. Após 
verificar quais benefícios que não tiveram comando de TBM. Para estes deverá ser colocado o 
OL de Manutenção atual. Para os benefícios que sofreram TBM, deverá ser verificado se existe 
outro OL diferente do de Manutenção atual, e colocar o OL mais antigo”. 

Resultados Obtidos  
A alteração na regra de negócio foi desenvolvida pela Dataprev e homologada pelo INSS no 
dia 03/09/2007. A evidência objetiva do cadastramento da demanda nº. 2518 encontra-se 
arquivada em pasta própria. 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 2.350/2006 - TCU - Plenário 
01 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social.  
Ação Recomendada  
Item 9.2.4 - Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social  face a inexistência de correlação do código de APS concessora com alguma APS válida 
em 519 mil de benefícios - arquivo ‘TCU_COD_APS_sem_vinculação’ - e a mesma inexistência 
em 15 mil benefícios sem correlação no código de APS mantenedora - arquivo 
‘TCU_COD_APS_mantenedora_sem_vinculacao.TXT. 

Providências Adotadas 
Com base na estratificação apresentada pelo TCU (tabela TCU_COD_APS)  foi efetuada 
averiguação na base de dados do Sistema Único de Benefícios - SUB, que identificou somente 
169 (cento e sessenta e nove) registros com APS encerradas, não havendo entretanto nenhum 
caso onde não exista na tabela de APS do INSS (BDTAB).  

A Coordenação Geral de Integração e Monitoramento - CGIM esclareceu que nas diversas 
reestruturações e recodificações realizadas pelo cliente, algumas APS concessoras não foram 
incluídas como válidas. Por isso há diferença na correlação das duas naturezas. O que não 
quer dizer que a APS Concessora à época não fosse válida. 

Resultados Obtidos  
Levantamentos efetuados não confirmaram os quantitativos reportados (a estratificação desta 
informação está disponível para consulta nos nossos arquivos) e, a diferença na correlação das 
duas naturezas não indica que a APS Concessora à época não fosse válida. 

Situação: Regularizado 

 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU - Plenário 
01 - Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa como mera 
intermediária 
Ação Recomendada  

Item 9.3.1 - Determinar à Dataprev, nos termos do art.43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 
250, inciso II, do regimento Interno, que inclua, em seu próximo relatório de gestão, 
informações acerca da adoção de procedimentos internos para que os estudos de capacidade 
e performance de seu parque tecnológico, quando identificarem a necessidade de sua 
adequação, contenham manifestação conclusiva, em termos técnicos e financeiros, quanto a 
alternativas de adequação do parque e seu momento de implantação, bem como sejam tais 
estudos realizados permanentemente por seus profissionais e não somente por ocasião de 
necessidade de atualização do parque, dotando a empresa de melhores subsídios de 
planejamento, evitando-se, dessa forma, tomada de decisões dissociadas de suas reais 
necessidades no tocante às alterações de seu parque tecnológico. 

Providências Adotadas 
A Dataprev estabeleceu um planejamento de ações necessárias para implementação de rotina 
de divulgação semestral da avaliação do Parque Computacional – Plataformas Alta/Baixa, de 
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forma a disponibilizar informações detalhadas e abrangentes sobre a evolução da capacidade 
computacional instalada em face, às cargas submetidas e estimativas de novas demandas. 
Desde 2002, vêm sendo realizadas periodicamente avaliações globais do Parque de 
Mainframe UNISYS que consolidam as ações rotineiras, das áreas envolvidas nos processos 
de capacidade da Empresa. Dentre elas pode-se listar as realizadas desde o último relatório de 
gestão: 

Avaliação do Parque Computacional em Abril/2006: 
Este trabalho indicou a necessidade de adequação do ambiente de mainframes no tocante a 
sua capacidade de processamento, armazenamento e conectividade com a rede de 
telecomunicações, haja vista que ficou evidenciado que os limites superiores estavam sendo 
atingidos nos hosts DTPRJCV2 (CNIS) e DTPRJCV3 (BENEFÍCIOS) com conseqüente 
necessidade de retirada de cargas para estabilização dos ambientes. Ainda segundo o estudo, 
foi identificado através de informações do site do fornecedor que os equipamentos dos 
ambientes do CNIS e Receitas Previdenciárias já haviam sofrido descontinuidade de suporte 
técnico da engenharia do fabricante desde junho de 2005, inicialmente para hardware, e 
posteriormente para software, ao término do suporte da release 10.0. O representante local 
antes de efetuar esta descontinuidade dá um prazo de no mínimo 1 ano a partir do comunicado 
oficial para a suspensão dos contratos de suporte, prazo este, de encerramento em junho de 
2006. Por fim, o estudo sugeriu que a migração de plataforma tecnológica deverá ocorrer de 
forma mais ágil possível, proporcionando a retirada de cargas dos mainframes. A falta de êxito 
na migração de aplicações/bases de dados em conjunto com o histórico crescimento da 
capacidade de processar e armazenar dados irá, cada vez mais intensamente, provocar a 
necessidade de novos upgrades/adequações do parque computacional de mainframes.  

Avaliação do Parque Computacional em dezembro/2006: 

Para a nova plataforma tecnológica que sustentará os processos do Novo Modelo de Gestão 
do INSS, foi adquirido  por  meio de licitação, via PNUD, a Solução de Gerenciamento de 
ambiente computacional CA Unicenter que se encontra em fase de implantação. Esta solução 
contempla a manutenção de indicadores e métricas de performance e consumo de recursos 
para avaliação permanente do novo ambiente de processamento central e, conseqüentemente, 
o planejamento das necessidades de evolução do parque. Ao término do processo de 
implementação da solução de gerenciamento adquirida, os estudos de capacidade para a nova 
plataforma deverão ser realizados periodicamente de forma análoga ao ambiente de 
mainframe. 

Resultados Obtidos 
A determinação do Acórdão foi incluída no Relatório de Gestão 2006. 

A efetividade das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da Empresa deverá ser 
objeto de exame e certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle interno ou externo. 

Situação: Regularizado 



 

 Relatório de Gestão 2007   Folha 364 

 

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

Acórdão nº 403/2006 
01 – Evolução histórica e custos dos contratos firmados com a Unisys Brasil Ltda. 
Ação Recomendada 
Item 9.6.4 – Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
(Dataprev), com base no inciso I, do art 43, da lei nº8.443/92, c/c o Inciso II, do art. 250 do 
Regimento Interno deste Tribunal, que inclua, em seu próximo relatório de gestão, avaliação 
dos procedimentos e controles concernentes ao faturamento de serviços de locação e 
manutenção de hardware e software, propondo a implementação de soluções que contemplem 
a correção das falhas apontadas neste Relatório e que confiram clareza e transparência quanto 
ao que está sendo faturado. 

