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PARTE - II – RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão do exercício 2010 da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social  – Dataprev foi elaborado atendendo à legislação vigente e as orientações da Controladoria 
Geral da União – CGU.

A estruturação do Relatório de Gestão – 2010 da Dataprev seguiu integralmente as orientações do 
item  II,  subitem  “b”,  do  Anexo  III  da  DN  TCU  107  de  27/10/2010. A  organização  e  o 
desenvolvimento do texto seguiu os conteúdos e ordenamento estabelecidos no Anexo II da DN 107 
e  os  assuntos  foram  apresentados,  quando  possível,  conforme  as  determinações  constantes  da 
Portaria TCU N0 277 de 07 de dezembro de 2010 e o documento “Perguntas e Respostas” da CGU.

Os conteúdos a seguir apresentados que não se aplicaram ou não ocorreram em 2010, contantes da 
Parte A – Conteúdo Geral, Parte B – Informações Contábeis da Gestão e da Parte C -  Conteúdo 
Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins do  Anexo II  da DN 107, 
foram:

1. Itens do Anexo II da DN 107 que não se aplicaram as especificidades da Dataprev em 2010:

Parte A –  Conteúdo Geral

• Item 4  –  Informações  sobre  a  movimentação  e  os  saldos  de  Restos  a  Pagar  de 
Exercícios Anteriores. A Dataprev não está enquadrada na  Lei n.º 4.320  de 17 de março de 
1964.

• Item 13  –  Informações  sobre  a  utilização  de  cartões  de  pagamento  do  governo 
federal,  observando-se  as  disposições  dos  Decretos  nºs  5.355/2005  e  6.370/2008.  A 
Dataprev não utiliza cartões de pagamento do Governo Federal e o Item não consta  do 
Quadro A1 – Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais e 
Contábeis do Relatório de Gestão como aplicável a natureza jurídica da Dataprev.

• Item 14 – Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de 
que os  beneficiários  diretos  da renúncia,  bem como da  contrapartida,  comprovaram, no 
exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS e à Seguridade Social. A Dataprev não recebe tributos de qualquer natureza.

Parte B – Informações Contábeis da Gestão

• Item 1 – Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando 
que  os  demonstrativos  contábeis  (Balanços  Orçamentário,  Financeiro  e  Patrimonial  e  a 
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Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 
1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas 
para  as  unidades  gestoras  não  executoras)  refletem  a  adequada  situação  orçamentária, 
financeira  e  patrimonial  da  unidade  jurisdicionada  que  apresenta  relatório  de  gestão.  A 
Dataprev não está enquadrada na  Lei n.º 4.320.

• Item 2 – Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 4.320/64, incluindo as notas 
explicativas,  conforme  disposto  na  Resolução  CFC  nº  1.133/2008  (NBC  T  16.6).  A 
Dataprev não está enquadrada na  Lei n.º 4.320.

Parte C –    Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades   
Afins     

Dos  36  (trinta  e  seis)  itens  constantes  da  Parte  C  apenas  dois  itens  se  aplicam as 
especificidades da Dataprev e estão apresentados no RG2010, são os itens  (12) que trata da 
remuneração paga aos Administradores da Dataprev e (36) sobre as entidades fechadas de 
previdência complementar patrocinada.

2. Itens do Anexo II da DN 107 que não ocorreram  em 2010:

Parte A – Conteúdo Geral

• Item 3  –  Informações  sobre  o  reconhecimento  de  passivos  por  insuficiência  de 
créditos ou recursos. 

A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2010 da Dataprev foi 
de responsabilidade dos seguintes órgãos da estrutura organizacional da Empresa:

• Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
SAS Quadra 01, Blocos E, Edifício Sede
CEP: 70070-931 – Brasília, DF
Tel. (61) 3262-7302

• Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID 
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, sala 1-A
CEP 22.280-040 – Rio de Janeiro, RJ
Tel. (21) 2528-7726 E-mail: coid@previdencia.gov.br 
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PARTE A – CONTEÚDO GERAL

 1 Identificação do Relatório de Gestão Individual

 1.1 Dados identificadores da Dataprev

Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: MPS Código SIORG: 1930 

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
Denominação abreviada: Dataprev 
Código SIORG: 303 Código LOA: 33202 Código SIAFI: 239001

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Empresa pública com natureza jurídica de direito privado 
Principal Atividade: Tecnologia da Informação Código CNAE: 6204-0/00
Telefones / Fax  de 
contato: (061) 3262-7100 (061) 3321-4780

Endereço eletrônico: webmaster.dtp@previdencia.gov.br

Página da Internet: http://portal.Dataprev.gov.br/

Endereço Postal: Setor de Autarquias Sul (SAS) Quadra 1, Bloco E/F CEP: 70070-931 Brasília – DF
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974.
Competências: Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº. 7.151 de 09 de abril de 2010
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Vide item 1.2. Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2010 abaixo
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Manual de Organização e Manual de Atribuições. 
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome

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

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

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

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

21



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

 1.2 Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2010

RS 2993 de 05/02/10 – Cria o Departamento de Planejamento Logístico – DEPL; cria a Divisão de 
Prospecção e Planejamento Logístico – DPPL; cria a Divisão de Avaliação e Acompanhamento 
Logístico – DAAL; altera a nomenclatura e sigla do Departamento de Logística – DELG para 
Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES; alterar a nomenclatura e sigla da Divisão 
de Engenharia – DIEN para Divisão de Obras e Projetos – DIOP.

RS 2995 de 11/02/2010 -  Cria o Serviço de Segurança no Desenvolvimento de Sistemas Célula 1 – 
SSS1.

RS 2998 de 26/03/10 - Determina que será em Santa Catarina a localização do Departamento de

Desenvolvimento  de  Software  –  DEDS,  mantendo  inalterada  a  localização  dos  órgãos 
subordinados ao Departamento de Desenvolvimento de Software – DEDS.

RS 3006 de 19/04/10 - Transfere a localização da Coordenação de Produtos de Segurança – COPR, 
do Rio de Janeiro para Brasília/DF.

RS  3010  de  06/05/10 -  Transfere  a  subordinação  do  Serviço  de  Formação  de  Processos 
Administrativos Célula A – SVFA para a Coordenação para Assuntos Administrativos – COAA.

RS 3015 de 13/05/10 - Cria o Serviço de Manutenção de Produtos de Software Célula 1 – SMP1; 
cria  o  Serviço  de  Manutenção  de  Produtos  de  Software  Célula  2  –  SMP2;  cria  o  Serviço  de 
Manutenção de Produtos de Software Célula 3 – SMP3; cria o Serviço de Manutenção de Produtos 
de Software Célula 4 – SMP4.

RS 3024 de 12/06/10 -  Transfere a localização do Departamento de Desenvolvimento de Software 
– DEDS, de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, mantendo inalterada a localização dos órgãos 
subordinados ao Departamento de Desenvolvimento de Software – DEDS.

RS 3029 de 09/09/10 - Altera a nomenclatura e sigla da Coordenação de Qualidade das Demandas – 
COQD para Coordenação de Níveis de Serviço e Informações Gerenciais – CONI; cria o Serviço 
Técnico Gestão de Acordos de Níveis Operacionais – STNO.

RS 3035 de 01/10/10 - Extingue a Coordenação de Produtos do MTE – COMT; cria a Divisão de 
Produtos do MTE – DIPT. 

RS 3043 de 17/11/10 - Cria o Serviço Técnico de Construção e Manutenção de Jobs em Plataforma 
Baixa – S1JP. 
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RS 3044 de 18/11/10 - Extingue o Serviço de Avaliação Contábil – SVAV; altera a nomenclatura da 
Coordenação de  Auditoria  de  Sistemas  –  COAS para  Coordenação de  Auditoria  de  TI;  cria  o 
Serviço de Avaliação dos Processos de TI – SVAT.

RS 3050 de 30/12/10 -  Altera a sigla do Serviço Suprimentos – SSPL para SSPU; cria o Serviço 
Logística - SSPL, subordinado à Divisão Administrativa – DSPD.

RS 3051 de 30/12/10 - Altera a nomenclatura do Serviço Técnico Gestão de Configuração – STGC 
para Serviço Técnico Gestão de Itens de Configuração – STGC; extingue o Serviço Técnico de 
Liberação  –  STLI;  cria  o  Serviço  Técnico  Gestão  de  Problemas  –  STGP;  extingue  o  Serviço 
Técnico  Infraestrutura  Administrativa  –  S3IA.  Determina  que  os  ativos  organizacionais  de 
responsabilidade  dos  órgãos  extintos  da  estrutura  organizacional  passam,  imediatamente,  à 
competência  dos  órgãos  hierarquicamente  superior  àqueles,  que  devem adotar  as  providências 
necessárias  a  continuidade  dos  trabalhos,  inclusive,  quando  for  o  caso,  encaminhar  o  acervo 
documental  e os controles  operacionais  aos órgãos que assumirem as  atribuições  anteriormente 
exercidas pelos órgãos extintos. 
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 1.3 Identidade Empresarial

Missão

Fornecer  soluções  de  tecnologia  da  informação  e  da  comunicação  para  a  execução  e  o 
aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.

Visão

Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações previdenciárias, 
trabalhistas, sociais e de registro civis da população brasileira.

Valores essenciais

ACREDITAMOS EM ...

Resultado

Qualidade

Inovação

Integridade

Transparência

Conhecimento

Flexibilidade

Satisfação

Profissionalismo

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

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

no exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do 
trabalho

no pensamento e na ação orientada para realização dos objetivos

na  busca  permanente  da  excelência  nos  produtos  e  serviços 
prestados

na honestidade, na franqueza e no respeito ao indivíduo

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

na  criação  de  ambientes  favoráveis  ao  desenvolvimento  das 
pessoas e interpessoal

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

− Aumentar a produtividade;

− Fortalecer e consolidar a gestão das informações da Previdência Social;

− Buscar  clientes  cujos  produtos  ou  dados  agreguem  valor  aos  cadastros  já 
existentes na Dataprev;

− Assumir um papel propositivo com relação às necessidades de TIC dos clientes;

− Adotar padrões tecnológicos não proprietários; 

− Articular  relacionamento  institucional  com  setores  políticos  e  órgãos  de 
desenvolvimento  tecnológico/acadêmico,  visando  melhorias  dos  processos 
gerenciais e tecnológicos;

− Desenvolver produtos a partir das bases de dados existentes na Dataprev.
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 1.4 Arquitetura Organizacional

Figura I – Arquitetura Organizacional
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A Dataprev  está  estruturada  em  quatro  Diretorias  e  mais  a  Presidência,  formando  a  Diretoria 
Executiva,  que para fins deliberativos constitui-se em Diretoria Colegiada.

Também são órgãos de administração e fiscalização, o Conselho de Administração e o Conselho 
Fiscal.

Dentre as atribuições inerentes a Dataprev, o atendimento operacional e técnico no âmbito regional, 
é efetuado pelas Unidades Regionais (UR), presentes em todos os Estados da Federação.

Para  desenvolver  as  atividades  do  atendimento  das  demandas  de  serviço  de  especificação, 
arquitetura (codificação)  e  construção de projetos  de sistemas de informação,  foram criadas  as 
Unidades de Desenvolvimento de Software (UD), nos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Santa 
Catarina e Ceará, que funcionam como fábricas de softwares internas.  Foi incluída a esta estrutura 
a Unidade de Desenvolvimento de Software Livre, com equipe descentralizada em vários Estados, 
que define, planeja e coordena soluções e gestão do uso de software livre.

 A Dataprev dispõe de  três Data-Centers, Centros de Processamentos (CP), um no Rio de Janeiro, 
um em São Paulo e um em Brasília, que vem contribuindo ano a ano nos processos de sustentação 
dos ambientes produtivos, com vistas a assegurar o atendimento às necessidades e expectativas dos 
clientes externos e internos nos serviços de hospedagem, processamento, conectividade e segurança, 
entre outros.

Assim,  a  Dataprev   estabelece  e  garante  o  alcance  dos  objetivos  e  estratégias  corporativas,  o 
desenvolvimento organizacional;  o  cumprimento de normas e  instrumentos legais na gestão;  os 
procedimentos para o gerenciamento comercial com os clientes, desenvolvimento e manutenção de 
sistemas e as diretrizes de tecnologia da informação. Tendo como alicerce o desenvolvimento de 
pessoas e a responsabilidade social.
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 2 Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 

 2.1 Responsabilidades Institucionais – O Papel da Dataprev na Execução 
das Políticas Públicas

Seguindo  as  diretrizes  e  padrões  tecnológicos  definidos  no  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da 
Informação  da  Previdência  Social,  do  início  dos  anos  2000,  em 2010  a  Dataprev  promove  a 
implantação  de  diversas  metas  deste  plano.  Consolida  várias  ações  ligadas  à 
migração/modernização de  plataforma tecnológica,  como o  avanço no projeto  de conversão  de 
códigos  e  dados dos  mainframes Unisys  para a  plataforma baixa,  a  modernização do Cadastro 
Nacional  de  Informações  Sociais  –  CNIS,  com  a  disponibilização  do  Portal  CNIS,  e  o 
desenvolvimento dos primeiros produtos do Sistema Integrado de Benefícios – SIBE, contemplando 
os conceitos do  Novo Modelo de Gestão – NMG do INSS. 

No  âmbito  do  Ministério  da  Previdência  –  MPS,  foram  desenvolvidos/modernizados,  para  a 
Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS) os sistemas: Sistema Integrado de Informações 
Previdenciárias (SIPREV), Fator Acidentário Previdenciário (FAPREV) e Sistema de Informações 
dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV). Para a Superintendência Nacional de 
Previdência  Complementar  (PREVIC),  criada  em  dezembro  de  2009,  foram 
entregues/modernizados os sistemas: Cadastro Nacional de Dirigentes das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (CAND),  Sistema de Captação de Dados de Investimentos (SICAD) e 
para a Assessoria de Pesquisa Estratégica e Gerenciamento de Riscos (APE) foi disponibilizado o 
Sistema de Monitoramento e Análise das Informações da Previdência Social (MAIPREV).

Para a Receita Federal do Brasil – RFB, a despeito da priorização da migração em curso desde 
2009, foram realizadas as implementações da lei 11.941/09 e da Súmula Vinculante no.8 em todos 
os sistemas oriundos da antiga Receita Previdenciária.

Ainda  no  plano  externo,  um  marco  importante  foi  o  início  da  implantação  dos  sistemas  do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a disponibilização do Portal Mais Emprego, que 
permitirá a substituição dos sistemas da DATAMEC e o desenvolvimento dos primeiros módulos do 
Sistema de Informações de Registro Civil (SIRC).

No âmbito interno, destaque para o desenvolvimento do novo sistema de gestão de pessoas (SGPe), 
sistema de concessão de diárias e passagens (SCDP) e para a implantação do ERP (Enterprise  
Resource Planning) Protheus da empresa TOTVS: Projeto SIGMA,

Em paralelo, também merecem registro as ações na área de software livre, com destaque para a 
solução de TV Digital, apresentada e premiada no concurso Latinoamericano de Conteúdo para TV 
Interativa, realizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) durante o II Workshop de TV 
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Digital Interativa (WTVDI / WebMedia 2010), para a solução de comunicação Expresso Livre e 
para as ações de uso e expansão da ferramentade escritório BROffice e do Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados (SGBD) livre PostGreSQL. 

Iniciativas em destaque:

Migração tecnológica

Inicialmente, cabe consignar que em observância aos termos delineados no Plano de Modernização 
Tecnológica - PMT e ainda em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 
443 de março de 2008, ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC de maio de 2008 e  Aditivo do 
referido Termo datado de setembro de 2010 ref. PA 1.30.012.000011/2004-06, e ainda ao Acórdão 
nº 2.229 de julho de 2008 e ao Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009, a Dataprev tem como 
responsabilidade  institucional  a  segura  e  eficaz  migração  de  dados  e  sistemas  hospedados  em 
mainframe para plataforma baixa, utilizando a linguagem Java e bancos de dados relacionais.