Providências Adotadas 
A DATAPREV fez constar no item 8.2 do Relatório de Gestão, exercício 2006, que o Acórdão 
nº 403/2006 refere-se especificamente ao ambiente computacional de grande porte, mas as 
medidas adotadas pela Empresa têm como  objetivo reduzir a possibilidade de que falhas 
nos controles internos gerem erros em pagamentos de compromissos da Empresa com as  
contratadas para prestação de serviço. Os procedimentos adotados atualmente estão 
orientados pela RS/PR Nº 2.615/2005, instituída em Set/2005 pela Presidência, que determinou 
para um conjunto de contratos, que totalizam a maior parte do volume financeiro movimentado 
mensalmente pelo setor de contas a pagar a fornecedores, que as faturas só podem ser 
liquidadas após a conferência do Departamento de Controladoria. Cabe ao gestor do contrato 
de prestação de serviços emitir o Relatório Analítico de Prestação de Serviço para o referido 
órgão a quem compete atestar a execução do serviço para efetivação do pagamento.  

Resultados Obtidos  
A determinação do Acórdão foi incluída no Relatório de Gestão 2006, item 8.2. 

A efetividade das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da Empresa deverá ser 
objeto de exame e certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle interno ou externo. 

Situação: Regularizado  

 

Acórdão nº 403/2006 
01 - Evolução histórica e custos dos contratos firmados com a Unisys Brasil Ltda. 
Ação Recomendada  
Item 9.6.6 – Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
(Dataprev), com base no inciso I, do art 43, da lei nº8.443/92, c/c o Inciso II, do art. 250 do 
Regimento Interno deste Tribunal que Inclua, em seu próximo relatório de gestão, informações 
acerca da adoção de procedimentos internos para que os estudos de capacidade e 
performance de seu parque tecnológico sejam realizados permanentemente por seus 
profissionais, e não somente por ocasião de necessidade de atualização do parque, dotando a 
Empresa de melhores subsídios de planejamento, evitando-se, dessa forma, tomada de 
decisões dissociadas de suas reais necessidades, no tocante às alterações de seu parque 
tecnológico. 
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Providências Adotadas 
A DATAPREV fez constar no item 8.1 do Relatório de Gestão, exercício de 2006 que:   A 
Dataprev estabeleceu um planejamento de ações necessárias para implementação de rotina 
de divulgação semestral da avaliação do Parque Computacional – Plataformas Alta/Baixa, de 
forma a disponibilizar informações detalhadas e abrangentes sobre a evolução da capacidade 
computacional instalada em face, às cargas submetidas e estimativas de novas 
demandas.Desde 2002, vêm sendo realizadas periodicamente avaliações globais do Parque de 
Mainframe UNISYS que consolidam as ações rotineiras das áreas envolvidas nos processos de 
capacidade da Empresa. Dentre elas pode-se listar as realizadas desde o último relatório de 
gestão:  

Avaliação do Parque Computacional em Abril/2006: 
Este trabalho indicou a necessidade de adequação do ambiente de mainframes no tocante à 
sua capacidade de processamento, armazenamento e conectividade com a rede de 
telecomunicações, haja vista que ficou evidenciado que os limites  superiores estavam 
sendo atingidos nos hosts DTPRJCV2 (CNIS) e DTPRJCV3 (BENEFÍCIOS), com conseqüente 
necessidade de retirada de cargas para estabilização dos ambientes. Ainda segundo o estudo, 
foi identificado através de informações do site do fornecedor que os equipamentos dos 
ambientes do CNIS e Receitas Previdenciárias já haviam sofrido descontinuidade de suporte 
técnico da engenharia do fabricante desde junho de 2005, inicialmente para hardware, e 
posteriormente para software, ao término do suporte da release 10.0. O representante local 
antes de efetuar esta descontinuidade dá um prazo de no mínimo 1 ano a partir do comunicado 
oficial para a suspensão dos contratos de suporte, prazo este, de encerramento em junho de 
2006. Por fim, o estudo sugeriu que a migração de plataforma tecnológica deverá ocorrer de 
forma mais ágil possível, proporcionando a retirada de cargas dos mainframes. A falta de êxito 
na migração de aplicações/bases de dados em conjunto com o histórico crescimento da 
capacidade de processar e armazenar dados irá, cada vez mais intensamente, provocar a 
necessidade de novos upgrades/adequações do parque computacional de mainframes.  

Avaliação do Parque Computacional em dezembro/2006:  

Para a nova plataforma tecnológica que sustentará os processos do Novo Modelo de Gestão 
do INSS, foi adquirido por meio de licitação, via PNUD, a Solução de Gerenciamento de 
ambiente computacional CA Unicenter que encontra-se em fase de implantação. Esta solução 
contempla a manutenção de indicadores e métricas de performance e consumo de recursos 
para avaliação permanente do novo ambiente de processamento central e, conseqüentemente, 
o planejamento das necessidades de evolução do parque. Ao término do processo de 
implementação da solução de gerenciamento adquirida, os estudos de capacidade para a nova 
plataforma deverão ser realizados periodicamente de forma análoga ao ambiente de 
mainframe. 

Resultados Obtidos  
A determinação do Acórdão foi incluída no Relatório de Gestão 2006, item 8.1. 

A efetividade das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da Empresa deverá ser 
objeto de exame e certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle interno ou externo. 

Situação: Regularizado 
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Acórdão 823/2005 
01 - Representação formulada pela Encom Engenharia Ltda em razão de possíveis 
irregularidades em contratação feitas pela Dataprev 
Ação Recomendada  
Item 9.3 - Determinar à Dataprev que, findo o prazo acima mencionado (15 dias), comprove a 
anulação dos certames, mediante o envio de cópia dos documentos pertinentes ao Tribunal. 

Providências Adotadas 
O Departamento de Suprimentos – DESU, mediante Memorando nº 205 de 02/10/07, 
encaminhou ao Diretor Financeiro e Comercial, solicitação de cancelamento das Concorrências 
001/2004 e 007/2004, referente à contratação de serviços de manutenção predial das unidades 
da Dataprev de São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente.  

Resultados Obtidos  

Publicação do cancelamento das Concorrências 001/2004 e 007/2004 no Diário Oficial da 
União de 10 de outubro de 2007, às paginas 61. 

Situação: Regularizado 
 
Acórdão nº 2296/2006 - TCU - Plenário 
01 - TCE referente à CP nº 2000.0361.01, Contrato nº 1.0792.2000 da Lantech 
Conectividade e Sistemas.  
Ação Recomendada  
Item 1.1 - À Dataprev, com fundamento no art. 8°, § 1° da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 197, § 1°, 
do RITCU, para no prazo de 60 (sessenta) dias, instaurar e encaminhar a este Tribunal a 
Tomada de Contas Especial destinada a apurar os fatos referentes à Requisição DERH.A n° 
6/00, ao Convite n° 71/00 (CP n° 2000.0361.01) e ao Contrato n° 1.0792.2000, quantificando o 
dano decorrente da não-implantação do sistema integrado de administração de pessoal e 
benefícios contratado junto à empresa Lantech Conectividade e Sistemas e identificando o (s) 
responsável (is). 
Providências Adotadas  
A Empresa adotou as medidas e procedimentos de instauração da TCE, bem como de 
Sindicância para subsidiar os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas Especial.  
Concluídos os trabalhos, o Relatório da Tomada de Contas Especial foi encaminhado à 
Auditoria Interna para manifestação, ensejando a edição  da Nota Técnica da Coordenação-
Geral de Auditoria Interna - CGAU nº 002, de 28/11/07, encaminhada à SECEX/TCU/RJ, 
mediante Ofício Pr nº 382, de 04/12/07. Decorrente da manifestação contida na mencionada 
Nota Técnica, a Presidência da Empresa solicitou providências adicionais à Comissão de TCE 
e a CGCJ - Coordenação Geral de Consultoria Jurídica.  
Resultados Obtidos  
Aguardando a conclusão das providências indicadas para que o processo e toda a 
documentação vinculada sejam encaminhados ao Tribunal de Contas da União – TCU. 
Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 
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2.  Sistema de Controle Interno 
 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
Item: 2.1.1.1 - Adotar providências quanto à normatização de critérios que possibilitem 
disciplinar, priorizar e ordenar os pagamentos, a fim de garantir o seguimento dos princípios 
constitucionais da Administração Pública, no caso, em especial, a legalidade, a 
impessoalidade, publicidade e eficiência. 

Providências Adotadas 
Implementação, mediante Comunicação de Serviços - CS/DFC Nº 31, de 09/08/07,  dos  
critérios a serem adotados nas situações de insuficiência de recursos financeiros, com vista ao 
disciplinamento, priorização e ordenamento dos pagamentos efetuados pela da DATAPREV. 

Resultados Obtidos 
Critérios normatizados. A eficácia do instrumento de gestão utilizado deverá ser objeto de 
exame em futuros trabalhos dos Órgãos de controle. 

Situação: Regularizado 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
Item: 2.2.1.1.1 - Adotar mecanismos de controle no sentido de identificar e documentar as 
causas ou justificativas de cada uma das ocorrências de despesas com multas e juros de mora, 
sempre que não houver disponibilidades de caixa suficiente na data do vencimento 
programado, a fim de apurar a ocorrência de possíveis falhas de procedimentos que venham 
causar encargos financeiros desnecessários à UJ. 

Providências Adotadas 
Implementação, mediante Comunicação de Serviços - CS/DFC Nº 031 de 09/08/07, o 
condicionou - se a liberação do pagamento à apresentação da justificativa, devidamente 
autorizada pelo nível de competência adequado. Portanto, quando da liberação do pagamento, 
o processo estará instruído com a justificativa, propiciando, desta maneira, identificar as causas 
das ocorrências de despesas com multas e juros, bem como a correção imediata de possíveis 
falhas de procedimentos e a imputação de eventual penalidade àquele que lhe deu causa. 

Resultados Obtidos 
Mecanismo de controle adotado. A eficácia do instrumento de gestão utilizado deverá ser 
objeto de exame em futuros trabalhos dos Órgãos de controle. 

Situação: Regularizado 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
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Item: 2.2.1.1.2 – Promover, junto aos clientes, o estabelecimento da previsão dos pagamentos 
(cronogramas associados aos valores a serem creditados), a fim de minimizar as incertezas e 
atropelos para viabilizar a segurança na liberação dos pagamentos de tributos e de 
fornecedores da UJ. 

Providências Adotadas 
As previsões realizadas no MEMO DEFI nº 083/07, de 03/10/07, vieram a se concretizar, pois, 
além da contínua gestão do Departamento Financeiro – DEFI junto à área financeira do INSS, 
os principais dirigentes da DATAPREV e da Autarquia Federal se envolveram diretamente, com 
vistas à solução do passivo financeiro que vinha se acumulando desde o ano de 2001. 

Por intermédio da Portaria Conjunta nº 5/INSS/DATAPREV, de 11/07/07, foi constituído um 
Grupo de Trabalho integrado, inclusive, pelos dirigentes da DATAPREV e do INSS, equipe que 
depois de analisar o montante do faturamento pendente, a dívida oriunda da aquisição do 
SISTEMA Q-MATIC, as despesas realizadas com o projeto DELEPREV e os encargos de Mora 
decorrentes dos atrasos nos pagamentos realizados, produziu, em 23/11/07, Relatório onde o 
total da dívida do INSS foi apurado e validado. 

Resultados Obtidos 
A conjugação dessas atuações teve por conseqüência imediata a redução da dívida do INSS 
que, em 31/12/06, perfazia o montante de R$ 255,9 milhões, para R$ 137,19 milhões, em 
31/01/08, incluindo-se no referido total o faturamento do mês de janeiro/08. 

Vale destacar, ainda, que nos meses de Dezembro/07 e Janeiro/08 a DATAPREV recebeu 
faturas do INSS no valor bruto de R$ 208,39 milhões, total que equivale a, aproximadamente, 
06 (seis) meses de prestação de serviços, situação que lhe permitiu por em dia os 
compromissos financeiros que se encontravam em atraso. Recomendação em andamento, 
mas pendente de resolução, conforme informação registrada para o item 2.2.1.2 do Relatório 
SFC nº 189.533. 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
Item: 2.2.1.1.3 – Responder, tempestivamente, às indagações da Auditoria Interna, quando 
não houver, na documentação examinada, as justificativas para as impropriedades apontadas, 
em especial, as razões para a incidência de encargos moratórios. 

Providências Adotadas 
A DEFI através do seu Memorando nº 012 de 02/10/2007 informa que: “O Departamento de 
Finanças prima por enviar as respostas às indagações da Auditoria Interna, inclusive 
providenciando de imediato as recomendações requeridas, principalmente, no que concerne às 
justificativas por incidência de encargos moratórios”.  

No Memorando nº 083, de 03/10/2007, o Departamento Financeiro - DEFI informou que estaria 
apurando e formalizando as justificativas para as incidências de encargos moratórios nos 
pagamentos realizados no período compreendido entre os meses de Janeiro/07 a Julho/07, 
tarefa que foi efetivamente concluída dentro do prazo previsto (31/12/2007). 
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Com vistas a prevenir novas ocorrências, foi estabelecida uma sistemática interna na DIEF em 
que o pagamento somente será realizado, pela Tesouraria do Rio de Janeiro, se houver uma 
justificativa formal sobre que motivos deram origem à eventual incidência de multa, juros ou 
qualquer outro encargo moratório, documento este que deverá estar autorizado pela autoridade 
definida na norma de delegação de competência (Resolução 2813/07, 27/11/07). 