Complexo, o processo envolve números de alta grandeza, exigindo a migração de 7,2 milhões de 
linhas de código e cerca de 70 sistemas, os quais - frise-se - representam a essência da Previdência 
Social Brasileira, além de todo o movimento da antiga Receita Previdenciária, não absorvida pelos 
sistemas da RFB. Paralelamente, a luz do NMG, desenvolve novos softwares para a Previdência, 
como o  novo Portal  do  CNIS,  e  a  primeira  etapa  do  Sistema Integrado  de  Benefícios  Sociais 
(SIBE1), que, irá, dentre outras, unificar sistemas que permitem o reconhecimento de direitos e a 
concessão  de  benefícios.  Ambos  estão  sendo  produzidos  internamente  por  desenvolvedores  do 
quadro da Empresa e operarão em plataforma baixa. Para suportar tantas mudanças, o aumento do 
volume de serviços e a chegada de novos clientes – seu portfólio inclui INSS, MPS, Receita Federal 
do Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), PREVIC, 81 instituições financeiras e várias 
entidades  públicas  e  privadas  –,  a  empresa  tem  investido  com  vistas  a  superar  o  paradigma 
tecnológico baseado em plataformas proprietárias. 

Ocorre que, considerando a complexidade da empreitada e as variáveis que permeiam o processo, a 
Dataprev enfrentou alguns percalços, tais como, a dificuldade na migração dos grandes volumes de 
dados das bases legadas (no que se refere ao CNIS) e também os atrasos na execução das Ordens de 
Serviço  de  migração,  ocasionados,  principalmente,  pela  impossibilidade  de  congelamento  dos 
sistemas.

Assim,  considerando  o  andamento  dos  trabalhos  e  a  maturação  das  ações,  a  Dataprev  viu-se 
compelida  a  realizar  uma  avaliação  acerca  de  estratégias  que  visem eficiência  e  segurança  na 
desativação dos mainframes UNISYS.
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Desenvolvimento / Manutenção Evolutiva de Sistemas

O ano de 2010 foi marcado por uma série de entregas em que a Dataprev teve papel fundamental 
para a sociedade, entre elas:

SIRC – Sistema de Informações de Registro Civil: Marco muito  importante  para o governo 
federal, este sistema, que teve os dois primeiros módulos finalizados, permite a formação de um 
cadastro  centralizado  de  nascimentos,  a  partir  de  informações  fornecidas  pelos  Cartórios  de 
Registro Civil, o qual deverá ser integrado ao CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

– Módulo I : SIRC-WEB INTERNET (certidão de nascimento): Esse módulo permite aos 
cartórios informar dados de registros de nascimento via Internet, para armazenamento on-
line na base de dados do SIRC; e

– Módulo  II:  SIRC-WEB  INTERNET  e  INTRANET  e  SIRC-CARGA  (certidão  de 
nascimento):  Foi  disponibilizada,  no  aplicativo  via  Internet,  opção  para  os  cartórios 
transmitirem  arquivos  para  o  SIRC  via  Webservice.  Além  disto,  foi  disponibilizado 
aplicativo  via  Intranet  que  permite  aos  servidores  do INSS,  nas  gerências  executivas 
(GEX), informar ao SIRC dados de registros de nascimento apresentados pelos cartórios 
em formulário  papel  e  também opção  para  transmissão  de  arquivos  entregues  pelos 
cartórios em meio magnético.

Gestão de Cadastro de Servidores  Públicos: O SIPREV -  Sistema Integrado de Informações 
Previdenciárias  trouxe  uma  série  de  benefícios  aos  entes  federativos  .  Foi  a  ferramenta  que 
possibilitou o gerenciamento mais efetivo das informações referentes a servidores públicos (ativos e 
inativos) e pensionistas, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Permite ao gestor de 
regimes próprios dispor de um banco de dados com informações sobre os servidores ativos, inativos 
e  pensionistas  e  demais  dependentes,  de  todos  os  poderes  do  ente  federado,  possibilitando  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 e à verificação 
do tempo de serviço público e dos vínculos funcionais; efetivação da compensação financeira entre 
os  Regimes  Próprios  de  Previdência;  além de  permitir  a  realização  de  cálculos,  simulações  e 
projeções que busquem garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. 

Modernização CADPREV -  O Sistema de  Informações  dos  Regimes  Próprios  de Previdência 
Social  fornece  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  da  União  o  Certificado  de 
Regularidade  Previdenciária  (CRP)  que  atesta  o  cumprimento  dos  critérios  e  exigência  pelos 
regimes próprios de previdência social com base na Lei nº 9.717 de 27/11/1998 e pela Lei nº 10.887 
de  18/06/2004.  Dentro  do  planejamento  de  modernização  da  aplicação  CADPREV,  foi 
desenvolvido  o  módulo  desktop  para  captação  de  dados.  Esta  primeira  versão  do  desktop, 
possibilita que os Entes Federativos cadastrem as informações referentes à política de investimento 
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dos RPPS.

SICADI - Sistema de Captação de Dados de Investimentos – Adaptação dos Sistemas do Portal 
ao Novo Plano de Contas  da Previdência Complementar  para atender  Resolução que define as 
novas  regras  contábeis  e  alinhar  a  contabilidade  dos  fundos  de  pensão  brasileiros  às  normas 
internacionais.

CAND  -  A disponibilização  do  Cadastro  Nacional  de  Dirigentes  das  Entidades  Fechadas  de 
Previdência Complementar (EFPC) e das patrocinadoras com interface web, possibilita a inclusão, 
exclusão  e  consulta  dos  dados  com a  utilização  de  protocolo  seguro.  Acrescentado ao  sistema 
CAND  o  módulo  de  certificações  dos  dirigentes  das  Entidades  Fechadas  de  Previdência 
Complementar.  Este  módulo  permite  que  as  EFPC's  registrem  quais  os  administradores  e 
participantes de processo decisório de investimentos estão certificados por entidade de reconhecido 
mérito pelo mercado financeiro nacional, conforme determina a Resolução 3792/2009 do Banco 
Central do Brasil.

FAPREV - O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) é um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% 
ou 3% correspondente ao enquadramento da empresa na classe do Código Nacional da Atividade 
Econômica - CNAE preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social 
- RPS. Esse multiplicador deve flutuar em um intervalo fechado contínuo de 0,5 a 2,0 considerando-
se  a  definição  metodológica  elaborada  pela  Equipe  da  Universidade  de  Brasília,  no  âmbito  do 
Termo  de  Cooperação  Técnica  MPS x  UnB -  Processo  Nº  35000.000966/2007-14,  D.O.U.  de 
28/11/2008,  Seção  3,  Página  130.  A publicação  do  FAP é  mais  um elemento  fomentador  das 
políticas previdenciárias para cooperar com a melhoria dos ambientes laborais, que afetam a saúde e 
segurança dos trabalhadores, e tem implicâncias de ordem fiscal-tributária.

MAIPREV -  O Sistema de Monitoramento e Analise das Informações da Previdência Social visa 
contribuir  com as atividades de avaliação de riscos,  de prevenção, de detecção e de análise de 
irregularidades. Baseia-se em indicadores construídos a partir do estudo analítico das grandes bases 
de dados da linha de Benefícios da Previdência Social (reconhecimento de direitos e manutenção de 
benefícios). O projeto foi executado em 3 etapas; A primeira referente a Internalização da aplicação 
em ASP, a segunda na migração do banco de dados SQL Server para PostGre e a última etapa 
consistiu no desenvolvimento das aplicações de administração de agregações e de consultas.

Inscrição de Segurado Especial: Esta importante ação de governo, viabilizada pela implantação do 
Sistema  SE-CNIS,  passou  a  permitir  a  inscrição  de  Segurado  Especial  e  a  Declaração  Anual 
realizadas por Entidades Representativas formando um grande banco de dados direcionado para 
essa parcela da sociedade brasileira. Essa estrutura foi possível por meio da integração de várias 
bases conveniadas, como, por exemplo, CAFIR, PRONAF, SIPRA e SEAP. Além da integração dos 
cadastros, o sistema permite que os indígenas sejam inscritos como Segurado Especial, via FUNAI. 
As informações dessas bases, trabalhadas em conjunto, permitirão o reconhecimento automático do 
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direito do Segurado Especial.

Tratamento  de  Processos  de  Recursos:  Compõe  o  conjunto  de  direitos  do  cidadão  junto  à 
Previdência Social,  a possibilidade de, ainda no âmbito administrativo,  impetrar recursos contra 
decisões  do  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  que  sejam desfavoráveis  aos  seus 
interesses.  Idealizada  em  janeiro  de  2008  pela  Dataprev,  a  suite RECURSOS  –  Recursos 
Administrativos de Benefício propôs, utilizando uma base de dados única, uma visão modular para 
o  gerenciamento  dos  recursos,  contemplando  o  segurado –  prisma  fundamental  -,  o  INSS e  o 
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.

Pregão da Folha de Pagamentos: Como decorrência da licitação da folha de pagamentos dos 
benefícios  administrados  pela  Previdência  Social,  houve  modificações  profundas  nas  regras  da 
prestação de serviços de pagamentos de benefícios pela rede bancária. A mudança mais relevante é 
que anteriormente o INSS pagava aos  bancos contratados,  tarifas específicas  pela  prestação do 
serviço de pagamento de benefício, e que, a partir da entrada em vigor das novas regras, os bancos 
contratados é que pagarão tarifas diferenciadas, gerando uma receita para a Previdência de acordo 
com os lances ofertados no Pregão, pelo direito de efetuarem o pagamento de benefícios. Para uma 
operação dessa magnitude, a solução, via tecnologia da informação, fornecida pela Dataprev, foi 
fundamental para o sucesso da meta estabelecida pelo governo federal.

Implantação da versão 6.0 do SCF com Pregão da Folha no INSS:  Possibilita a recepção no 
Sistema de Controle Financeiro das informações dos créditos de benefícios e do retorno dos créditos 
de benefícios concedidos, após a entrada em vigência das regras contratuais do pregão da folha de 
benefícios da Previdência Social, o qual prevê que os bancos remunerarão a Previdência Social pelo 
direito de ter os beneficiários como clientes.

Implementações  da  Lei  11.941/09  nos  sistemas  SICOB,  DIVIDA,  CND,  Cobrança  GFIP, 
SISCOL,  SAFIS,  SEFT,  SALweb na RFB e  PGFN:  Adequação  à  legislação  vigente  com o 
objetivo de disponibilizar ferramental para aplicação da nova legislação, tais como: adequação de 
cálculo dos autos de infração AIOA e AIOP, remissão de débitos, pagamentos com redução de valor, 
rescisão automática de parcelamentos em vigor , manutenção da base de optantes pelo parcelamento 
da Lei 11.941, integração de sistemas administrados pela Dataprev e Serpro para a  concessão on-
line (via webservices) de parcelamentos de dívida previdenciária e não previdenciária (fazendária), 
compatibilização de cadastros de contribuintes (entre Dataprev e Serpro), agilizar a cobrança de 
divergências de GFIP.

Implementações da Multa de Ofício nos sistemas SICOB, DIVIDA, SISCOL, SAFIS na RFB e 
PGFN:  Adequação  à  legislação  vigente,  unificando  a  legislação  aplicada  e  os  procedimentos 
relativos aos créditos previdenciários, em relação aos demais tributos administrados pela RFB, e 
viabilizando o correto levantamento e cobrança de débitos. 
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Implementações da Súmula Vinculante No 8 nos sistemas SICOB, DIVIDA, CND, Cobrança 
GFIP na RFB e PGFN: Cumprimento da decisão do STF, permitindo a regularização da situação 
dos  débitos  dos  contribuintes  pela  baixa  das  competências  consideradas  como  decadentes  ou 
prescritas. Diminuir, onde possível,  o esforço das unidades em operacionalizar a decisão, seja pela 
geração de  planilhas  com a  identificação dos  processos  ou  pela  aplicação de  baixa  automática 
através de rotinas, em situações específicas .

Implementação  do  Ajuizamento  Automático  de  Créditos  no  sistema  DIVIDA na  PGFN: 
Agilizar  o  processo  de  cobrança,   alinhando-o  aos  volumes  do  macroprocesso  da  Cobrança 
Automática, eliminando vários riscos de prescrição de débitos.  Diminuir o esforço das unidades da 
PGFN,  através  da  execução  automática  dos  procedimentos  de  geração  da  petição  inicial, 
ajuizamento  e  emissão  das  peças  processuais,  em  substituição  aos   procedimentos  on-line  e 
manuais. 

Implementação do WebService da CND na RFB: Em 01/2010, foi implantado o WebService do 
Simples Nacional. Em 06/2010 o WebService da DIPJ (incentivo fiscal). Em 11/2010 o WebService 
do  Leilão  Eletrônico.  Estas  funcionalidades  possibilitam a  verificação  fiscal  do  contribuinte  e 
validação da existência de certidão de débitos diretamente por outras aplicações,  automatizando 
estes processos.

Finalização  da  implantação  do  RESTITUIÇÃO  Web  na  RFB:  Implantado  em  05/2010, 
automatiza o processo de restituição de valores de retenção da lei 9711 recolhidos a maior. 

Implementação  e  Absorção  dos  créditos  do  FNDE  (Lei  11.547/07)  nos  sistemas  SICOB, 
DIVIDA e SISCOL na RFB: Esse processo permitiu transferir do FNDE para a RFB, de acordo 
com a legislação em vigor, a gestão da cobrança dos processos administrativos fiscais referentes ao 
salário-educação, constituídos pelo FNDE. Diminuição de custos e esforço a curto e médio prazo, 
pela transferência migração dos processos em cobrança nos sistemas do FNDE,  para os sistemas 
previdenciários  existentes,   unificando  procedimentos  existentes  e  evitando,  desta  forma,  a 
necessidade de operacionalização e manutenção de mais sistemas tratando dos mesmos assuntos.

Desenvolvimento e homologação do primeiro módulo do Projeto GFIP Malha:  Esse módulo 
permitirá ao INSS, MPS e RFB filtrar e analisar GFIP supostamente fraudulentas, melhorando a 
qualidade das bases de dados do CNIS e da RFB.

Novos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego: O desenvolvimento dos novos sistemas 
tiveram como objetivo cumprir  o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – firmado entre  o 
Ministério Público, MTE e a Empresa – que estabelece a migração da base de dados de ambientes 
mainframe Unisys  para  novos  sistemas  em plataforma baixa  e  Web.  O objetivo  era  garantir  o 
funcionamento em plataformas tecnológicas abertas e portáveis, de forma a evitar a dependência 
tecnológica  do  Ministério  a  um  único  fornecedor.  Os  ganhos  para  o  cidadão  também  são 
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expressivos, pois a concessão do seguro-desemprego se dá de forma imediata, em especial devido 
ao uso intensivo do CNIS. Foram alcançadas metas expressivas, como:

– Implantação do piloto do SD e IMO: Iniciou a produção em 05/07/10 com o SINE João 
Pessoa  e  a  Superintendência  Regional  do  MTE  em  João  Pessoa.  Em  23/08/10,  foi 
estendido para o restante do estado, quando iniciou o seu uso nos postos do SINE Paraíba, 
SINE Campina Grande, agências do MTE no interior (ARTEs) e CEF. 

– Implantação dos pilotos do Plano Nacional de Qualificação: O PNQ iniciou o piloto 
do PLANTEQ no estado da Paraíba, em junho, e o PLANSEQ no estado do Ceará, em 
julho.  O Plano Nacional de Qualificação articula diretrizes, procedimentos e ações de 
qualificação social  e  profissional  como uma estratégia  de  integração das  políticas  de 
emprego,  trabalho,  renda  e  educação.  Sua  modernização  pela  Dataprev  incluiu  o 
tratamento individual de três produtos, antes trabalhados em conjunto: o Plano Territorial 
de  Qualificação  (PlanTeQ),  o  Plano  Setorial  de  Qualificação  (PlanSeQ)  e  o  Projeto 
Especial de Qualificação (ProEsq). Agora, cada um tem suas próprias planilhas e campos 
de preenchimento.

– Captação  do  CAGED  em  substituição  à  DATAMEC:  Iniciou a  captação  desse 
documento,  com  a  entrada  em  produção  do  Analisador  Web,  em  maio  (16%  do 
movimento). Em agosto, começou a produção do transmissor Web (70% do restante do 
movimento).

– Lançamento  do  Portal  maisemprego.mte.gov.br:  Inicialmente  na  Paraíba, 
disponibilizado para empregadores e trabalhadores o uso dos sistemas na internet, em 
outubro de 2010.

Novos  Serviços  aos  Segurados  da  Previdência  Social  –  Internet  e  APSs: Os  serviços 
implementados  garantem facilidades  e  agilidade  ao  atendimento  das  necessidades  dos  cidadãos 
brasileiros. Algumas das iniciativas são listadas abaixo:

– CAMVRI: Cálculo de Atualização Monetária de valores recebidos indevidamente.

– CONSIND – Consignação Indevida:  Cálculo da consignação indevida no benefício, 
gerando um complemento positivo.

– STC - SIMULADOR INTERNET SEM CADSENHA: Um novo sistema para cálculo 
de tempo de contribuição foi desenvolvido pela Dataprev para a Previdência Social  e 
encontra-se disponível desde outubro, no portal www.previdencia.gov.br, tornando mais 
fácil  para  o  trabalhador  simular  sua  aposentadoria  pela  internet,  ao  oferecer  uma 
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apresentação  mais  didática  e  clara  para  o  serviço  on-line.  A ferramenta  permite  a 
simulação com dados de vínculos e remunerações informados pelo usuário. Característica 
importante  é  a  verificação de dados junto ao  cadastro  central.  Se o sistema encontra 
alguma  divergência  entre  os  dados  digitados  pelo  usuário  e  os  dados  constantes  no 
Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  (CNIS),  é  emitido  um  aviso  sobre  a 
necessidade de regularizar as informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Nova versão, prevista para o ano de 2011, permitirá simulação com dados do 
CNIS (com senha).

– CONSIGWEB:  Implantado em 03/2010 na Intranet da Previdência, fornece a margem 
consignável disponível e histórico dos empréstimos consignados de cada benefício. Esse 
produto trouxe aos servidores das APS maior visibilidade no histórico de empréstimos, 
permitindo melhor e mais rápido atendimento no produto Empréstimo Consignado aos 
beneficiários.

– SAE  Gestão:  Implantado  sistema  de  Serviço  de  Agendamento  Eletrônico  –  SAE 
GESTÃO,  em  Java/Oracle,  minimizando  tempos  e  facilitando  o  atendimento  dos 
segurados nas Agências da Previdência Social (APS).

– Demonstrativo de Créditos pela Rede: Esse sistema permite a emissão, pelo segurado, 
de um comprovante de créditos da Previdência Social com discriminação de rubricas, no 
próprio Banco pagador do benefício.

Gestão de Processos Administrativos Internos

A integração de vários sistemas numa única solução integrada gera uma série de vantagens do ponto 
de vista operacional, racionalizando recursos e agilizando processos burocráticos. Grande meta a ser 
atingida pela Dataprev no ano, a internalização e implantação de um sistema de gestão empresarial, 
tornou-se fundamental. Algumas ações que foram desenvolvidas para se atingir esse objetivo são 
listadas abaixo:

– SIGMA  –  Sistema  Integrado  de  Gestão  Empresarial:  Objeto  de  aquisição  pela 
Dataprev,  compreende  os  módulos  de  Contabilidade,  Custos,  Patrimonial,  Financeiro, 
Orçamentário e Suprimentos, os quais serão integrados aos sistemas de Gestão de Pessoas 
(RH) incluindo Folha de Pagamento, Comercial, Viagens e Auditoria. 

– SIGECOM - Sistema de Gestão Comercial: Possibilita a gestão comercial de todos os 
contratos de prestação de serviço e termos de cooperação técnica firmados pela Dataprev, 
controlando  mensalmente  os  insumos  consumidos  na  execução  das  atividades  e  os 
respectivos valores a serem faturados.
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– SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens: Customização para Dataprev do 
sistema originalmente desenvolvido pelo Serpro. Integrado aos demais sistemas internos 
da Dataprev, entrou em operação em 05/2010 informatizando todo o processo de viagens 
na Empresa. 

– SGPe  -  Sistema  de  Gestão  de  Pessoas:  Customização  para  Dataprev  do  sistema 
originalmente em desenvolvimento pelo Serpro. Teve como entrega inicial o módulo de 
folha de pagamento que se encontra operando em paralelo com o sistema atual (GRH) de 
modo a possibilitar que este sistema seja desativado no mainframe UNISYS ao final do 
período de operação em paralelo.

Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software

 A Dataprev, em constante ação para melhorar o processo de desenvolvimento de software, tem 
investido fortemente na capacitação de seus empregados, bem como na adoção de boas práticas e 
padrões  de  mercado,  com vistas  a  obter  alto  grau  de  qualidade  em seus  produtos.  Dentre  as 
principais ações encontram-se:

– Institucionalização  (implementação)  do  modelo  CMMI (Capability  Maturity  Model 
Integration) na Dataprev, níveis 2 e 3.

– Publicação do novo Processo de Desenvolvimento de Software Dataprev (PD-Dataprev): 
Definição do Processo Padrão a ser adotado por todos os desenvolvedores.  

– Ferramenta de Gestão e Controle de Programas e Projetos

A solução CA Clarity PPM contratada pela Dataprev permitiu um avanço na gestão dos 
projetos  da  empresa.  A  ferramenta  permite  a  visão  integrada  das  disciplinas  de 
gerenciamento de projetos que são tratadas  pelo Clarity,  trazendo maior  eficiência no 
acompanhamento e controle dos projetos. 

Em 2010, a solução Clarity foi implantada para uso de todos os projetos em andamento 
na empresa. Os cronogramas dos projetos foram migrados para a ferramenta, permitindo 
o acompanhamento por  todos os envolvidos na empresa e pelos clientes.

Além disso, as equipes passaram a registrar as horas trabalhadas na planilha de horas do 
Clarity.  As horas lançadas na planilha tem impacto direto no progresso de cada tarefa,  
podendo assim aferir mais precisamente o andamento do projeto, o que representa uma 
mudança de paradigma que certamente vai tornar ainda mais transparente a condução dos 
projetos, facilitando a gestão e o controle de cada tarefa. Vai permitir ainda aferir com 
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mais precisão a produtividade das equipes de projetos.

Com o lançamento de horas trabalhadas associadas diretamente às tarefas do cronograma 
do projeto, é possível visualizar o mapa de planejamento de recursos que é a alocação 
planejada das equipes dos projetos ao longo do tempo, o que representa um avanço na 
gestão das equipes de projeto.

– Ferramentas Integradas de Desenvolvimento de Software

Em relação as ações para a adoção e implantação das ferramentas de desenvolvimento de 
software, destacam-se:

– Desenvolvimento do Plano de Implantação das ferramentas

– Instalação dos Servidores de produção;

– Capacitação usuários;

– Distribuição das Licenças;

– Integração Projeto CMMI-Dataprev;

– Ativação do Ambiente de produção das  ferramentas  (Caliber,  StarTeam,  Belise, 
SilkCentral, SilkMeter)

Ações na área de Software Livre

A Dataprev,  em consonância com a política de tecnologia do Governo Federal que preconiza a 
adoção de tecnologias abertas e não proprietárias tem, isoladamente, ou em parceria com outros 
órgãos explorado, desenvolvido e implantado soluções de tecnologia, com destaque para:

– TV Digital Social: O projeto da “TV DIGITAL – SOCIAL” em seu primeiro ano teve a 
finalidade  de  levantar  conhecimento  técnico  para  tornar  viável  a  implantação  dessa 
tecnologia  na  empresa,  e  consequentemente,  consolidar  o  fornecimento  de  soluções 
tecnológicas para toda a área social do governo, beneficiando a população brasileira e 
promovendo inclusão digital e social. 

– Expresso Livre:  É uma solução completa de comunicação que reúne Email,  Agenda, 
Catálogo de Endereços, Workflow e Mensagens Instantâneas em um único ambiente. Por 
ser uma versão customizada do E-GroupWare, seu desenvolvimento também é totalmente 
baseado em software  livre.  Tem como características  alta  escalabilidade,  baixo  custo, 
utilização de protocolos padrões , integração com outros sistemas Web, independência de 
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fornecedor, independência de plataforma cliente, independência de plataforma servidor e 
mobilidade dos usuários. Está em desenvolvimento colaborativo entre Dataprev, Serpro, 
Celepar, Prodeb e Prognus.

– Expansão do uso do BrOffice: Expansão da adoção do padrão de arquivos ODF, com 
uso da suíte  de escritório  livre,  gerando economia  com licenças  de  uso de  softwares 
proprietários, facilitando o intercâmbio e troca de arquivos com outros órgão do governo.

– Adoção  PostGreSQL:  Adoção  prioritária,  quando  aplicável,  do  SGBD  livre 
PostGreSQL, permitindo maior independência tecnológica de fornecedores e economia 
com licenças de software.

Ações gerais de melhoria da gestão

– Ampliação dos Centros de Processamento (CP's), com o objetivo de atender os projetos 
de  modernização  tecnológica,  foram  adquiridos  equipamentos  que  ampliaram  a 
capacidade de armazenamento dos três CPs para quase dois petabytes. O processamento 
das informações também aumentou passando para mais de 36 milhões de TPMC (taxa 
que mede o número de operações por minuto).

– Mainframes, com um investimento na ordem de R$ 63,8 milhões, a Dataprev adquiriu 
três  mainframes.  A aquisição  visa  manter  a  qualidade  dos  serviços  em execução  na 
plataforma  alta  até  que  eles  sejam  totalmente  substituídos  pelos  novos  sistemas 
desenvolvidos em plataforma baixa.
Todos os serviços do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) foram migrados 
para  o  novo  mainframe  Libra  780.  Com  isso,  a  empresa  aumentou  em  15%  o 
processamento  dos  dados  daquele  banco  de  dados  do  INSS,  fazendo  com  que  os 
aplicativos que utilizem o CNIS obtenham melhor desempenho.

– Banco de Talentos,  a ferramenta de apoio à gestão de pessoas oferece aos empregados a 
possibilidade de ter suas informações curriculares organizadas e disponibilizadas para a 
empresa. Foi desenvolvida em software livre pela equipe de informática da Câmara dos 
Deputados e  adaptada para atender às especificidades da Dataprev.

– Programa  de  Desenvolvimento  Gerencial,   com  o  objetivo  de  possibilitar  um 
alinhamento do corpo gerencial com tópicos essenciais da gestão, cujo impacto se reflete 
diretamente nas relações de trabalho e nos resultados alcançados pelas equipes, foi dado 
início a uma série de seminários presenciais para 515 gestores, divididos em sete turmas 
para cada seminário, como parte do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG).
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– Gratificação Variável por Resultado,   a Dataprev implantou mais uma etapa do novo 
Plano de Cargos e Salários (PCS): a Gratificação Variável por Resultado (GVR). A GVR 
estabelece recompensas por alcance de resultados para todos os empregados ativos que 
trabalham diretamente com as metas pré-definidas.

– Certificado Digital, com o objetivo de proporcionar mais simplicidade e agilidade aos 
processos de assinatura de documentos, bem como reduzir tanto a tramitação em papel 
quanto os  riscos  característicos  em operações  realizadas  em ambientes  de internet  ou 
intranet,  em 2010, a Dataprev começou a utilizar a tecnologia de certificação digital.

– Melhoria do Processo de Atendimento com as Centrais de Serviço,  a reestruturação das 
Unidades Regionais permitiu ainda uma mudança também na organização das 22 Centrais 
de Atendimento existentes. Se antes o atendimento era feito de forma descentralizada, 
com  cada  estado  tendo  uma  equipe,  hoje  esse  conceito  é  completamente  diferente. 
Atualmente,  há  apenas  uma  Central  de  Serviços,  com  sete  equipes  virtualmente 
distribuídas em sete URs. Com a evolução dos processos de TI, o atendimento é feito de 
forma cada vez mais remota e eficiente. 

 2.1.1 Competências

A Dataprev tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de informática, na área da previdência 
e assistência social, compreendendo prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e 
tratamento  de  informações,  atividades  de  teleprocessamento  e  comunicação  de  dados,  voz  e 
imagem,  assessoramento  e  assistência  técnica  no  campo  de  sua  especialidade,  bem  como  o 
desempenho de outras atividades correlatas.

Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a Dataprev 
poderá prestar serviços a terceiros.

 2.1.2 Objetivos Estratégicos

Em reunião realizada no final de 2009, o Conselho de Administração da Dataprev aprovou o Plano 
Estratégico  2010/2015.  O  documento  –  que  descreve  a  estratégia  empresarial  para  o  período, 
traduzida  em  objetivos  estratégicos  –  aponta  a  substituição  da  plataforma  tecnológica 
simultaneamente ao desenvolvimento de novos produtos e serviços com produtividade e qualidade 
como sendo o maior desafio já enfrentado pela empresa.

Fator crítico de sucesso:

Concluir a migração de processos e dados de maneira satisfatória.
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O  mapa  estratégico da  Dataprev está  estruturado  em  três  perspectivas:  Resultados,  Processos 
Internos e Aprendizado e Crescimento. Essas perspectivas representam um encadeamento lógico da 
estratégia de atuação da Empresa. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que 
retratam os principais desafios a serem enfrentados pela Dataprev no período de 2010 a 2015, rumo 
ao alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional.

1)  Perspectiva  Resultados:  define  os  resultados  que  a  Dataprev  deve  gerar  para  atender  às 
expectativas  dos  seus  clientes  e  de  seus  acionistas, exercendo  a  missão  e  alcançando  a  visão 
institucional.

2) Perspectiva de Processos Internos: retrata as melhorias nos processos internos prioritários, ou a 
criação de novos,  nos quais a  Empresa deve buscar excelência e  concentrar  esforços a fim de 
maximizar os resultados almejados.

3) Aprendizado e Crescimento: define os objetivos necessários para alcançarmos nossa visão e 
como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar para o crescimento e o aprimoramento 
contínuo da  Dataprev, em relação aos indivíduos e as equipes. Desenvolve objetivos e medidas 
para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional.

Figura II – Mapa Estratégico da Dataprev - 2010 / 2015
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MAPA ESTRATÉGICO DA DATAPREV – 2010 / 2015

 
SOLUÇÕES PROVIDAS EM
AMBIENTE TECNOLÓGICO

INTEGRADO, SEGURO E DE
ALTO DESEMPENHO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO –  2010 / 2015

Missão
Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação

 para a execução  e o aprimoramento das
políticas sociais do Estado brasileiro.

Visão
Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das

informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da
população brasileira.
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FATOR CRÍTICO DE SUCESSO
Concluir a Migração de Processos e
Dados de Maneira Satisfatória

INSTITUCIONALIZAR O
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 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ORIENTADO A  RESULTADOS

APERFEIÇOAR O PROCESSO
DE CONTROLE INTERNO

 E A  RELAÇÃO INSTITUCIONAL
 COM OS ÓRGÃOS DE CONTROLE

DESENVOLVER POLÍTICA COMERCIAL ÁGIL E 
PROSPECTIVA QUE RETRATE

 ADEQUADAMENTE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO
E DESENVOLVIMENTO E AUXILIE A PRECIFICAR

OS PRODUTOS DE MANEIRA ADEQUADA
PARA OS CLIENTES

OTIMIZAR PROCESSOS
  E ATUALIZAR OS 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS
(PROCESSO DE  AQUISIÇÃO DE BENS 

E  SERVIÇOS)

ATRAIR E DESENVOLVER
 COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS E GERENCIAIS

CONSOLIDAR POLÍTICA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
 EM RELAÇÃO À SOCIEDADE,
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ADEQUAR O DESENHO 
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EMPRESA AOS NOVOS

DESAFIOS

IMPLANTAR SISTEMAS DE
GESTÃO INTERNA
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APRIMORAR A GESTÃO DA
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 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
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ATUALIZADA  E COM ALTOS
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INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

CLIENTES E PARCEIROS NAS 
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 TRABALHISTAS, SOCIAIS

 E REGISTRO CIVIL
CONSOLIDADOS E SATISFEITOS

          Diretrizes

1. Aumentar a produtividade
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    das informações da Previdência Social

3. Buscar clientes cujos produtos ou dados 
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    existentes na Dataprev
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    relação às necessidades de
    TIC dos clientes
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   não proprietários
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   visando melhorias dos processos
   gerenciais e tecnológicos
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    de dados existentes na Dataprev
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Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Empresa cumpra sua missão e 
alcance a sua visão de futuro. Traduzem, consideradas as expectativas dos acionistas e dos clientes, 
os desafios a serem enfrentados para realizar o seu papel institucional. Para tanto, a Dataprev deve 
orientar seus esforços na busca dos resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da 
estratégia de atuação estruturada no Mapa Estratégico.