Esse procedimento veio complementar a sistemática instituída pela CS DFC 031/2007, de 
19/08/2007, norma interna que estabeleceu as Regras para a definição de prioridades na 
liberação dos pagamentos, aplicável as hipóteses em que a DATAPREV se encontre 
submetida a situações de insuficiência de disponibilidades financeiras. 

Resultados Obtidos 
Mecanismo de controle adotado. A eficácia dos instrumentos de gestão utilizados deverá ser 
objeto de exame em futuros trabalhos dos Órgãos de controle. Aguardando posicionamento da 
CGU.  

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
Item: 2.2.1.2 - Que o CONSAD promova ações tempestivas, junto ao INSS, MPS e MP, para o 
atendimento às exigências orçamentárias  e financeiras decorrentes das obrigações 
contratuais que impõem ao contratante a garantia da existência de dotação orçamentária para 
cumprimento de suas obrigações junto ao fornecedor, garantindo o atendimento ao artigo 117 
da Lei 6.404/76, que impõe responsabilidade aos acionistas (MPS e INSS) pelos atos que 
possam causar danos à Empresa (DATAPREV). 

Providências Adotadas 
O Presidente do Conselho de Administração da DATAPREV e também Secretário-Executivo do 
Ministério da Previdência Social (MPS), vêm promovendo ações efetivas objetivando a 
recuperação do equilíbrio financeiro da Dataprev, realizando reuniões com os órgãos 
envolvidos, especialmente a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e 
a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, alcançando resultados importantes 
para melhorar as condições orçamentárias e financeiras da Empresa, bem como visando o 
aprimoramento da integração do processo de planejamento para atender as necessidades da 
Organização. 

Neste sentido, cabe informar que no Orçamento do INSS para o exercício de 2007 foi 
consignada dotação no valor de R$  360 milhões para suportar os serviços prestados pela 
Dataprev, o que viabilizou a assinatura de novo contrato (nº. 163/2006) entre as partes, pelo 
prazo de um ano, em vigor desde 20/12/2006. Ainda no exercício de 2006, mediante a 
consignação de créditos orçamentários adicionais, a Dataprev recebeu do INSS no mês de 
dezembro um volume de recursos significativos, que montaram a R$ 167 milhões. Assim, no 
exercício de 2006 o INSS efetuou pagamentos a Dataprev no total de R$ 456 milhões. 

Em 2007, posição de 31/08, o INSS pagou todas as faturas do contrato em vigor, tendo ainda 
efetuado pagamentos de faturas em aberto de exercícios anteriores no montante de R$ 73 
milhões. Não obstante ainda haver um significativo estoque de faturas em aberto, é patente 
que a situação está sendo revertida, permitindo que a Dataprev proceda à regularização de 
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grande parte de suas pendências junto a fornecedores, implicando na gradual redução da 
incidência de encargos por atrasos de pagamentos.   

Outra ação importante, a partir de recomendação do Conselho de Administração, foi à criação 
de grupo de trabalho  conjunto entre INSS e Dataprev, através da Portaria Conjunta nº. 
05/INSS/Dataprev, de 11/07/2007, com os seguintes objetivos: 

 - elaborar proposta de soluções para a dívida do INSS com a Dataprev; 

 - discutir as propostas apresentadas e as condições de negociação; e 

 - definir os critérios e procedimentos para a formalização das propostas apresentadas. 

Neste contexto, a Dataprev produziu ainda Nota Técnica NT DEFI Nº. 001/2007, elencando 
alternativas a serem avaliadas pelas instituições, em colaboração à negociação, no sentido de 
encontrar soluções adequadas para o INSS liquidar a dívida com a DATAPREV.   A referida 
Nota Técnica foi encaminhada ao Presidente do INSS, objetivando subsidiar solução adequada 
aos interesses das Instituições e a discussão de possíveis alternativas para a liquidação do 
passivo do INSS com a Dataprev. 

Diante do exposto, o CONSAD entende como superadas as questões orçamentárias e 
financeiras envolvidas no apontamento da CGU, restando, por fim, concluir as ações 
executivas em curso, sob gestão da Dataprev e do INSS, que tratam da dívida acumulada pelo 
INSS. O Conselho de Administração aguarda os resultados que serão alcançados pelo GT 
supracitado - constituído com o objetivo de apresentar alternativas que permitam viabilizar a 
liquidação da dívida do INSS com a Dataprev em 60 (sessenta) dias - findos os quais, avaliará 
e se pronunciará a respeito da proposta apresentada, salvo na hipótese de sua prorrogação”. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev recebeu R$ 62.487.544,00 e R$ 183.547.642,00, nos meses de dezembro/2007 e 
janeiro 2008 conforme demonstrativo a seguir: 

 
Descrição Dezembro/07 Janeiro/08 

+ Recebimentos efetivos do INSS 19.593.946 168.805.094
+ Recebimentos efetivos da SRP/MPS 37.545.510 9.312.574
+ Recebimentos efetivos do MPS 1.402.930 584.550
+ Recebimentos do MTE 152.576  942.032
+ Recebimentos de Instituições Financeiras 3.792.582 3.903.392
TOTAL 62.487.544 183.547.642

 

Dos R$ 183.547.642,00 recebidos, 92% refere-se ao INSS restando ainda a receber        R$ 
137.191.972,71, em 31/01/08, incluindo o faturamento do mês de janeiro/2008 no valor de R$ 
19.672.307,44, junto ao INSS cuja composição é a seguinte:  

2001 - R$ 416.898,88; 2002 - R$10.470.593,95; 2003 - R$10.386.854,54; 2004 - R$   
35.142.742,52; 2005 - R$ 57.180.547,10; 2006 - R$ 3.694.068,08; 2007 - R$ 227.960,20; 2008 
- R$ 19.672.307,44.  

Além dos valores mencionados, encontram-se pendentes de ressarcimento, os encargos sobre 
faturas pagas com atraso no valor de R$ 59.198.755,93, Deleprev no valor de R$ 6.026.368,82 
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e Q-Matic equivalente a R$ 8.956.796,14. Os valores pendentes encontram-se em negociação 
entre a Direção da Dataprev e o INSS. Recomendação em andamento, mas pendente de 
resolução. 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada   
Item: 5.1 - Realizar o Ciclo Anual de Planejamento Estratégico, formalmente conduzido, com a 
participação dos diversos níveis gerenciais da UJ, voltado ao direcionamento dos aspectos 
internos da UJ, com horizonte mínimo de cinco anos, buscando a integração das suas ações 
administrativas, em consonância com o Programa de Modernização Tecnológica e o Novo 
Modelo de Gestão da Previdência Social. 