Clientes e parceiros nas áreas previdenciária, trabalhistas, sociais e registro civil consolidados e 
satisfeitos.

Desenvolver produtos a partir das bases de dados existentes na empresa, promovendo avanços 
na gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e registro civil. 

Soluções providas em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho

Buscar soluções tecnológicas inovadoras, integradas, protegidas, consistentes, confiáveis e com 
alta eficiência, que racionalizem procedimentos e atuem como instrumentos ágeis de apoio à 
tomada de decisão, bem como a ampliação do uso de Tecnologia da Informação nas atividades 
finalísticas dos clientes.

Institucionalizar o processo e a cultura de planejamento estratégico orientado a resultados

Implementar  o  Planejamento  como  instrumento  de  gestão  empresarial  que  promova  a 
integração dos três  níveis de decisão: estratégico, tático e operacional.

Fomentar um sistema de monitoramento do desempenho e medição dos resultados alcançados, 
por meio de indicadores gerenciais.

Implementar  Escritório  de  Programas  e  de  Projetos  para  uniformizar  as  práticas  de 
gerenciamento  de  programas/projetos  e  orientar  a  execução  do  planejamento  tático  e 
operacional.

Desenvolver  novo  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação,  como  orientador  da 
modernização tecnológica dos próximos cinco anos.

Fortalecer o PPRL, Programa de Participação nos Lucros e Resultados, de forma a torná-lo um 
instrumento motivador para consolidação do Planejamento.

Gerenciar infraestrutura tecnológica segura, contingenciada, atualizada e com altos desempenho e 
disponibilidade

Implementar  procedimentos  para diagnosticar  e  resolver  possíveis falhas  operacionais,  com 
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agilidade e presteza. 

Contingenciar os sistemas críticos mantendo alta disponibilidade, com capacidade operacional 
dos três Centros de Processamentos adequada.

Aprimorar a gestão da estrutura física e do patrimônio imobiliário

Melhorar o ambiente e a estrutura patrimonial por meio de aquisição e reforma de imóveis; 
aprovar  o plano de  manutenção preventiva  de  gestão  do patrimônio  da empresa;  definir  a 
relação patrimonial com a Prevdata.

Aperfeiçoar o processo de controle interno e a relação institucional com os órgãos de controle

Normalizar a relação institucional com os órgãos de controle.

Compreender e exercer o papel do controle interno na Empresa, que se mostra essencialmente 
no processamento de informações que realimentam os processos organizacionais.

Desenvolver política comercial, ágil e prospectiva que retrate adequadamente os custos de produção 
e desenvolvimento e auxilie a precificar os produtos de maneira adequada para os clientes

Aprimorar a prática contratual da Empresa; reestruturar a sistemática de apropriação de custos 
de acordo com orientações do governo; e formar uma política de preços retratando a realidade 
do mercado e aprovada pelo Conselho.

Alcançar a excelência tecnológica em áreas estratégicas (qualidade de dados, gestão de banco de 
dados, segurança da informação, redes e desenvolvimento de software descentralizado)

Consolidar a implementação do processo de desenvolvimento descentralizado de software, de 
forma integrada com as áreas funcionais da Empresa, maximizando a aplicação dos recursos 
organizacionais  disponíveis,  gerenciando  riscos  e  promovendo  a  qualidade  dos  produtos  e 
serviços.

Promover a qualidade dos dados, implementando procedimentos sistemáticos de depuração de 
conteúdos, em busca da identificação e correção de possíveis inconsistências.

Aprimorar as práticas de gerenciamento dos banco de dados que armazenam  grandes volumes 
de  informações,  otimizando  os  projetos  lógicos  e  físicos  de  forma  a  garantir  segurança  e 
desempenho adequado às necessidades dos clientes.

Implementar procedimentos gerenciais  e operacionais para incrementar a segurança física e 
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lógica nos ambientes da Empresa, bem como nos seus produtos e serviços.

Aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos de telecomunicações, otimizar o uso destes recursos 
e  definir  um modelo  de  redundância  que  garanta  o  desempenho  em conformidade  com a 
demanda.

Otimizar  processos  e  atualizar  os  instrumentos  normativos  (processo  de  aquisição  de  bens  e 
serviços)

Rever e atualizar as normas internas.

Agilizar a execução das atividades, proporcionando a uniformidade, estabilidade, qualidade  e a 
legalidade dos processos.

Aperfeiçoar e integrar todas as atividades relacionadas com compra de bens e contratação de 
serviços,  desde  a  identificação  da  necessidade  da  aquisição,  passando  pela  requisição, 
especificação, licitação e atesto de recebimento. 

Atrair e desenvolver competências técnicas e gerenciais

Estabelecer  mecanismo  de  atração  de  pessoal  para  o  quadro  técnico  e  gerencial, 
disponibilizando  os  meios  de  acesso  ao  conhecimento,  à  aquisição  de  habilidades  e 
competências necessárias ao exercício das atividades técnicas e gerenciais.

Implementar política que viabilize o intercambio de informações, a cooperação e a troca de 
experiências com outros agentes de TIC públicos ou privados.

Disseminar o conhecimento acumulado e as habilidades disponíveis na Empresa, identificando 
e alocando as pessoas alinhadas às suas competências e disponibilidades.

Consolidar política de responsabilidade social em relação à sociedade, fornecedores e parceiros

Fortalecer  e  executar  politica  de  responsabilidade  social  consolidando  valores  e 
comportamentos,  promovendo a cidadania e contribuindo com o combate a desigualdade e 
exclusão social.

Implantar processo de gestão da informação e do conhecimento

Melhorar  a  qualidade  do  conteúdo  da  informação  institucional  disponível  e  promover 
comportamentos e atitudes voltadas para gestão integrada da informação, de forma a maximizar 
seu uso em benefício da Empresa.
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Documentar  os sistemas em desenvolvimento;  sistematizar  e tornar  publico as  informações 
institucionais e dar andamento ao projeto de documentação dos sistemas legados.

Implementar sistemas de gestão interna

Implementar e consolidar sistemas de gestão interna para facilitar o gerenciamento e execução 
das atividades rotineiras. Implantar o SIGA  e a gestão de talentos.

Adequar o desenho organizacional da empresa aos novos desafios

Consolidar os três Centros de Processamento e equacionar seu relacionamento com a Empresa.

Operar  as  Unidades  de  Desenvolvimento  satisfatoriamente,  de  maneira  descentralizada  e 
integrada.

Operar e centralizar a área de relacionamento em Brasília.

Definir e implementar o modelo de sustentação.

Definir a estrutura necessária e o escopo do atendimento operacional prestado pela empresa.

Propor e aprovar alterações do QLP, Quadro de Lotação de pessoal,  para a Empresa.

Abaixo, um resumo dos programas que norteiam as ações em curso na Dataprev, cuja abrangência 
diz  respeito  a  todas  as  diretorias  da  empresa,  e  que  foram  delineados  a  partir  dos  objetivos 
estratégicos previstos no plano.
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 2.2 Estratégia de Atuação

 2.2.1 Análise do Andamento do Plano Estratégico da Unidade em que a Dataprev está 
Inserida.

Figura III – Mapa Estratégico da Previdência Social

O Mapa Estratégico da Previdência Social, na perspectiva do Aprendizado e Crescimento, identifica 
em um de seus objetivos, “Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto 
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desempenho”. Este objetivo orientou os esforços de planejamento da Dataprev para o alcance dos 
resultados esperados pelos clientes, de acordo com o encadeamento lógico da estratégia de atuação 
estruturada no Mapa Estratégico da Empresa.

 2.2.2 Análise do Plano de Ação 2010

O Plano de Ação 2010 é formado por Programas: vinculados ao PPA – Plano Plurianual e não 
vinculados. Os Programas vinculados ao PPA estão descritos no item 2.3, Programas de Governo e 
os Programas não vinculados estão no item 17, Outras Informações Consideradas Relevantes. 

O Plano de Modernização Tecnológica foi destaque em 2010 e está descrito destalhadamente neste 
item, além da gestão orçamentário e financeira.

A seguir, são apresentados, resumidamente, os principais Programas não vinculados ao PPA:

Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Justificativa:

O desafio da substituição da plataforma tecnológica da empresa exigirá do seu corpo funcional e 
dos gestores o desenvolvimento de comportamentos, habilidades e atitudes que favoreçam o alcance 
dos objetivos e das metas relacionadas a esse grande desafio.

Resultados esperados:

– Estabelecer  mecanismo  de  atração  de  pessoal  para  o  quadro  técnico  e  gerencial, 
disponibilizando  os  meios  de  acesso  ao  conhecimento,  à  aquisição  de  habilidades  e 
competências necessárias ao exercício das atividades técnicas e gerenciais; 

– Disseminar  o  conhecimento  acumulado  e  as  habilidades  disponíveis  na  empresa, 
identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas  competências e disponibilidades.

Programa Promoção da Excelência em Qualidade de Dados

Justificativa:

A Dataprev tem sob sua responsabilidade um acervo de dados de Terabytes de informação dos seus 
diferentes clientes. Pode-se dizer que a preocupação com a qualidade dos dados e das informações 
existentes  é  constante  em todas  as  equipes.  Este  programa  visa  criar  os  meios  para  definir  e 
implantar melhores práticas de gestão da qualidade dos dados de toda a organização.
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Resultados esperados:

– Melhoria da qualidade do acervo de dados sob custódia da Dataprev;

– Sistematização dos procedimentos de atualização de dados, visando a melhoria contínua de 
processos e dados;

– Implementação de uma cultura de qualidade de dados na organização.

Programa de Melhoria do Processo de Aquisição

Justificativa:

O processo de aquisição de bens e serviços da Dataprev é composto por vários atos administrativos 
realizados por diferentes atores que operam de forma individualizada. Embora tenha havido um 
avanço substancial nos últimos dois anos, os processos de aquisição de bens e serviços possuem um 
bom grau de potencial de melhorias, no sentido de torná-los mais ágeis e com maior qualidade.

Resultados esperados:

– Aperfeiçoamento  e  integração  das  atividades  relacionadas  com  compra  de  bens  e 
contratação  de  serviços,  desde  identificação  da  necessidade  da  aquisição,  passando  por 
requisição, especificação, licitação e atesto de recebimento, e por meio de redefinição do 
fluxo processual;

– Execução agilizada das atividades, proporcionando uniformidade, estabilidade, qualidade e 
legalidade dos processos;

– Gestão contratual proativa e de maior qualidade;

– Novas soluções no que concerne à logística de aquisições e suprimento de bens e serviços.

Programa Monitoramento de Serviços de TIC

Justificativa:

Atualmente,  é  evidente  a  colaboração  determinante  da  TI  no  desenvolvimento  dos  produtos  e 
serviços das empresas. Faz-se, portanto, necessário o aperfeiçoamento da monitoração dos serviços 
de TI da Dataprev,  visando conhecer melhor seus processos e agir  proativamente nos eventuais 
desvios encontrados.

Resultados esperados:

– Identificação  dos  órgãos  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  serviços  e  suas 
responsabilidades;

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

48



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

– Padronização da abordagem e do ferramental a ser utilizados;

– Ações proativas visando melhorar a disponibilidade dos serviços providos pela Dataprev, 
utilizando-se das ferramentas adotadas para a monitoração;

– Definição  da  periodicidade  de  revisão  da  abordagem e  do  ferramental  definidos  para  o 
monitoramento;

– Utilização da abordagem e do ferramental definidos em toda implantação de sistemas.

Programa de Segurança da Informação

Justificativa:

Dados e informações são ativos essenciais para as atividades da Dataprev e para o cumprimento de 
sua  missão,  devendo  ser  adequadamente  protegidos,  assegurando-se  a  confidencialidade,  a 
integridade, a disponibilidade e a autenticidade para a garantia da qualidade dos serviços prestados 
pelo  governo  à  população  brasileira  e,  consequentemente,  a  manutenção  da  boa  imagem  e 
reputação.

Resultados esperados:

– Aderência  às  melhores  práticas  e  aos  normativos  em  segurança  da  informação  e 
comunicações a que estão submetidos os órgãos da Administração Pública Federal;

– Autenticação forte dos usuários com base em dois fatores: o que só o usuário sabe (senha) e 
o que possui (cartão inteligente com certificado digital);

– Assinatura digital na execução de transações nos sistemas computacionais;

– Estabelecer  processo  efetivo  de  responsabilização  e  não  repúdio  no  uso  dos  sistemas 
computacionais;

– Mitigar os incidentes de segurança da informação;

– Responder tempestivamente às violações da política de segurança.

Programa de Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

Justificativa: 

A empresa  busca  implementar  sistemas  que  possam melhorar  o  fluxo da  informação  nos  seus 
procedimentos administrativos, a otimização e a padronização dos processos de trabalho e apoio à 
gestão, ampliar a integração inter e intra áreas, e garantir um suporte eficaz tanto às transações 
operacionais  do  dia-a-dia  quanto  às  atividades  de  tomada  de  decisão  nos  níveis  táticos  e 

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

49



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

estratégicos.

Resultados esperados:

– Qualificação das informações gerenciais proporcionando maior assertividade e agilidade na 
resposta às demandas;

– Racionalização e padronização dos processos de trabalho das áreas meio;

– Eliminação de redundâncias das informações;

– Integração dos sistemas informatizados;

– Incremento consistente na produtividade dos processos organizacionais.

Programa de Responsabilidade Socioambiental

Justificativa:

A educação socioambiental vem se destacando neste início de século pelo estabelecimento de novos 
parâmetros e na institucionalização de processo de conscientização que conduza a sociedade ao 
reconhecimento  da  importância  de  esforços  conjuntos  governo-empresa-cidadão  em  relação  à 
questão da sustentabilidade para a presente e as futuras gerações.

Resultados esperados:

– Fortalecer  e  executar  as  diretrizes  da  política  de  responsabilidade  social  da  Dataprev, 
consolidando valores  e comportamentos,  promovendo a cidadania e contribuindo com o 
combate à desigualdade e à exclusão social.

 2.2.2.1 Plano de Modernização Tecnológica

A Modernização  Tecnológica  foi  o  principal  Programa  em  andamento  em  2010.  Composto, 
basicamente,  por  três  projetos:  migração  “simples”  dos  dados  e  sistemas  processados  nos 
computadores de grande porte (mainframes) para plataformas tecnológicas abertas; modernização 
do  Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  (CNIS)  e  desenvolvimento  da  primeira  fase  do 
Sistema Integrado de Benefícios (SIBE 1).

Para se ter uma ideia da amplitude desse esforço, empresas de consultoria, dentre elas o Garther 
Group, apontam a migração como uma das maiores atividades do gênero em andamento no mundo. 
A título de comparação, a Social Security Administration (SSA), órgão norte-americano equivalente 
ao  Instituto  Nacional  do Seguro Social  no Brasil,  passa por  processo de migração semelhante, 
porém um pouco mais simples. Mesmo assim, o prazo de conclusão para o órgão norte–americano 
concluir o processo é 2020.
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Na Dataprev, o recente acordo com órgãos de controle estabelece prazo para a desmobilização dos 
mainframes em 2011. Por essa razão, a Empresa - em cumprimento ao Acórdão 1510/07 – reune-se 
com o Tribunal de Contas da União (TCU) para apresentar o andamento dos projetos.

É importante ressaltar que todo esse processo não trata apenas de uma grande ampliação do parque 
tecnológico da Dataprev, sua infraestrutura, sua capacidade de oferecer soluções aos seus clientes, 
mas também de um novo padrão de trabalho e gestão na Empresa.

O Programa de Modernização Tecnológica está  aumentando significativamente a quantidade de 
sistemas documentados, com definições mais precisas de capacidades e relações, possibilitando a 
Empresa reduzir o tempo de resposta às novas demandas dos clientes.

Migração “simples” dos dados  e  sistemas  processados nos computadores  de  grande porte 
(mainframes) para plataformas tecnológicas abertas

A Migração “simples” dos dados e sistemas processados nos mainframes Unisys continua sendo um 
desafio a ser vencido. Neste sentido, a Dataprev continua envidando todos os esforços de modo 
atingir  tal  objetivo.  Contudo,  as  estratégias  utilizadas  exigiram,  no  ano  de  2010,  revisão, 
considerando principalmente a grandiosidade e a complexidade do projeto e considerando ainda os 
seguintes acontecimentos que impactaram o cronograma inicial:

– Por parte do Consórcio BRICON/4BEARS/SW  :

– Atraso na entrega de objetos convertidos;

– Atraso na preparação do ambiente de testes;

– Atualização do repasse de tecnologia;

– Erros nos produtos entregues;

– Falha na etapa de testes unitários;

– Atraso na Documentação Geral das Ordens de Serviço (OS);

– Dificuldades na automatização/customização das ferramentas de migração de códigos e 
dados;

– Atraso  na  execução  do  XREF  (software  que  executa  referência  cruzada  de  códigos 
dentro  de  um  programa,  eliminando  a  ocorrência  de  erro  nos  códigos  a  serem 
convertidos); e

– Atraso na correção dos erros identificados nos testes realizados pela Dataprev.
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– Por parte da Dataprev:  

– Sobreposição  de  tarefas  dos  sustentadores  (treinamento,  manutenção  de  aplicações  e 
confecção das Ordens de Serviço);

– Dificuldades na preparação de Roteiro e Massa de Testes; e

– Por parte dos clientes:  

– Demandas  do  INSS:  pregão  da  folha  de  pagamento,  MEI-Micro  Empreendedor 
Individual e demandas Gerais (Negócio, Legislação, Judiciário, TCU e MPF-Ministério 
Público Federal)

– Demandas da RFB, em especial relativas à: Lei 11.941/09 (antiga MP 449/08) e Súmula 
Vinculante nº 8

Diante do cenário de comprometimento das metas  estabelecidas e a reformulação do modelo de 
negócios  praticado pela  UNISYS,  outrora  baseado apenas  na  locação de  hardware  e  software,  
apresentada  no  curso  das  negociações  para  renovação  do  acordo  comercial  então  vigente,  a 
Dataprev, após acurada análise técnica e financeira realizada8 pela sua equipe técnica e jurídica, optou pela 
aquisição de dois equipamentos mainframes e da licença perpétua dos softwares básicos, nos atuais 
níveis de RPM.

Em função dos fatos expostos e da complexidade dos desafios que se mostraram maiores do que o 
planejado,  em 24 de setembro de 2010 foi  assinado o Aditivo revisando os  objetivos e  prazos 
estabelecidos no TAC Ref: PA n° 1.30.012.000011/2004-06 e no Acórdão n° 1.510/07.

A estratégia de migração ”simples”de sistemas e dados para os mainframes CV2 e MV2 foi mantida 
e em relação ao CV3, a partir  da aquisição dos  mainframes,  passou-se a adotar uma estratégia 
híbrida  com  uma  parte  sendo  desenvolvida  pela  Dataprev  e  outra  parte  sendo  migrada  pelo 
Consórcio BRICON/4BEARS/SW.

A despeito de todos os eventos acima mencionados que impactaram o cumprimento do cronograma 
de migração “simples” de sistemas e dados, no ano de 2010 houve a:

– Conclusão de todo o processo de abertura das 59 (cinquenta e nove) ordens de serviço (OS) 
que representam 70 sistemas legados que hoje são processados no mainframe;

– Conclusão de toda a capacitação planejada para os técnicos que atuarão na nova plataforma: 
708  (setecentos  e  oito)  técnicos  da  Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações e 406 (quatrocentos e seis) técnicos da Diretoria de Infraestrutura de TIC; e

– Implantação, em ambiente de produção, de 13 (treze) OS, com a seguinte distribuição:
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– CV2:  Escudo  Protetor,  Libraries  CNIS,  Agregados  RAIS,  Batimentos  CNIS, 
Intrínsecos 1 e Intrínsecos 2; 

– MV2: Prodin, Divida Old, Retpref, Informar 1 e Cobre 1; e

– CV3: BMD1 e BMD2.

Modernização do CNIS

Durante o ano de 2010, a Dataprev atuou para integrar as soluções que atendem ao Novo Modelo de 
Gestão do INSS, centradamente nas aplicações do CNIS (via Portal do CNIS). Essa fase consolida, 
em definitivo, o trabalho iniciado em 2008. Esses novos sistemas, à medida que sejam implantados 
pelo INSS (expansão pelas Agências da Previdência Social), permitirão a desoneração gradativa dos 
computadores  de  grande  porte.  No  contexto  da  solução,  estão  envolvidos  técnicos  trabalhando 
colaborativamente em unidades de desenvolvimento instaladas nos estados do RJ, SC e PB.

O planejamento previsto no Programa de Modernização Tecnológica foi executado e atingiu vários 
objetivos. Um dos principais foi a migração dos dados do CNIS para a nova plataforma. De forma a 
se ter uma dimensão da operação realizada, somente no caso da fonte de dados GFIP (Guia de 
FGTS e Informações da Previdência Social), mais de 25 bilhões de registros foram gravados nas 
novas bases de dados do CNIS (na visão NMG). 

Em  setembro/2010,  foi  disponibilizada  a  primeira  versão  do  Portal  do  CNIS,  onde  estão 
concentradas as novas aplicações que irão operar nas Agências da Previdência Social (APS) do 
INSS. O Projeto consumiu cerca de 12.700 (doze mil e setecentos) Pontos por Função (PF). 

Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema Integrado e Benefícios (SIBE 1)

Esta frente do Programa de Modernização Tecnológica compreende o desenvolvimento de um novo 
sistema integrado de benefícios, em plataforma Java, que, em sua primeira fase, pretende substituir 
os  sistemas  Prisma  e  SABI,  que  hoje  se  encontram em  uma  arquitetura  tecnológica  que  não 
comporta as necessidades do negócio quanto a  performance  e implementação de funcionalidades 
nas  aplicações.  No  ano  de  2010,  todo  o  esforço  foi  concentrado  nas  entregas  relativas  à 
implementação dos benefícios da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e de Incapacidade 
(auxílio doença e auxílio acidente) contemplando as funções básicas de requerimento, concessão e 
atualização de benefícios.

Os produtos iniciais do SIBE, que totalizam aproximadamente 12.000 (doze mil) Pontos de Função, 
que foram iniciados em 2009, nas unidades de desenvolvimento do RJ, CE e SC, encontram-se em 
homologação pelo INSS 
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 2.2.2.2 Gestão Orçamentária

O Programa dos Dispêndios Globais – PDG, foi aprovado, inicialmente, pelo Decreto nº 6.997 de 
04/11/2009 (Tabela I) tendo os seguintes totais: Receita Operacional: R$ 743,0 milhões, Receita 
Não Operacional R$ 42,3 milhões, Dispêndios Correntes R$ 761,8 milhões e para os Investimentos 
no  Ativo  Imobilizado  da  Empresa  o  valor  total  de  R$  80,0  milhões.  Posteriormente,  houve 
reformulação  em  duas  oportunidades,  sendo  a  primeira  aprovada  pelo  Decreto  nº  7.180,  de 
20/05/2010 e a segunda, aprovada no final do exercício pelo Decreto 7.417 de 30/12/2010.

Em relação ao orçamento para Investimentos no Ativo Imobilizado da Empresa, inicialmente, foi 
aprovado pela Lei nº 12.214, de 26/01/2010 no valor de R$ 80,0 milhões. No decorrer do exercício, 
a Empresa solicitou suplementação orçamentária no valor total de R$ 101,1 milhões.  Sendo R$ 
93,1 milhões para atender aos investimentos no Programa 0087 – Manutenção e Adequação da 
Infraestrutura  de  TI  para  a  Previdência  Social  e  R$  8,0  milhões  para  atender  a  Ação  123C – 
Aquisições de Imóveis para as Instâncias Regionais.  Esta suplementação foi aprovada em dois 
momentos: No primeiro momento foi aprovado o valor de R$ 14,4 milhões para atender o Programa 
0087 via Decreto s/nº de 11/05/2010 e no segundo momento, o valor restante de R$ 86,8 milhões 
aprovado via MP nº 515 de 28/12/10. Deste valor, R$ 78,8 milhões para TI e R$ 8,0 milhões para a  
Ação 123C.

Conforme Tabela I abaixo – coluna (d), a realização global dos Dispêndios Correntes ficou dentro 
do limite aprovado não tendo nenhuma rubrica ultrapassado o valor aprovado para o exercício. A 
realização  da  receita  total,  também ficou  dentro  do  limite  aprovado,  mas,  diferentemente,  dos 
dispêndios totais, a Receita Não Operacional ultrapassou em R$ 41,4 milhões a dotação para o 
exercício.
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Tabela I – Programa dos Dispêndios Globais

Descrição Orçamento 
Aprovado

Reprogramação 
Orçamentária I

(a)

Reprogramação 
Orçamentária II

(b)

Total 
Realizado

(c)

Participação
%

(d)

Saldo

R$ %

Receita Operacional 743.006.143 803.706.145 803.706.144 718.857.201 90,17 84.848.943 10,56

Receita não Operacional 42.315.016 42.315.016 36.967.605 78.343.054 9,83  (41.375.449) -111,92

Total das Receitas 785.321.159 846.021.161 840.673.749 797.200.255 100,00 43.473.494 5,17

 Pessoal e Encargos Sociais 380.675.794 380.675.794 399.449.075 382.631.750 45,68 16.817.325 4,21

  Materiais e Produtos 3.697.153 3.697.153 3.992.038 2.012.666 0,24 1.979.372 49,58

 Serviços de Terceiros 114.493.175 109.207.409 133.531.917 108.565.203 12,96 24.966.714 18,70

 Utilidades e Serviços 16.034.093 16.034.093 18.872.226 16.147.755 1,93 2.724.471 14,44

 Tributos e Encargos Parafiscais 106.308.267 143.469.821 114.451.453 102.045.761 12,18 12.405.692 10,84

 Outros Dispêndios Correntes 140.543.524 118.410.945 135.865.410 115.557.832 13,80 20.307.578 14,95

Total dos Dispêndios Correntes (a) 761.752.006 771.495.215 806.162.119 726.960.968 86,79 79.201.151 9,82

Ação 4117 - Manutenção e Adequação da 
Infraestrutura de TI para a Previdência Social 48.000.000 62.400.000 141.149.797 96.129.663 11,48 45.020.134 31,90
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PROGRAMA 0087 - Gestão da Política de 
Previdência Social 48.000.000 62.400.000 141.149.797 96.129.663 11,48 45.020.134 31,90

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens 
Imóveis 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.475.278 0,41 16.524.722 82,62

Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens 
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.835.834 0,22 10.164.166 84,70

Ação 123C – Aquisições de Imóveis para Instâncias 
Regionais - - 8.000.000 - - 8.000.000 100,00

PROGRAMA 0807 - Investimento das Empresas 
Estatais em Infraestrutura de Apoio 32.000.000 32.000.000 40.000.000 5.311.113 0,63 34.688.887 86,72

Total dos Investimentos 80.000.000 94.400.000 181.149.797 101.440.775 12,11 79.709.022 44,00
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos) - - - 9.222.072 1,10 (9.222.072) (0,00)

Total dos Dispêndios de Capital (b) 80.000.000 94.400.000 181.149.797 110.662.847 13,21 70.486.950 38,91

DESPESAS TOTAIS (a+b) 841.752.006 865.895.215 987.311.916 837.623.816 100,00 149.688.100 15,16
PDG – Aprovado pelo Dec. nº 6.997 de 04/11/2009
INVESTIMENTO – Aprovado pela Lei nº 12.214/10 de 26/01/10
Suplementação – Decreto s/nº de 11 de maio de 2010
Reprogramação I – Aprovado pelo Dec. Nº 7.180 de 20/05/2010
Reprogramação II – Medida Provisória nº 515 de 28/12/2010 (Investimentos) e Decreto 7.417 de 30/12/2010 (PDG)
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Receita Operacional.

A Receita Operacional da Dataprev é oriunda da prestação de serviço de TIC, em que o INSS é o 
principal cliente, com uma participação de 66,32% do faturamento total em 2010.   O quadro a 
seguir apresenta um comparativo, por cliente, entre os exercícios de 2010 e 2009.  Observa-se que 
em 2010 houve um crescimento de 7,97% em relação ao exercício anterior apesar de o faturamento 
do cliente MTE ter sido inferior em 62,16%. Registra-se que em 2010 a Empresa aumentou sua 
carteira  de  clientes  com a  inclusão  de  mais  um cliente,  a  PREVIC,  com uma participação  no 
faturamento  total  da  Empresa,  neste  primeiro  contrato  de  0,27%  a.a.,  representando, 
aproximadamente R$ 2,0 milhões.

Tabela II – Receita Operacional por Clientes – 2010
R$

NATUREZA DA RECEITA Total Realizado 
2009

Total Realizado 
2010 Part. % Var. %

INSS 457.826.803 476.770.499 66,32 4,14

MPS 8.924.725 10.909.485 1,52 22,24

SRFB 139.683.481 149.599.974 20,81 7,10

M T E 6.387.926 2.417.509 0,34 (62,16)

Empréstimos Consignados (Lei 10.820) 50.617.548 74.158.409 10,32 46,51

PREVIC – 1.958.498 0,27 –

Outras 2.371.533 3.042.828 0,42 28,31

112000 RECEITAS OPERACIONAIS 665.812.016 718.857.201 100,00 7,97

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR 

Receita não Operacional

A realização da Receita  não Operacional  a  maior  em 111,92% em relação ao aprovado para o 
exercício, que correspondem a R$41,4 milhões, foi devido, basicamente, aos seguintes eventos não 
previstos: na conta de recuperações diversas está registrado o valor de R$ 10,7 milhões referente 
aos gastos com a contratação de gerenciadores de filas a serem reembolsados pelo INSS, conforme 
determinado pelo TCU, no Acórdão nº 44/2003 e na conta reversão de provisão, está registrado o 
valor de R$ 28,6 milhões referente à reversão de provisões de contingências trabalhistas e cíveis em 
função de mudança de estimativa efetuada pela área jurídica da Empresa.
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Dispêndios Correntes:

A realização total  dos Dispêndios Correntes ficou dentro do limite aprovado para o exercício e 
alcançou 90,18% do valor orçado para 2010, o que representa R$ 727,0 milhões. Todas as rubricas 
que compõem este grupo ficaram dentro do limite aprovado. 

A seguir passamos a detalhar as informações das rubricas que compõem esse grupo:

a) Pessoal e Encargos Sociais

A realização dessa despesa totalizou R$382,6 milhões correspondendo a 95,79% do limite aprovado 
para  o exercício.  Ressaltamos que por  ocasião do dissídio  coletivo o salário  foi  reajustado em 
6,26%. Abaixo, tabela demonstrativo da execução orçamentária das rubricas do PDG que compõem 
este grupo.

Tabela III – Pessoal e Encargos Sociais
R$

Rubrica Orçamento Realização % Real.

Salário Base 142.560.068 142.391.303
99,88

Horas Extras 5.363.921 4.669.628 87,06

Comissão por Função 23.115.976 22.998.769 99,49

Outros Adicionais 31.974.504 27.281.714 85,32

Encargos Sociais 147.312.048 139.308.572 94,57

Contribuições Patronais 10.747.789 10.261.915 95,48

Contribuições Patronais (Associação de Func./Assist. Méd.) 8.580.469 7.420.191 86,48

Demais 29.794.300 28.299.659 94,98

TOTAL 399.449.076 382.631.750 95,79

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

b) Materiais e Produtos

As despesas realizadas em Materiais e Produtos mantiveram-se abaixo do limite aprovado, ficando 
menor  em  49,58%  o  que  representa  aproximadamente  R$  2,0  milhões  de  saldo.  Esta  baixa 
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realização foi em virtude, basicamente, da não aquisição de materiais de processamento a laser e 
fitas magnéticas.

c) Serviços de Terceiros

As despesas com serviços efetuados por terceiros alcançaram R$108,6 milhões, valor este inferior 
ao orçado em 18,7%. A rubrica 243110 – Serviços de Terceiros – TI que é uma das rubricas que 
menos teve realização em relação ao seu limite e é onde se encontram as despesas relacionadas à 
área  de  tecnologia  da  informação,  destacando-se  as  seguintes  despesas  com  performance  de 
realização  aquém do  projetado:  despesas  com treinamento,  consultoria  técnica,  manutenção  de 
software de plataforma alta, dentre outras.