Providências Adotadas  
Nos dias 21 e 22 de novembro de 2006 foi realizado o ciclo de planejamento 2007 para a 
Previdência Social, com o objetivo de avaliação dos resultados alcançados no exercício de 
2006 e definição das ações prioritárias para os próximos anos. Participaram do evento o 
Ministro da Previdência Social, o Secretário Executivo, os Presidentes do INSS e da Dataprev, 
Diretores, Gerentes Regionais e Executivos do INSS e Gerentes de Departamentos da 
Dataprev. Foi ressaltada a importância do alinhamento e fortalecimento da organização MPS, 
INSS e Dataprev enquanto uma holding convergindo na mesma direção: garantir o acesso aos 
direitos previdenciários pelos trabalhadores, melhorar a qualidade do atendimento e combater 
as fraudes e o desperdício. Coube à Dataprev, entre outras ações, a implantação do Plano de 
Modernização Tecnológica – PMT (vide Relatório de Gestão 2006). 

A preparação do ciclo de planejamento 2008 foi autorizada pela Diretoria Executiva, em 
reunião realizada dia 25/10/2007. Serão duas iniciativas integradas de planejamento, 
executadas em paralelo: Planejamento Estratégico de Execução e Planejamento Estratégico 
de Direcionamento. O primeiro estará voltado para o aproveitamento das oportunidades atuais 
e será estruturado por meio de Programas. Programa é o instrumento que articula um conjunto 
de Ações suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, cujo 
desempenho deve ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo 
estabelecido. e Ações; o segundo estará focado na preparação da Empresa para o futuro, 
baseado na análise prospectiva de cenários, revisão da visão de futuro e declaração dos 
objetivos estratégicos. O planejamento terá um horizonte temporal de 8 anos com avaliação 
anual. 

Resultados Obtidos 
O Planejamento Estratégico de Execução terá ciclo de um ano e meio, com início imediato. A 
Diretoria, em reunião  realizada no último dia 08/10/2007, identificou quais serão os Programas 
Estratégicos e os gestores de cada Programa. O Planejamento Estratégico de Direcionamento 
será tratado apenas no primeiro semestre de 2008, provavelmente a partir de abril. Este 
segundo trabalho de planejamento terá horizonte temporal de longo prazo (8 anos), definirá os 
objetivos estratégicos corporativos e permitirá análise comparativa entre a Dataprev e outras 
empresas semelhantes. Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 
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Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada  
Item: 5.1.2.1 - Que a DATAPREV promova a vinculação e a subordinação da Auditoria Interna 
ao Conselho de Administração, a fim de garantir àquela unidade uma maior abrangência e 
responsabilidade, principalmente no que diz respeito ao assessoramento à alta administração 
da Entidade, conforme estabelece o Decreto 3.591/2000. 

Providências Adotadas 

A RS/CADM/Nº.  002/2007, de 27/06/07, delegou ao Presidente da Dataprev competência para 
praticar os atos administrativos necessários ao funcionamento institucional do órgão 
responsável pela Auditoria Interna. 

A RS/PR Nº 2771, de 29/06/07, subordinou a Coordenação-Geral de Auditoria Interna – CGAU 
ao Conselho de Administração.  

Resultados Obtidos 
Cumprimento ao estabelecido no Art. 15, § 3º do Decreto n.º 3591/2000.  

Situação: Regularizado 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada  
Item: 5.2.1 - Estabelecer indicadores históricos, suficientemente decompostos para permitir 
rastreabilidade das causas dos problemas, condição necessária à efetiva realização do ciclo 
PDCA, para avaliar o grau de eficiência, eficácia e economicidade alcançado em relação ao 
planejado para o final de cada exercício. 

Providências Adotadas 
A Coordenação-Geral de Planejamento e Organização - CGPO, mediante Memorando nº 012, 
de 02/10/2007, informa que: “A implantação de indicadores se dará em consonância com o 
desenvolvimento do planejamento. No Planejamento Estratégico de Execução serão àqueles 
necessários ao monitoramento dos programas. No Planejamento Estratégico de 
Direcionamento iremos monitorar os fatores críticos de sucesso do ambiente interno e externo, 
a eficiência e eficácia dos principais Programas e de seus respectivos processos.” 

Resultados Obtidos 
O estabelecimento de indicadores e a efetividade dessas providências deverá ser objeto de 
exame e certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle interno ou externo. 
Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
Item: 5.2.2 - Estabelecer indicadores capazes de aferir o grau de competitividade alcançado 
pela UJ em comparação com outras instituições de natureza semelhante. 
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Providências Adotadas 
A Coordenação-Geral de Planejamento e Organização - CGPO, mediante Memorando nº 012, 
de 02/10/2007, informa que: “A implantação de indicadores se dará em consonância com o 
desenvolvimento do planejamento. No Planejamento Estratégico de Execução serão àqueles 
necessários ao monitoramento dos programas. No Planejamento Estratégico de 
Direcionamento iremos monitorar os fatores críticos de sucesso do ambiente interno e externo, 
a eficiência e eficácia dos principais Programas e de seus respectivos processos.” 

Resultados Obtidos 
O estabelecimento de indicadores e a efetividade dessas providências deverá ser objeto de 
exame e certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle interno ou externo. 
Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada  
Item: 5.5.1 - Realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para a adoção de um novo 
Plano de Cargos e Salários, capaz de assegurar o equilíbrio salarial entre os diversos cargos 
da Empresa e a compatibilidade com o mercado de trabalho, a fim de reter o pessoal 
especializado. 

Providências Adotadas   
A DEDP através do seu Memorando nº 008, de 21/02/2008 informa que: “Ao longo do exercício 
de 2007, visando atender às recomendações dos órgãos de controle externo, a proposta de 
reedição do plano foi ajustada gerando os seguintes resultados; 

- Realizada nova pesquisa salarial junto a PriceWaterhouse, em setembro 2007, para 
atualização de informações salariais, para subsidiar a nova proposta de estrutura de salários 
do PCS; 

- Revisão para atualização da estrutura de cargos/atividades; 

- Revisão das políticas de remuneração; e 

- Nova proposta elaborada em avaliação pela Diretoria Executiva.” 

Resultados Obtidos 
Os resultados desta ação estão diretamente relacionados à autorização dos órgãos de controle 
externo. Através da diretoria da empresa, a proposta de reedição do PCS da dataprev está 
sendo negociada junto ao MPOG (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão). 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC Nº 189.533 
Ação Recomendada 
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Item: 5.5.2 - Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica para a adoção de gratificação 
por produtividade para os cargos voltados às atividades em que o mercado adote tal 
procedimento a fim de reter o pessoal mais qualificado. 