Tabela IV – Serviços de Terceiros
R$ 

Rubricas Orçamento Realização

Serviços de Terceiros - TI 47.281.387 24.400.236

Serviços de Terceiros - Demais 22.232.862 23.183.347

Auxílio Alimentação 24.715.003 24.904.294

Auxílio Educação, Creche e Outros 11.629.324 11.728.028

TI - Treinamento de Pessoas 3.500.000 1.727.131

Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 19.179.667 19.205.989

Publicidade Legal 728.266 604.366

Patrocínio 350.000 142.838

Demais Serviços de Terceiros 3.915.407 2.668.976

TOTAL 133.531.917 108.565.204

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

d) Utilidades e Serviços

As despesas vinculadas a este grupo abrangem, principalmente, os gastos com serviços públicos 
(luz, telefone fixo e móvel, água, dentre outras), que atingiram o total de R$16,1 milhões, o que 
equivale a uma realização a menor em 14,44% em relação ao valor orçado. A despesa que mais 
contribuiu para esse patamar de realização foi aquela com telefonia (móvel e fixo) que ficou abaixo 
do estimado em aproximadamente 38%. 
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e) Tributos e Encargos Parafiscais

A realização dessa rubrica ficou menor que a prevista de R$ 114,5 milhões, em  16,1%.  A rubrica 
desse  grupo que  mais  influenciou  este  resultado  foi  Tributos  Vinculados  a  Receita  que  sofreu 
impacto  direto  da  realização  da  rubrica  Receita  Operacional  que,  também  ficou  abaixo  da 
expectativa para o exercício em 10,56%.

f) Outros Dispêndios Correntes

O total de realização dessa rubrica atingiu o valor de R$115,6 milhões, o que corresponde a 85,0% 
do valor orçado – R$ 135,7milhões.  As despesas que mais contribuíram para esse patamar de 
realização  foram:  Locação  de  Circuito  de  Transmissão  de  Dados,  Locação  de  Software  de 
Plataforma Alta e Baixa e Provisão para Litígios Trabalhistas, dentre outras.

Dispêndios de Capital:

O montante dos Dispêndios de Capital (Investimentos no Ativo Imobilizado e Dividendos), atingiu 
o  total  de R$ 107,5 milhões,  sendo R$ 101,4 milhões  para  imobilizado e  R$6,1 milhões  para 
dividendos.  Este valor ficou abaixo do limite aprovado para o exercício, que totalizava R$ 181,1 
milhões,  em  40,64%.  Ressalta-se  que  esta  performance  poderia  ter  sido  bem  melhor  caso  a 
Reprogramação solicitada tivesse sido aprovada em tempo hábil para sua execução. A mesma só foi 
aprovada no final do exercício, em 28/12/2010 pela MP-nº 515/2010 como já citado anteriormente. 
A seguir, especificamos o comportamento de cada rubrica que compõe esse grupo.

a) Investimentos no Ativo Imobilizado

Esta rubrica, é composta de dois Programas governamentais: Programa 0087 - Gestão da Política de 
Previdência Social e 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio.  Estes 
Programas,  na  Empresa,  são  compostos  pelas  seguintes  Ações:  Ação  4117  –  Manutenção  e 
Adequação de Infraestrutura de TI para a Previdência Social pertencente ao Programa 0087 e as 
Ações 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, 4102 -  Manutenção e Adequação de 
Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos e a Ação123C – Aquisições de Imóveis para as 
Instâncias Regionais. 

A execução total dessa rubrica ficou em R$ 104,4 milhões, atingindo 56% do limite aprovado para 
o exercício.  Este percentual, relativamente baixo, foi em consequência, como já comentado no 
tópico Dispêndios de Capital, da aprovação da Reprogramação Orçamentária nos últimos dias de 
2010, prejudicando, portanto, a execução da mesma.  

Assim, as execuções orçamentárias das Ações tiveram o seguinte comportamento:
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Ação 4117 Atividade – Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a Previdência 
Social:

Esta Ação, contida no Programa 0087 - Gestão da Política da Previdência Social é onde residem as 
aquisições referentes a TI, basicamente hardwares e softwares.  A realização dessa ação atingiu R$ 
96,1 milhões, equivalentes a 68,10% do limite de R$141 milhões aprovado para o exercício.

Os principais investimentos referentes a esta ação são as aquisições da solução Unisys (licença de 
software  e  hardware)  com  valor  aproximado  de  R$  63,1  milhões  e  licenças  Oracle  no  valor 
aproximado de R$ 16,1milhões. 

Ação 4101 Atividade – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis:

Esta Ação, pertencente ao Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura 
de Apoio, com uma realização total de R$ 3,5 milhões frente a uma dotação aprovada de R$ 20,0 
milhões, representando apenas 17,38% do limite para o exercício.  A exemplo de outras Ações, a 
não execução num patamar mais significativo foi consequência de a Reprogramação solicitada pela 
Empresa ter sido aprovada somente no final do exercício.

As  despesas  que  mais  participaram do total  realizado  foram:  Implementação  do sistema de  ar 
condicionado central e modernização dos elevadores do imóvel da sede da Dataprev no Distrito 
Federal; fornecimento e instalação do sistema de segurança de monitoramento e modernização dos 
elevadores do edifício Waldir Pires no Rio de Janeiro.  

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

A execução orçamentária dessa Ação alcançou, no exercício, o valor total de R$ 1,8 milhão, bem 
inferior ao limite estipulado para o exercício que foi de R$ 12,0 milhões alcançando apenas 15,30% 
do limite.   As principais  realizações  dessa rubrica  foram referentes  a  aquisições  de mobiliário, 
dentre outros. Há que se considerar que esta Ação também sofreu os reflexos de a reprogramação 
solicitada ter sido aprovada no final do exercício.

Ação 123C Projeto – Aquisição de Imóveis para Instâncias Regionais:

Não houve realização orçamentária para esta Ação em função de a aprovação de solicitação de 
orçamento suplementar ter sido aprovada no final do exercício.

b) Dividendos

Os limites orçamentários aprovados para a Dataprev não apontavam para um resultado positivo em 
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2010, razão pela qual não foram estimados valores para essa rubrica.  Entretanto, a Empresa obteve 
um lucro de R$25,6 milhões no exercício, gerando dividendos a serem distribuídos aos acionistas 
no montante de R$9,2 milhões.

 2.2.2.3 Gestão Financeira

O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

O desempenho da Dataprev no ano de 2010, sob a ótica da gestão econômico-financeira, mostrou-se 
bastante compatível com aquele ocorrido no exercício anterior, pois a gestão equilibrada no fluxo de 
caixa  da  empresa  permitiu  a  continuidade  do  programa  de  investimentos  na  modernização  da 
infraestrutura do parque tecnológico iniciado em 2009.

Essa  política  pode  ser  implementada  a  partir  do  significativo  crescimento  dos  recebimentos 
líquidos, os quais passaram de R$ 598,2 milhões, em 2009, para R$ 718,6 milhões, representando 
um incremento da ordem de 20% (vinte por cento), ou seja, de R$ 120,4 milhões. Esse acréscimo 
nos recursos disponíveis continuou, no entanto, concentrado no INSS, que contribuiu para o total 
com o montante de R$ 458,2 milhões.

Tabela V - Recebimentos Líquidos em R$ mil

O Saldo das Faturas a Receber,  por outro lado, manteve-se estável em relação ao ano anterior, 
valendo destacar que o montante de R$ 227,4 milhões pendentes de pagamento por ocasião do 
levantamento do balanço de 2010 equivale ao faturamento de 2,37 meses, quando se desconta do 
total o valor de R$ 84,0 milhões correspondente aos encargos por atraso no pagamento de faturas 
dos exercícios anteriores devido pelo INSS.
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Valor Distribuição 
% Valor Distribuição 

%

INSS 378.478 63,3 458.220 63,8 21%
Demais Clientes 173.507 29,0 221.261 30,8 28%
Rendimento / Aplicação 20.272 3,4 2.427 0,3 -88%
Benefício INSS 19.959 3,3 28.195 3,9 41%
Diversos 6.013 1,0 8.538 1,2 42%
Total 598.228 100,0 718.642 100,0 20%

Variação 
%Descrição

2009 2010
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Tabela VI - Resumo das Contas a Receber em 31/12/2010 em R$ mil

No que tange aos compromissos assumidos com terceiros, a Empresa registrava Contas a Pagar, em 
31/12/10, de R$ 82,3 milhões, passivo que foi reduzido em 37,2 milhões (31%) se comparado com 
o total de R$ 119,4 milhões acumulado no balanço de 2009.

Figura IV - Comparativo de situação econômica e financeira em R$ mil
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Vincendas

mais de 90 dias de 60 a 90 dias de 30 a 60 dias até 30 dias Total até 30 dias

INSS 36.202 131 53.873 90.206 2.809 93.014

SRFB 13 3 14.519 14.536 14.812 29.348

MTE 2.708 362 3.070 39 3.109

PREVIC 1.958 1.958

MPS/SRP 1.915 1.915 1.915

MPS 63 100 163 947 1.110

Demais Clientes 103 7 110 11.881 11.990

Encargos por Atraso 84.997 84.997

Total Geral 41.004 496 100 68.399 194.997 32.445 227.442

Clientes
Vencidas

Total

Ano Saldo Inicial Recebimentos Pagamentos Saldo Final Faturas a 
Receber Contas a Pagar Faturamento 

2009 260.740 598.228 750.661 108.307 224.057 119.434 665.812
2010 108.307 718.642 806.136 20.812 227.042 82.268 718.857

Variação % -58% 20% 7% -81% 1% -31% 8%



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Os pagamentos efetuados durante o exercício de 2010 absorveram recursos de R$ 806,1 milhões e 
suplantaram os  R$  718,6  milhões  recebidos  no  mesmo período  em aproximadamente  R$  87,5 
milhões (12,17%), circunstância que teve por consequência a redução dos recursos disponíveis em 
31/12/10 para apenas R$ 20,8 milhões.

Figura V - Saldos finais de caixa em R$ mil

A Folha de Pagamento e Encargos foram responsáveis por 47,8% dos pagamentos realizados dentro 
do exercício de 2010, correspondendo R$ 384,8 milhões,  quantum que somado aos desembolsos 
com GEAP, Prevdata e Alimentação conduziu a despesas com pessoal de R$ 490,4 milhões, ou seja, 
a  60,9%  dos  recursos  financeiros  dispendidos  pela  empresa.  Os  níveis  de  investimentos  no 
reaparelhamento e na modernização do imobilizado técnico cresceu 13,1% em relação ao ano de 
2009 perfazendo R$ 105,5 milhões, sistemática que trouxe como reflexo a redução direta nos gastos 
com mainframe.
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

2009 193.593 185.831 195.857 204.126 230.281 214.098 196.095 192.849 194.938 176.667 173.804 108.307 188.871

2010 51.995 52.345 62.835 17.751 52.548 34.719 16.579 17.106 15.475 6.797 15.096 20.812 30.338
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Tabela VII - Pagamentos Realizados em R$ mil

Descrição
2009 2010

Valor Distribuição 
% Valor Distribuição 

%
Folha de Pagamento e 

Encargos 285.493 38,1 384.842 47,8

Investimentos 92.885 12,4 105.478 13,1
GEAP e Prevdata 100.030 13,3 81.064 10,1

Fornecedores Diversos 61.068 8,1 71.868 8,9
Tributos 74.685 9,9 54.023 6,7

Telecomunicações Diversas 29.387 3,9 29.890 3,7
Alimentação 21.527 2,9 24.544 3,0
Mainframe 36.133 4,8 18.311 2,3

Contas Públicas (Água, Luz e 
Telefone) 13.192 1,8 14.737 1,8

Contingências Judiciais 9.214 1,2 10.752 1,3
Adiantamento Viagens 3.788 0,5 7.310 0,9
Suporte de Softwares 2.432 0,3 1.797 0,2

Diversos 20.828 2,8 1.521 0,2
Total 750.661 100,0 806.136 100,0

Figura VI - Gráfico Mensal de Pagamentos
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O FATURAMENTO DE SERVIÇOS NA DATAPREV

O Faturamento do ano de 2010 sofreu o incremento de 7,96% e alcançou o R$ 718,9 Milhões. Esse 
total representou o crescimento real de 1,46% em relação ao exercício anterior se descontada a 
inflação de 6,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, índice 
oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionarias.

Figura VII - Faturamento mensal da Dataprev em R$mil

Figura VIII - Faturamento Anual da Dataprev em R$ mil
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O INSS contribuiu com R$ 476,8 Milhões (66,3%) para a realização dessas receitas operacionais 
com o seu faturamento aumentando cerca de 4,13% quando comparado ao exercício de 2009 (R$ 
457,8  Milhões),  em que pese  a  queda  na  sua  participação  global  nas  receitas  operacionais  da 
Dataprev, mantendo-se, no entanto, como o principal cliente da Empresa. 

Tabela VIII – Faturamento INSS

Figura IX – Evolução do Faturamento INSS
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Período 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 24.737 16.694 18.939 26.259 26.872 
Fevereiro 35.738 31.834 30.961 36.592 38.307 
Março 41.780 30.784 31.125 37.060 37.639 
Abril 40.379 31.410 30.955 37.645 38.608 
Maio 43.194 30.960 31.586 37.340 38.191 
Junho 39.696 31.915 31.130 37.482 38.231 
Julho 40.867 31.892 31.560 37.715 37.884 
Agosto 36.761 29.419 31.474 37.797 50.226 
Setembro 41.624 30.849 32.879 39.048 40.982 
Outubro 43.136 30.760 30.042 40.623 41.230 
Novembro 39.415 33.206 32.482 39.532 40.252 
Dezembro 52.039 43.040 49.750 50.734 48.349 
Totais 479.366 372.763 382.882 457.827 476.770 

Evolução do Faturamento INSS
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Participação de Outros Clientes no Faturamento Global

A Dataprev registrou um expressivo crescimento de 33,9 milhões nas receitas obtidas com outros 
Clientes,  faturamento que totalizou mais  de 242,0 milhões,  no exercício  de 2010.  Neste  grupo 
desponta  a  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  com participação  de  61,8% e  no  total  do 
faturamento de 20,8% e também a evolução dos demais clientes que se compõem principalmente de 
instituições financeiras às quais prestamos serviços de crédito consignado. O Incremento nominal 
registrado (16,3%) representou um aumento real, descontada a variação do IPCA, de 9,30%.

Figura X – Evolução Faturamento outros Clientes
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Tabela IX – Faturamento Anual de Diversos Clientes

Figura XI - Distribuição do Faturamento com Demais Clientes em 2010 em R$ mil
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Valor % Valor %

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB 139.683 57,70 149.600 61,80 7%

Demais Clientes 53.144 21,95 77.201 31,89 45%

Ministério da Previdência Social - M.P.S. 8.925 3,69 10.909 4,51 22%

Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E. 6.388 2,64 2.418 1,00 -62%

PREVIC 1.958 0,81

Total 208.140 85,98 242.087 100,00 16,3%

Faturamento Anual de Diversos Clientes
2009 2010

Evolução
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 2.3 Programas de Governo

A Dataprev iniciou o exercício de 2010 com um total de R$80 milhões de dotação orçamentária 
para  investimento,  sendo  R$48  milhões  destinados  ao  Programa  0087  (Gestão  da  Política  de 
Previdência Social, com uma Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a 
Previdência Social) e R$32 milhões destinados ao Programa 0807 (Programa de Investimento das 
Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio com duas Atividades: Manutenção e Adequação de 
Bens Imóveis e Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos).

Na tabela a seguir estão demonstradas as variações ocorridas no exercício de 2010.

Tabela X – Orçamento de Investimentos por Atividade
R$       

Programa/Atividade Orçamento 
Inicial 

Aprovado

Reprogramação 
Aprovada

Orçamento 
Final 

Aprovado

Programa 0087 – Gestão da Política de Previdência Social 48.000.000 93.149.797 141.149.797

Ação  4117  –  Atividade:  Manutenção  e  Adequação  da 
Infraestrutura de TI para a Previdência Social

48.000.000 93.149.797 141.149.797

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio

32.000.000 8.000.000 40.000.000

Ação 4101 – Atividade: Manutenção e Adequação de Bens 
Imóveis

20.000.000 - 20.000.000

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

12.000.000 - 12.000.000

Ação 123C – Projeto: Aquisição de Imóveis do INSS - 8.000.000 8.000.000

Total 80.000.000 101.149.797 181.149.797

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Programa 0087 – Gestão da Política de Previdência Social

Para atender as orientações do Ministério da Previdência Social – MPS em relação às necessidades 
da  Previdência  Social  para  um  futuro  próximo  e,  ainda,  compromissos  assumidos  perante  o 
Ministério Público Federal – MPF, por intermédio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) 
firmado entre  a  Dataprev  e  aquele  MPF,  tornou-se imperiosa  a  realização de  investimentos  de 
grande monta que, em 2009, atingiu o valor de R$183,6 milhões e em 2010 o montante de R$ 101,4 
milhões.