Providências Adotadas 
Na proposição do PCS encaminhada para Diretoria Executiva consta a aplicação de 
percentuais variados e diferenciados, por atividade exercida pelo empregado, com base 
parâmetros de mercado, extraídos das pesquisas salariais. 

A Gratificação de Produtividade está implantada e consolidada pelo PPLR na Dataprev e a 
Remuneração Variável que inclui adicionais (gratificação por atividade) está contemplada na 
proposta do PCS 2007, que se encontra em análise na Diretoria. 

Resultados Obtidos 
Os resultados desta ação estão diretamente relacionados à autorização dos órgãos de controle 
externo. Através da Diretoria da empresa, a proposta de reedição do PCS da Dataprev está 
sendo negociada junto ao MPOG (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão). 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.1 - 1- Adotar ações planejadas e integradas com o INSS para o gerenciamento dos 
projetos de desenvolvimento dos sistemas do NMG. 2) Estabelecer processo efetivo de 
monitoramento e controle, de modo que seja possível obter uma visão clara da situação de 
cada projeto e, quando da identificação de eventuais variações ocorridas nos planos de ação, 
sejam adotadas ações corretivas para atender aos objetivos dos mesmos, em especial no que 
se refere às questões ligadas ao cumprimento dos  cronogramas e  à  quantidade e qualidade 
das equipes alocadas. 

Providências Adotadas 
Realização de reuniões semanais de status report com os responsáveis pelo INSS, Dataprev e 
Consórcio Info-Prev-BR, para deliberar sobre aspectos táticos e estratégicos que impactam o 
negócio;  

Mudança na estrutura organizacional da empresa, em 19/09/07 e 01/10/07, com a criação da 
Coordenação Geral de Projeto de Software - CGPS - para atuar como Escritório de Projetos 
segregada da área executiva e, do Departamento de Softwares Especiais – DESE, 
respectivamente;  

Realização de reuniões semanais de acompanhamento de projetos com a CGPS e os líderes 
dos Projetos SIBE e CNIS para decidir sobre questões operacionais;   

Contratação de consultor via ProPREV - Programa de Apoio a Modernização da Gestão do 
sistema de Previdência Social, para evoluir o Modelo de Processos de Gerenciamento de 
Projetos de Software - MGP-SW, principalmente no que tange a estruturação do 
controle/acompanhamento de projetos desenvolvidos por terceiros e metrificação do PINMG; 

Agendamento de reuniões mensais com o TCU para acompanhamento do Plano de 
Modernização Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS; e 
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Realização de reuniões mensais com equipe da Unidade Técnica do TCU com apresentação e 
entrega dos relatórios mensais especificados no item 1.1.1 do Acórdão nº 1510/07. 

Resultados Obtidos  
Constou do relatório mensal de informações sobre o PMT, relativo aos meses de Dez./07 a 
Jan./08, encaminhado à equipe da Unidade Técnica do TCU, o demonstrativo de cumprimento 
do prazo de conclusão de cada projeto, inclusive suas etapas intermediárias, o cronograma foi 
reestruturado e ampliado, de forma a abranger também os projetos de desenvolvimento de 
pessoas (treinamento e capacitação) e de infra-estrutura (engenharia e logística) relacionados 
com os projetos de modernização tecnológica. 

Em função do término do exercício de 2007, foram revisadas as informações sobre a dotação 
orçamentária e a execução financeira dos projetos, além de informações sobre os impactos 
dessas revisões e sobre as relações de precedências entre os projetos, tanto ao nível interno 
de cada área/plano quanto nas correlações entre projetos e etapas de diferentes áreas/planos. 
Há a expectativa de que a conclusão do trabalho de revisão dos planos setoriais permita 
consideráveis avanços na gestão orçamentária e financeira dos projetos e, por conseqüência, 
do PMT como um todo. Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente  

 

Relatório SFC  nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.4  - Elaborar plano de migração que contemple as ações de migração para os 
novos sistemas, em desenvolvimento pelo Consórcio, no âmbito do Novo Modelo de Gestão e 
sua integração com os sistemas legados com o propósito de reduzir ou eliminar os riscos 
inerentes a uma migração não planejada, tais como a falta de continuidade dos negócios, a 
incompatibilidade entre aplicativos dos legados e novos módulos e a propagação de atrasos, 
decorrente da necessidade de ajustes para migração/integração, mantendo os legados 
operacionais por tempo superior ao previsto. 

Providências Adotadas 
O Plano de Migração para os novos sistemas em desenvolvimento pelo Consórcio contempla 
informações relativas ao CNIS.  

Resultados Obtidos 
A recomendação encontra-se em andamento, mas pendente de regularização uma vez que 
não há notificação da conclusão da atividade recomendada e nem apresentado cronograma 
detalhado contemplando o Plano para todas as migrações dos novos sistemas em 
desenvolvimento pelo Consórcio.  

Situação: Pendente 
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Relatório SFC  nº 198.439/2007 
Ação Recomendada  
Item 13.1.1.6 - Efetuar acompanhamento efetivo da execução da OS 
FRAMEWORKONLINEEC001-00, sendo diligente e tempestiva na adoção das medidas 
necessárias para que a OS seja concluída no prazo previsto, de modo a não prejudicar ainda 
mais os cronogramas de conclusão dos projetos CNIS e SIBE. 

Providências Adotadas 
O Consórcio entregou o framework 1 on-line, construído com base em tecnologia definida pelo 
próprio Consórcio e validada pela DATAPREV, que servirá de base para suporte aos sistemas 
que serão construídos. Em relação ao framework batch, decidiu-se, em comum acordo com o 
Consórcio, abrir uma OS de iniciação, quando os requisitos mínimos serão discutidos pelas 
equipes do Consórcio e da DATAPREV. 
A intenção é possibilitar padronização para as aplicações on-line e batch. 
1 O framework é um conjunto/consolidação de padrões, templates e aplicativos fundamentais 
para a fase de construção de sistemas e necessários para a concepção do projeto físico. 

Resultados Obtidos 
Disponibilização do "framework online", relativo a OS FRAMEWORKONLINEEC001-00, 
ocorrida em 31/10/2007; 
Validação pela Dataprev no mês de novembro de 2007; e 
Início do desenvolvimento e construção da aplicação a ele vinculado, conforme cronograma de 
acompanhamento.  

Situação: Regularizado 

 
Relatório SFC nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.7 - Adotar providências no sentido de melhorar o gerenciamento dos processos de 
atesto e aceite dos produtos, alocando os recursos necessários para que os prazos para o 
atesto de produtos e encerramento das OS sejam cumpridos, evitando, assim, atrasos nos 
cronogramas dos projetos do NMG.  