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

70



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

A  participação  da  Dataprev  neste  processo  abrange  a  modernização  dos  atuais  sistemas 
informatizados que atendem os serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
retirando da Organização também o ônus de vir  operando com sistemas proprietários. Além de 
reformas  para  dotar  os  três  centros  de  processamento  da  estrutura  requerida,  houve  um  forte 
incremento  na  aquisição  de  servidores,  área  de  armazenamento  de  informações,  redes  de 
comunicação no exercício de 2009.

O ônus de vir operando com sistemas proprietários gera grandes gastos com o fornecedor exclusivo 
do parque computacional de grande porte, cujo contrato deveria ser renovado em 01 de abril de 
2010.  Nas  discussões  para  renovação  desse  contrato,  os  Dirigentes  da  Dataprev  obtiveram 
condições especiais do fornecedor, só obtidas por poucos clientes, todos dos Estados Unidos da 
América,  nação  de  origem  da  transnacional  fornecedora  do  referido  parque.  O  sucesso  dessa 
negociação resultaria em uma economia de aproximadamente R$90 milhões, num período de cinco 
anos, em relação ao modelo de contratação que era padrão do fornecedor em relação a clientes do 
Brasil.

Ocorre que os gastos com esses contratos assinados até  então eram na modalidade de locação, 
consequentemente  alocados  em rubricas  de  custeio  e,  na  nova  proposta,  seriam adquiridos  os 
mainframes,  bem como seus  respectivos  softwares  operacionais,  com valor  da ordem de  R$65 
milhões, em rubricas de investimento, naquele momento sem suporte de autorização no orçamento 
aprovado.

Nesse  contexto,  imediatamente  a  Dataprev  solicitou  suplementação  do  seu  Orçamento  de 
Investimento, por um lado recorrendo ao MPS que, sendo patrocinador do Programa 0087, tem a 
prerrogativa legal de suplementar a dotação do Programa patrocinado em mais 30% e por outro 
lado,  requerendo  um  crédito  suplementar  de  R$78,7  milhões  que  deu  entrada  no  Congresso 
Nacional em 27 de maio de 2010, tramitando sob o número PLN 012/2010 e cujo parecer foi votado 
pela CMO (Comissão Mista de Orçamento) em 17 de novembro de 2010. O MPS conhecedor de 
todos os fatos autorizou imediatamente os 30% adicionais, elevando assim a dotação para a Ação 
4117 do Programa 0087 de R$48 milhões para R$62,4 milhões, em 11 de maio de 2010, ainda 
insuficientes à plena realização do Programa 0087 projetada para 2010.

Todo o desenho de reprogramação orçamentária baseava-se no fato de que, via de regra, em não 
havendo  erros  técnicos  na  submissão  ao  DEST  de  pedido  de  crédito  suplementar,  a  devida 
autorização  do  Congresso  Nacional  é  efetivada  antes  do  recesso  parlamentar  de  julho.  A 
reprogramação  proposta  implicava  também em um maior  ingresso  de  recursos  financeiros  nos 
cofres da organização a ser suportado pelo resultado esperado das negociações que estavam em 
curso com clientes para revisão de seus respectivos contratos com a Dataprev e pelo pagamento de 
créditos a receber desses mesmos clientes. 

Finalmente,  esclarecemos que os grandes volumes de gastos com investimentos,  cerca de 68%, 
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concentrados principalmente em três meses do exercício de 2010 são: em abril de 2010, a realização 
da aquisição dos três mainframes e seus softwares operacionais (R$ 64.316.182,00); em julho de 
2010 a realização da aquisição de licenças Oracle (R$ 14.755.705,00) e em dezembro de 2010 a 
realização de  grande parte  da  compra  de  microcomputadores  para  renovação do parque desses 
equipamentos (R$ 5.098.097,00).

A seguir é apresentada a tabela síntese das informações do Programa 0087 – Gestão de Política de 
Previdência Social.

Dados Gerais do Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social:

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral Implementar uma política previdenciária justa e sustentável 

Objetivos Específicos Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas na área de previdência social

Gerente do programa Não se aplica
Responsável pelo programa no 
âmbito da Dataprev Não se aplica

Indicadores ou parâmetros utilizados 
para avaliação do programa Não se aplica

Público-alvo (beneficiários) Governo

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio

Esse Programa é composto por duas Ações e um Projeto: Ação 4101 – Manutenção e Adequação de 
Bens  Imóveis,  Ação  4102  -  Manutenção  e  Adequação  de  Bens  Móveis,  Veículos,  Máquinas  e 
Equipamentos e Projeto 123C – Aquisição de Imóveis para Instâncias Regionais.  

A dotação orçamentária  para este  Programa,  totalizou em 2010 R$ 40,0 milhões sendo R$20,0 
milhões para a Ação 4101, R$ 12,0 milhões para a Ação 4102 e R$ 8,0 milhões para o Projeto 
123C.   Como  já  comentado  anteriormente,  a  execução  orçamentária  foi  significativamente 
prejudicada em função da aprovação orçamentária ter sido aprovada somente no final do exercício.  

Dessa  forma,  a  execução  orçamentária  total  do  Programa  0807  alcançou  somente  13,28%, 
representando R$ 5,3 milhões,  bem abaixo da expectativa de realização para o exercício.   Esta 
realização  ficou  assim  distribuída:  R$  3,5  milhões  para  a  Ação  4101  –  Manutenção  de  Bens 
Imóveis,  representado  17,38%  e  R$  1,8  milhões  para  a  Ação  Manutenção  de  Bens  Móveis, 
representando  15,30% do  previsto.   Quanto  ao  Projeto  123C –  Aquisição  de  Imóveis  para  as 
Instâncias  Regionais  não  houve qualquer  realização.   Abaixo,  tecemos  comentários  sobre  cada 
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Ação.

Abaixo  a  tabela  com as  informações  básicas  do  Programa 0807 –  Investimento  das  Empresas 
Estatais em Infraestrutura de Apoio.

Dados Gerais do Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de 
Apoio:

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral

Implantar e manter uma infraestrutura eficiente e 
integradora de instalações prediais e equipamentos, 
objetivando contribuir para obtenção de resultados e 
melhorias na manutenção do Patrimônio Público

Objetivos específicos Dotar a área administrativa de condições necessárias para 
prestar adequado suporte a área operacional

Gerente do programa Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS

Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica

Público-alvo (beneficiários)
 Governo

Ações do Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio 
empreendidas pela Dataprev no exercício de 2010

Ação 4101 Atividade: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis em 2010

Ação 4102 Atividade: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, 
Máquinas e Equipamentos em 2010

Ação 123-C Projeto: Aquisições de Imóveis para Instâncias Regionais

Ação 4101 Atividade: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis em 2010

A realização verificada de 17,38% na Atividade Manutenção e Adequação de Bens Imóveis do 
Programa 0807 – Ação 4101, com dotação orçamentária de R$20 milhões, deve-se ao fato de as 
reformas previstas nas instalações da Dataprev em vários pontos do país serem de vulto. Esse tipo 
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de reforma requer diversos, e por vezes complexos, projetos que retardaram os projetos básicos de 
licitação destas reformas.

Não obstante, a expectativa de realização em 2010 da reforma da fachada e construção de escada 
externa, para escape em caso de emergência na Sede no Distrito Federal 2010, foi frustrada pela 
dificuldade em se obter as exigidas licenças no GDF, só obtidas em 30 de dezembro de 2010. 

Além  disso,  a  decisão  pela  compra  dos  três  mainframes  requereu  um  complexo  ajuste  na 
programação  inicialmente  prevista  para  2010 em que se  admitiu,  após  as  devidas  tratativas,  o 
ingresso financeiro pelo pagamento de faturas em atraso, que não ocorreu na proporção necessária, 
e a majoração do valor unitário do valor recebido dos bancos para os empréstimos consignados a 
aposentados e pensionistas que, em função das negociações, só teve reflexo mais significativo no 
caixa a partir dezembro de 2010. Desta forma a Dataprev se viu obrigada a contingenciar parte de 
seus investimentos.

Ação  4102  Atividade:  Manutenção  e  Adequação  de  Bens  Móveis,  Veículos,  Máquinas  e 
Equipamentos em 2010

A realização  verificada  de  15,30%  na  Atividade  Manutenção  e  Adequação  de  Bens  Móveis, 
Veículos, Máquinas e Equipamentos do Programa 0807 – Ação 4102, com dotação orçamentária de 
R$12  milhões,  foi  consequência  do  contingenciamento  de  gastos  com  investimento  devido  à 
adequação  da  proposta  inicial  de  2010  à  vantagem  da  compra  dos  três  mainframes  e  seus 
respectivos softwares operacionais. 

Ocorre que a compra desses três computadores de grande porte gerou a necessidade de solicitação 
de  crédito  suplementar,  cuja  autorização só foi  obtida  em 28 de dezembro de 2010 e ainda,  a 
imperiosa conciliação com o fluxo de caixa, que também não ocorreu na forma ideal, uma vez que 
os efeitos das negociações que estavam em andamento com clientes  para aumento das receitas 
operacionais  se  produziram em tempos  distintos  daqueles  que  atenderiam a  nova  realidade  do 
exercício de 2010.

Ação 123-C Projeto: Aquisições de Imóveis para Instâncias Regionais

A não execução orçamentária da Ação 123C – Aquisição de Imóveis para Instâncias Regionais em 
2010, decorreu do fato de não ter sido possível obter autorização do Congresso Nacional para a 
solicitação de Crédito Suplementar, enviada pela Dataprev ao DEST em abril de 2010. O Projeto de 
Lei para suportar a Ação 123c foi enviado pelo DEST ao Congresso Nacional, dando entrada na 
CMO – Comissão Mista de Orçamento em 27 de maio de 2010 sob o número 013/2010.

Em 28 de dezembro de 2010 a autorização orçamentária requerida para a Ação 123C foi efetivada 
pela Medida Provisória Nº 515, não havendo tempo hábil  em 2010 para aquisição de qualquer 
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imóvel.

Releva mencionar que não havia previsão orçamentária para a Ação 123C quando da elaboração, 
em junho de 2009, da Proposta Orçamentária de 2010, por força da intenção de adquirir em 2009 
todos os 16 imóveis do INSS previstos. Houve seis imóveis que não foram adquiridos devido a 
entraves documentais ou de ocupação não superados no exercício de 2009.

Os imóveis que a Dataprev planejava comprar em 2010 seriam aqueles da Rua Codajás, 26 A em 
Manaus, da Travessa da Lapa, 200 e seu Anexo em Curitiba, da Praia de Botafogo, 244 no Rio de 
Janeiro e da Rua de Santana, 124 no Rio de Janeiro.

Imóvel do Distrito Federal

A Dataprev assinou com o INSS em 2009 um Protocolo de Intenção, com validade de um ano, para 
compra  do  imóvel  onde  funciona  a  Sede  da  Empresa  no  DF,  uma  vez  que  havia  questões 
documentais  a  serem  resolvidas  pelo  INSS  e  a  União.  Como  as  questões  documentais  que 
impediram a aquisição do imóvel em 2009 não foram superadas em 2010, a Dataprev estornou o 
registro do imóvel de seu patrimônio. Desta forma, a Dataprev só poderá voltar as tratativas para 
aquisição do imóvel em que está instalada em Brasília quando a documentação exigida estiver em 
conformidade. 

Imóvel do Amazonas

A aquisição do imóvel em Manaus aguarda a resolução pelo INSS de pendências de documentação 
perante a Prefeitura Municipal.

Imóvel do Rio de Janeiro:

Os imóveis  da  Praia  de  Botafogo,  244  e  da  Rua  de  Santana,  124,  ambos  no  Rio  de  Janeiro, 
aguardam a resolução de pendências documentais e avaliação do preço de venda pela CEF, para que 
a Dataprev possa examinar a viabilidade de comprá-los do INSS.

Imóvel do Paraná

A aquisição do imóvel em Curitiba aguarda a resolução pelo INSS de pendências de documentação 
perante a Prefeitura Municipal.
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 2.3.1 Execução dos Programas de Governo

O Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo e seus três respectivos 
conjuntos de informações: Identificação do Programa de Governo; Informações orçamentárias e 
financeiras  do Programa e Análise  do Resultado Alcançado não se aplicam a Dataprev,  pois  a 
Empresa não é gestora de nenhum dos programas que compõem o PPA – Plano Plurianual, participa 
dos  programas  governamentais  por  meio  da  execução  de  ações  componentes  de  dois  destes 
programas.

A implementação das ações dos programas de governo no âmbito da Dataprev ocorreu conforme 
sinteticamente a seguir relatado.

 2.3.1.1 Programa  0087  –  Gestão  de  Política  de  Previdência  Social  (Ação  4117 
Atividade  –  Manutenção  e  Adequação  da  Infraestrutura  de  Tecnologia  da 
Informação para a Previdência Social)

Dados Gerais da Ação 4117 Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia 
da Informação para a Previdência Social:

Tipo da Ação Atividade

Finalidade Manter o ambiente tecnológico da Dataprev, visando torná-lo apto para 
suportar o nível de demanda dos serviços da Previdência Social.

Descrição

Concepção, gerenciamento do desenvolvimento de novas soluções de TI, 
visando a adequação funcional dos sistemas informatizados, a segurança da 
informação, a aquisição de produtos de software no mercado e o 
desenvolvimento de novos sistemas de informação requeridos pela 
Previdência Social

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

Coordenador nacional da ação Maurício de Castro Oliveira

Unidade(s) executora(s) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

A Ação 4117 Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
para a Previdência Social, por questões administrativas da Empresa, foi denominada internamente 
de Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev, sendo composta, no 
exercício 2010 por 05 (cinco) atividades principais.
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Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev

Este  programa  define  a  estratégia  de  aquisição  de  componentes  para  suporte  tecnológico  aos 
sistemas de informações da Dataprev e seus clientes, considerando todos os sistemas atualmente em 
produção e os que serão desenvolvidos para automação dos processos operacionais e gerenciais, 
incluindo os advindos de processos de migração.

O objetivo da arquitetura técnica é identificar e definir os componentes tecnológicos necessários 
para  a  implementação  e  utilização  da  arquitetura  de  tecnologia  da  informação.  É  importante 
perceber a diferença entre a arquitetura técnica e a implementação desta arquitetura. A arquitetura é 
um  modelo  que  representa  a  configuração  dos  componentes  tecnológicos,  suas  regras, 
relacionamentos  e  interdependências.  Este  modelo  serve  como  base  para  o  projeto, 
desenvolvimento e aquisição dos recursos que implementarão a arquitetura técnica.

Na confecção da Especificação Técnica das soluções, deverão ser adotados critérios que preveem 
expansões  futuras,  garantindo  a  escalabilidade  do  conjunto  em consonância  com as  demandas 
advindas do processo de migração de regras de negócio e de transposição do acervo de dados. 

É  imperativo  observar  que  a  necessidade  de  características  de  disponibilidade,  portabilidade, 
escalabilidade das soluções ou servidores e replicação dos serviços e dados serão determinantes 
para o sucesso deste programa.

Com a  crescente  evolução da  virtualização no cenário  mundial,  faz-se  necessário  a  adoção de 
práticas e mecanismos que permitam a sua utilização na Dataprev de forma planejada e controlada. 
A Computação  nas  Nuvens  (Cloud  Computing)  define  uma  prestação  de  serviços  de  recursos 
computacionais com uma arquitetura orientada a serviços, computação autonômica e utilitária que 
não  requerem  que  os  usuários  saibam  a  localização  física  dos  recursos  ou  componentes  dos 
sistemas,  permitindo uma maior  disponibilidade e  racionalização dos recursos  entre  os sites  da 
empresa. Os detalhes de configuração do ambiente são abstraídos para os usuários finais, que não 
têm necessidade de serem especialistas, ou terem controle sobre a tecnologia de infraestrutura que 
os suporta.