Providências Adotadas 
A DATAPREV e o Consórcio desenvolveram uma “força tarefa” para analisar os artefatos 
produzidos. Também estão sendo revisados os processos de validação dos artefatos, de forma 
a agilizá-lo.  
Estão sendo discutidos os checklists necessários a cada artefato. Os artefatos NEP (Nota de 
Encaminhamento do Produto), DAP (Documento de Aprovação do Produto) e a NR (Notas de 
Revisão) estão sendo simplificados. Devem ser discutidos ainda os critérios de classificação 
das rejeições para que sejam únicos para o Consórcio e a DATAPREV. 

Resultados Obtidos 
Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 
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Relatório SFC nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.8 - Alocar, no que se refere ao projeto SIBE2, os recursos necessários à execução 
do projeto, encaminhando ao Consorcio as ordens de serviço referentes ao desenvolvimento 
do referido sistema, bem como providencie para que o Consórcio disponibilize os recursos 
necessários a execução das OS do projeto SIBE2.  

Providências Adotadas 
Mediante Ofício nº 108/CGTI a Dataprev solicitou que o Consórcio alocasse os recursos 
necessários para o prosseguimento da atividade; 

A Empresa tem formalizado por Ordem de Serviço, conforme previsto nos procedimentos 
operacionais,  e reiteradas vezes efetuado, desde Out./07, a cobrança nas reuniões formais de 
"status report"; e 

A empresa reiterou, em Jan. 08, mediante CE/DESE nº002/2008, o pedido formal de alocação 
de recursos para o início do referido projeto. 

Resultados Obtidos 
Recomendação em andamento, mas pendente de resolução. 

Situação: Pendente 

 

Relatório SFC  nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.9 - Manter rígido controle sobre a utilização dos equipamentos adquiridos, 
abstendo-se de autorizar novas utilizações que não sejam para os sistemas do NMG e 
garantindo que estes equipamentos estejam disponíveis quando da implantação dos sistemas 
do NMG. 

Providências Adotadas 
Migração das bases de dados do sistema SABI para o ambiente Regatta.  

Resultados Obtidos 
Efetividade no controle sobre o uso dos equipamentos destinados a suprir as necessidades 
técnico-operacionais dos sistemas do NMG - Novo Modelo de Gestão.  

Situação: Regularizado 

 

Relatório SFC nº 198.439/2007 
Ação Recomendada 
Item 13.1.1.10 - Adotar procedimento de gerenciamento prévio na substituição dos recursos 
humanos do Consórcio alocados nos projetos escopo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 
06/47-2619, a fim de garantir alocação de profissionais com qualificação técnica igual ou 
superior à prevista contratualmente, bem como dirimir situações geradoras de mais atrasos no 
cronograma, como recusa de artefatos entregues pelo Consórcio.  
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Providências Adotadas 
Independente da Dataprev não ter poder de aprovação ou veto na contratação ou demissão de 
recursos humanos do Consórcio, vem adotando ação preventiva, requerendo ao Consórcio a 
remessa dos currículos dos profissionais contratados, solicitando a substituição, quando julgar 
conveniente, em função da inadequação do perfil profissional dos técnicos que não se 
enquadrem no perfil de qualidade e produtividade desejáveis.  

Resultados Obtidos 
A DATAPREV, como gestora técnica do serviço, comunicou ao BENEFICIÁRIO e ao 
CONTRATANTE a ocorrência em questão para as medidas cabíveis. Diante do atual contexto 
dos projetos e da negociação em curso, está sendo elaborado um “Relatório de Avaliação da 
execução do Contrato com o Consórcio INFO-PREV-BR, após o acordo de setembro/07”, a ser 
encaminhado aos envolvidos no projeto, apontando, dentre outros aspectos, os pontos críticos, 
impactos e alternativas de solução. 

Situação: Regularizado 

 

Nota Técnica nº 2119/2006/DSPAS/DS/SFC/CGU/PR 
Ação Recomendada   

Item: 17 - 1 Providenciar perante a Cobra Computadores S.A. o ressarcimento de R$ 
5.150.516,13, conforme indicado pela NT da CGU; 2) Considerar a oportunidade de abater o 
referido valor do montante da dívida que atualmente  a DATAPREV tem com a Cobra; 3) 
Consultar a CGCJ sobre a necessidade de celebrar um novo ajuste com a Cobra, haja vista o 
acordo sobre a dívida anteriormente firmado com a Cobra, bem como o Agravo de Instrumento 
nº 2005.01.00.034526-3/DF. 

Providências Adotadas 
Celebração, em 29/05/07, do Instrumento Particular de Renegociação e Confissão de Dívida, 
entre a Dataprev e a Cobra, em atendimento às recomendações da Nota Técnica nº 
2119/2006/DSPAS/DS/SFC/CGU/PR. 

Resultados Obtidos 
Abatimento de R$ 5.150.516,13 do montante da dívida que a Dataprev contraíra com a Cobra, 
considerando inclusive no mencionado instrumento o acordo sobre a dívida anteriormente 
firmado com a Cobra, bem como o Agravo de Instrumento nº 2005.01.00.034526-3/DF 
(cláusula primeira e segunda). 

Situação: Regularizado 
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Anexo E - Demonstrativo das Transferências Realizadas no Exercício  
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Anexo F - Informação quanto ao efetivo encaminhamento a CGU-RJ dos dados e 
informações relativos aos atos de admissão e desligamento, bem como os atos 
de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, elegíveis em 2007 
 

 

 

 
ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC 

Quantidade 

Admissão 55 55 

Desligamento 85 85 

Aposentadoria - - 

Pensão - - 
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Anexo
 

Demonstrativo sintético das Tomadas de 
Contas Especiais cujo valor seja inferior 

àquele estabelecido pelo Tribunal (menor do 
que R$ 23.000,00) (Apresentado e capeado 

em volume destacável das contas com 
numeração própria de suas folhas). 
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O presente Demonstrativo Sintético tem por escopo atender à Norma de Prestação de Contas 
da Dataprev, em vigor, que determina à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica elaborar 
“demonstrativo sintético das Tomadas de Conta Especiais cujo valor seja inferior àquele 
estabelecido pelo Tribunal em normativo específico, emitido pelo setor competente”, 
especificamente ao processo de Tomada de Conta Especial nº. 44100.000001/2007-86 – 
TCE nº. 2. 
 

DA TCE nº 2 
A bem da ênfase e da melhor compreensão da gênese do caso, consigne-se que após a 
emissão do muito bem lançado Parecer CGCJ nº 53/2007, datado de 13/11/2006, o Relatório 
Final da Comissão de Sindicância Nº 2772 (alterada pelas RS nº 2774 e 2775, todas da ilustre 
Presidência) é esclarecedor acerca do histórico do caso da presente TCE nº 2, in verbis: 

“Diante dos fatos expostos e da recomendação da 
Coordenação Geral de Consultoria Jurídica em seu parecer 53/2006 às fls 82, 
o Sr. Presidente da DATAPREV através de seu despacho datado de 
08/03/2007, exarou o seu ‘de acordo’ para criação da Comissão 
Permanente de Tomada de Contas Especiais – TCE e, às fls. 91, encontra-
se o Relatório da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial 
com decisão de tornar-se necessário afirmar que, somente depois de 
esgotadas as medidas administrativas, será absolutamente necessária  
a adoção da Tomada de Contas Especial. No presente caso, mostrou-se 
adequado serem finalizadas as medidas para identificação de possíveis 
responsáveis para quitar o débito ou apresentar defesa (item 4 da Resolução 
nº 2233/98 da DATAPREV, anexada às fls. 69 dos autos).” 

Outrossim, o objetivo que cuidou a Comissão de Sindicância em tela, apenas a título de 
ilustração, está bem relatado: 

“Em 25/06/2007, o Sr. Presidente da DATAPREV, exarou o 
seu ‘de acordo’ à fls 89, no qual concordou com o procedimento indicado no 
relatório [Relatório da Comissão Permanente de Tomada de Conta Especial], 
recomendando que os trabalhos da comissão a ser instituída, esclareçam 
todas as falhas processuais apontadas de modo a oferecer conclusões 
objetivas para a tomada de decisão da Diretoria da Empresa.” 

Em sendo assim, ainda no objetivo desse presente Demonstrativo Sintético da TCE nº 2, 
cumpre uma análise de mérito das conclusões e apontamentos feitos no bem lançado Relatório 
Final em tela, tudo a fim de subsidiar a tomada de decisão da autoridade instauradora e/ou a 
propositura de instalação da presente TCE, nos moldes das normas internas (RS 2115/96 e 
2233/98), bem como nas normas aplicáveis (IN/TCU nº 13/96 e Portaria MPAS nº 4.133/97). 

No que toca o furto constatado em 15.2.2005, a Comissão de Sindicância Nº 2772 concluiu que 
“é muito provável que o furto tenha ocorrido nas dependências da DATAPREV, em São Paulo”. 
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Neste diapasão, pertinente a sugestão adotada pela Comissão de Sindicância em comento, no 
sentido de que devem “os autos do processo ser remetidos à Polícia Federal para apuração da 
autoria, uma vez que há relatos de outros desaparecimentos de vales na Unidade Regional de 
São Paulo, os quais foram pagos pela supervisão e gerência anteriores”, eis que por se tratar 
de fato típico, qual seja furto (art. 155 do Código Penal), bem como por se encontrar guarida na 
norma interna de Sindicância para tal recomendação (item 4.3, inciso XVI, alíneas h e j). 

Em outro giro, no que toca à responsabilidade dos furtos, a presente Comissão de Sindicância 
apontou como responsáveis solidárias as empregadas Neusa Léo Koberstein e Kátia Cristina 
Luz Barbosa de Oliveira “devido à ingerência”, bem como porque cabia a elas “coordenar e 
garantir o controle sobre as atividades de movimentação financeira do escritório, conforme 
manual de organização às folhas 209 dos autos”. 

Nesse peculiar, esta CGCJ entende irretocável, novamente, a justificativa para tanto, ad litteris: 
“Vale ressaltar que, tanto a Gerente Neusa como a 

supervisora Kátia, ao assumirem a área administrativa, deveriam ter 
tomado medidas preventivas antes de acontecerem os furtos e não 
somente após os fatos ocorridos, apesar da mesma ter solicitado orientações 
à Administração Central do Rio de Janeiro, sem sucesso. Mesmo mediante 
as alegações de que não eram gestoras do contrato, caberia a elas 
solicitarem/providenciarem o imediato bloqueio dos vales-refeição, 
junto à Administração Central do Rio de Janeiro e à empresa 
SODEXHO.” (grifos daqui) 

Vale destacar que, contudo, “apesar dos documentos acostados e novos depoimentos não foi 
possível apurar a autoria dos furtos dos vales-refeição”. 

Outrossim, atendendo ao comando do item 4.3, inciso XV, a Comissão de Sindicância analisou 
a extensão do dano, ora apontado, como sendo “o valor de R$ 3.355,07, já atualizados pela 
DIPN, subordinada ao Departamento Financeiro, até Julho de 2007”. 
Por fim, essa CGCJ também endossou a recomendação de encaminhamento dos autos à 
Polícia Federal, haja vista e em razão de que “com a documentação recebida pela empresa 
SODEXHO, foi possível verificar que os referidos vales foram descontados por uma empresa 
com sede e estabelecimento ‘fantasma’”, tudo por se tratar da medida legal cabível, bem como, 
novamente, em consonância com a previsão na norma interna de Sindicância para tal 
recomendação (item 4.3, inciso XVI, alíneas h e j). 

Por fim, relevante transcrever as conclusões da análise jurídico-formal da CS em tela, 
consubstanciadas no judicioso Parecer nº 297/2007/CGCJ, in verbis: 

“(...)essa CGJC conclui e recomenda, com veemência: 

(i) que o Relatório Final da Comissão de Sindicância Nº 2772 (alterada pelas RS nº 
2774 e 2775, todas da ilustre Presidência) atendeu as formalidades do ordenamento 
interno dessa Empresa Pública; 

(ii) que a autoridade instauradora encaminhe à Polícia Federal, afim de apuração de 
autoria dos furtos e investigações complementares como a apuração do desconto dos 
vales em uma empresa com sede e estabelecimento fantasma, em sendo o caso, por 
encontrar tal medida guarida na norma interna de Sindicância para tal recomendação 
(item 4.3, inciso XVI, alíneas h e j); 
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(iii) que o Departamento Financeiro, nos termos do item 4 da RS 2233, alhures 
citada, após atualizar o valor do prejuízo e registrar o débito em correspondente em 
conta própria, notifique o responsável a comparecer no prazo de 15 dias ou para quitar o 
débito, ou para apresentar defesa;  

(iv) que não sendo logrado êxito na cobrança administrativa, sendo apresentada ou 
não defesa pelos responsáveis do dano ao erário, seja instaurada TCE no caso em 
comento, em processo devidamente formalizado, de acordo com a IN/TCU nº 13/96 e 
Portaria MPAS nº 4.133/97;” 

 

Até então, se trata do último andamento da presente TCE nº 2. 

É o demonstrativo sintético – TCE nº 2, que se encaminha de ordem do Coordenador Geral de 
Consultoria Jurídica. 

 

Brasília, 28 de janeiro de 2008. 
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