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 e estabelecer uma logística de desativação dos equipamentos Unisys. 

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

• Identificar as necessidades de processamento e armazenamento atuais;
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• Estabelecer o nível de escalabilidade desejado dentro do horizonte de planejamento;
• Prospectar as alternativas tecnológicas que melhor implementem os níveis de escalabilidade,

disponibilidade desempenho e eficiência pretendidos;
• Projetar a arquitetura técnica e especificar os componentes da infraestrutura de TIC;
• Instruir o processo de aquisição;
• Homologar solução adquirida;
• Elaborar plano de capacitação do corpo técnico
• Implantação das soluções adquiridas.

Dados Gerais do Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica:

Objetivo geral
Dotar a Empresa de uma Infraestrutura de TIC moderna e 
adequada para atendimento aos níveis de serviço exigidos 
pelos clientes da Dataprev.

Objetivos Específicos

Adotar uma arquitetura técnica e uma infraestrutura de 
TIC mais segura e robusta que permita um melhor 
gerenciamento.
Especificar equipamentos que permitam implementar 
escalabilidade horizontal e vertical e prover com agilidade 
demandas programadas e não programadas de recursos de 
TI. 
Implementar conceitos de alta disponibilidade e 
contingenciamento de dados e serviços, com um nível de 
maturidade adequado aos requisitos de negócio, que seja 
capaz de atender e implementar tolerância à falhas.
Substituir equipamentos em avançado estado de 
obsolescência do processo de produtivo da Dataprev.
Realizar Análise de Desempenho para acompanhamento 
da solução projetada.

Gerente do programa DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação 
do programa

Melhorias na capacidade de armazenamento
Aumento da capacidade de processamento

Principais Atividades do Programa

Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados
Atividade  02  –  Projeto  da  Arquitetura  Técnica  e  Especificação  dos  Elementos  da 
Infraestrutura de TIC
Atividade 03 – Consolidação do Ambiente x86A
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Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços
Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede

Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados

Dados Gerais da Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados:

Tipo da Atividade Adequação da Solução de Armazenamento de Dados

Finalidade

Adequar os recursos locais de armazenamento massivo de dados, dos 
Centros de Processamento da Dataprev, adquirindo soluções baseadas em 
tecnologias SAN (Storage Área Network). Esta solução deve ser 
implementada de forma a possibilitar que cada storage local possa ter 
seus dados replicados remotamente.

Descrição 

Projetar, especificar e adquirir equipamentos que permitam reestruturar o 
processo de armazenamento, salva e replicação de dados utilizando os 
centros de processamento de dados da Dataprev como 
contingenciamento ativo e passivo de dados.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI 

Coordenador nacional da ação DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI 

Unidade(s) executora(s) DESI - Departamento de Sustentação da Infraestrutura de TI e Centros de 
Processamento de Dados

Principais resultados:

Todos os equipamentos adquiridos foram homologados e implantados nos sites de Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo. O planejamento para as implantações do CNIS, SAA, Migração BRICON, 
SDC e MTE no site CPRJ e do SABI no site CPSP se iniciou em dezembro de 2009, terminando em 
março de 2010. A implantação do CNIS, SAA e MTE iniciou em julho de 2010 terminando em 
agosto. O sistema SABI foi implantado na nova infraestrutura do CPSP em março de 2010. Ainda 
estão em processo de implantação o SIBE e o SDC. 

Foram realizados esforços como remanejamento dos sistemas para outros ativos de armazenamento 
onde os volumes alocados inicialmente foram reavaliados e aumentados de acordo como descrito 
abaixo:

MTE Volume inicial: 7,0 TB;  Novo Volume : 15,0  TB
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CNIS Volume inicial: 7,0 TB;  Novo Volume : 70,0  TB
Migração BRICON Volume inicial: 5,5 TB; Novo Volume : 11,0 TB
SABI Volume inicial: 7,0 TB; Novo Volume : 30,0 TB 

Os volumes alocados para os Bancos de Dados foram redimensionados usando-se o Designer da 
Oracle.

Principais problemas:

Os principais problemas encontrados dizem respeito ao surgimento de novos requisitos de negócio 
que  impactaram diretamente  nas  capacidades  inicialmente  projetadas  para  os  sistemas  SIBE I, 
CNIS, MTE e BI.

O  planejamento  de  aquisição  dos  storages  utilizou  como  parâmetro  definidor  de  volume,  as 
demandas em andamento e com requisitos funcionais definidos, permitindo-nos calcular o volume 
total do storage.

Ao longo do processo de aquisição, outras demandas surgiram e algumas antigas sofreram alteração 
ou  surgiram  novos  requisitos  exigindo-se  um  incremento  nos  volumes  alocados  no  storage, 
principalmente no CPRJ.

Para que houvesse atendimento as demandas não planejadas, foi feito um redirecionamento destas 
(OLAP MTE e CNIS Homologação) para o CPSP. 

Com os volumes definidos para o SIBE perto de 120 TB para 5 anos (quatro vezes o planejado),  
será necessário iniciar processo de aquisição de novos sistemas de armazenamento.

Em decorrência da indisponibilidade  orçamentária não foi possível concluir a aquisição dos demais 
componentes registrados na ata, nos submetendo a necessidade de realização de um novo processo 
licitatório para atendimento das novas demandas que surgiram em decorrência de alterações nas 
especificações dos projetos.

Contratações e Parcerias:

Encontra-se  em processo  de  análise  a  contratação  de  consultoria  especializada  para  apoiar  os 
processos de replicação do acervo de dados e contingenciamento dos sistemas entre sites.

Está  em  processo  de  construção  um  projeto  para  viabilizar  a  implantação  dos  processos  de 
contingência entre os sites da Dataprev.
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Atividade  02  –  Projeto  da  Arquitetura  Técnica  e  Especificação  dos  Elementos  da 
Infraestrutura de TIC

Realização de novas especificações técnicas dos elementos de infraestrutura para as camadas de 
apresentação, negócio e banco de dados, para atendimento de novas necessidades de negocio (alta 
disponibilidade, acomodação de novos sistemas, áreas de backup intermediário, etc) englobando os 
seguintes ambientes:

Ambiente de Desenvolvimento;
Ambiente de Homologação ;
Ambiente de Treinamento;
Ambiente de Testes ;
Ambiente de Produção;
Ambiente OLAP;
Ambiente de ECM.

Dados Gerais da Atividade 02 – Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da 
Infraestrutura de TIC:

Tipo de Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TI

Finalidade

Adequar a infraestrutura de TI considerando as atuais tendências do 
mercado e os padrões de arquitetura usualmente recomendados para 
ambientes de desenvolvimento, homologação, treinamento, testes e 
produção para as camadas de apresentação, negócio e banco de dados. 
Atendendo as novas necessidades dos clientes, estão sendo projetados 
ambientes de OLAP para apoio a decisões estratégicas e ECM  para gestão 
documental corporativa. 

Descrição 

Projetar, especificar e adquirir equipamentos e softwares que permitam 
reestruturar os ambientes produtivos utilizando os centros de 
processamento de dados da Dataprev como contingenciamento ativo e 
passivo de serviços e dados.

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI

Coordenador nacional da ação DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI

Unidade(s) executora(s) DESI - Departamento de Sustentação da Infraestrutura de TI e Centros de 
Processamento de Dados
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Principais resultados:

Todos os equipamentos adquiridos em 2009 foram homologados e implantados nos sites do Rio de 
Janeiro  (término em julho de  2010) e  São Paulo (término em março de 2010),  a  partir  destas 
implantações,  foi  iniciada a migração dos sistemas e eliminação de equipamentos obsoletos em 
produção consolidando recursos da camada de apresentação e negócio e implementação de alta 
disponibilidade e contingenciamento dos serviços, também foram implantados 06 servidores RISC 
para padronização da camada de banco de dados OLTP dos sistemas da Previdência Social, MTE e 
RFB.

Principais problemas:

Problemas  na  implantação  decorrentes  de  remanejamentos  de  equipamentos  e  necessidade  de 
adequações elétricas e de refrigeração do ambiente.

Em decorrência da indisponibilidade orçamentária não foi possível concluir a aquisição dos demais 
componentes registrados na ata, nos submetendo a necessidade de realização de um novo processo 
licitatório para atendimento das novas demandas que surgiram em decorrência de alterações nas 
especificações dos projetos. 

Contratações e Parcerias:

Encontra-se  em processo  de  análise  a  contratação  de  consultoria  especializada  para  apoiar  os 
processos de replicação dos serviços e sistemas visando garantir o contingenciamento dos sistemas 
entre sites.

Está em processo de aprovação, um projeto (Sistema de Gestão de Conteúdo Corporativo) para 
apoio na montagem da infraestrutura de ECM.

Atividade 03 – Consolidação do Ambiente x86

Nos Centros de Processamento da Dataprev (CP) existem atualmente instalados 965 (novecentos e 
sessenta e cinco) servidores em diferentes plataformas e de diversos modelos. Essa diversidade leva 
a Dataprev a enfrentar problemas operacionais, de defasagem tecnológica, do aumento dos custos 
de propriedade e de aproveitamento do espaço físico.

No ambiente X86 (máquinas baseadas na arquitetura de processadores Intel a partir do 8086 e suas 
evoluções ou equivalentes), estimativas preliminares indicam que 30 % dos servidores apresentam 
defasagem  tecnológica  e  com  dificuldades  na  manutenção  e  reposição  de  componentes. 
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Ressaltamos que nesse ambiente, onde são executadas aplicações de importância relevante para a 
Previdência  Social,  falhas  de  hardware  são  identificadas  ocasionando  diversos  registros  de 
descontinuidade na prestação de serviços, com a consequente disponibilidade de informações no 
sistema previdenciário.

Diante  desse  cenário  identificou-se  a  necessidade  da  criação do projeto  de  consolidação  desse 
ambiente, promovendo uma atualização tecnológica por meio da migração dos sistemas e de suas 
aplicações  para  equipamentos  com tecnologia  atual,  de  modo  a  reduzir  ou  eliminar  impactos, 
possibilitando uma gestão organizada dos processos produtivos na Dataprev.

Dados Gerais da Atividade 03 – Consolidação do ambiente x86:

Tipo da Atividade Consolidação do Ambiente x86

Finalidade Substituição dos equipamentos obsoletos por hardware novo usando-se 
as tecnologias de virtualização e “Cloud  Computing”

Descrição 

Projetar, especificar e adquirir soluções que  permitam disponibilizar o 
novo ambiente com: capacidade de processamento de acordo com a 
variação de utilização, disponibilidade,  contingenciamento e maior 
eficiência na entrega das soluções.

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI 

Coordenador nacional da ação DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI 

Unidade(s) executora(s) DESI - Departamento de Sustentação da Infraestrutura de TI e Centros 
de Processamento de Dados

Principais resultados:

Ao longo do primeiro semestre de 2010, foi realizada a instalação de 27 equipamentos x86 com 
software  de  virtualização  (VMWARE)  adquiridos  em  2009,   permitindo  que  a  primeira  fase 
(utilização das máquinas virtuais sem o storage) do processo de consolidação fosse executada.

Ao longo deste semestre, foi feito o planejamento de conexão deste ambiente ao storage, iniciando-
se a efetiva ligação entre os ambientes a partir de julho de 2010.

Esta  ligação  dos  equipamentos  x86  ao  storage  propiciou  um  incremento  nas  quantidades  de 
máquinas consolidadas e migradas no novo ambiente.
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Principais problemas:

Problemas  na  implantação  decorrentes  de  remanejamentos  de  equipamentos  e  necessidade  de 
adequações elétricas e de refrigeração do ambiente. 

Contratações e Parcerias:

Dois projetos já estão aprovados, o de Consolidação e o de Virtualização,  no âmbito do DEPI, para 
apoio no processo de consolidação deste ambiente. 

Um  outro  projeto,  “Cloud  Computing”  está  sendo  aberto  para  viabilizar  a  implantação  desta 
tecnologia, o que permitirá melhorar ainda mais a utilização dos recursos de TI, focando o seu 
compartilhamento entre equipamentos geograficamente dispersos. 

Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços

Dados Gerais da Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços:

Tipo da Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC

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

Descrição 
Dotar a Rede Multisserviços da Dataprev de tecnologia atual de forma a 
atender às 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

Coordenador nacional da ação DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações

Unidade(s) executora(s) DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações e Unidades 
Regionais

Principais resultados:

A instalação dos equipamentos adquiridos nos anos anteriores foi viabilizada em 2010 a partir da 
conclusão do processo de aquisição de switches nível 2, cujos dados são apresentados na tabela, a 
seguir:
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Tabela XI - Aquisição da Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços

ASSUNTO
VALOR 

ESTIMADO 
ORIGINAL

VALOR
REALIZADO

DATA DE 
ASSINATURA 

DA AF

DATA DE 
ACEITE 

PELA 
DATAPREV

SITUAÇÃO

Aquisição de 
switch nível 2 R$ 5.990.468,15

R$ 471.207,00
R$ 754.488,00
---------------------
R$ 1.225.695,00

22/07/2010
27/07/2010

25/08/2010
27/09/2010 CONCLUÍDO.

1º Fornecimento 
(Pedido Inicial)

Fonte: Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI – DEPI

Com relação à expansão do serviço de videoconferência, encontra-se em trâmite administrativo o 
processo de adesão à ata de registro de preço, iniciado em 2009, para aquisição inicial de 11 (onze) 
estações secundárias e 16 (dezesseis) televisores para solução de suporte à comunicação corporativa 
para videoconferência e ensino à distância pela rede da Previdência Social atendendo aos endereços 
da Dataprev, nas Unidades Regionais AC, AL, AP, CE, PB, RN, RO, RR, SC, SE e TO. (RQ DERE 
12/2009)

Principais problemas:

A atualização tecnológica da rede, com a instalação dos equipamentos adquiridos nas redes locais 
dos  Centros  de  Processamento  em aderência  ao  Modelo  de  Referência  das  Redes  Locais  dos 
Centros de Processamento, implica na realização de uma série de intervenções na rede, as quais, por 
causarem  indisponibilidade  nos  serviços,  precisam  de  janelas  de  manutenção  previamente 
negociadas  com o cliente.  Cabe observar,  que  estas  ações  de  adequação  da  rede  muitas  vezes 
deixam  de  ser  priorizadas  em  função  da  necessidade  de  alocação  de  recursos  e  janelas  de 
manutenção para atendimento à outras demandas prioritárias da empresa, tais como instalações de 
novos servidores e de serviços acordados com o cliente.

Outro fator que gerou atraso nas ações de instalação dos equipamentos, sobretudo nos Centros de 
Processamento  do  Distrito  Federal  e  de  São  Paulo,   foi  a  falta  de  infraestrutura  elétrica  para 
realização  de  novas  instalações,  problema  este  que  começou  a  ser   resolvido   no  decorrer  do 
segundo semestre de 2010 .

Face as dificuldades acima relacionadas e ao fato da aquisição dos switches de nível 2 ter sido 
concluída  apenas  em meados  do  segundo  semestre  de  2010,  será  feito  um planejamento  para 
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continuidade  em  2011  das  ações  referentes  à  adequação  das  Redes  Locais  dos  Centros  de 
Processamento ao Modelo de Referência.

Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede

Dados Gerais da Atividade 05 –  Modernização da Solução de Segurança de Rede:

Tipo da Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC

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

Coordenador nacional da ação DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Unidade(s) executora(s) DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e os Centros de 
Processamento

Principais resultados:

Encontra-se em trâmite administrativo, os processos iniciados em 2009 para aquisição de 06 (seis) 
dispositivos de firewall e 06 (seis) Sistemas de Prevenção de Intrusão (Intrusion Prevention System 
– IPS) para complementar a segurança de dados nas redes locais dos prédios do CPRJ, CPDF e 
CPSP. 

Dados de Aquisição da Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede:

ASSUNTO VALOR ESTIMADO ORIGINAL

Aquisição de 06 equipamentos FIREWALL R$ 4.377.476,30

Aquisição de 06 equipamentos IPS R$ 3.600.000,00
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 2.3.1.2 Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de 
Apoio

O exercício 2010 ainda evidencia os principais problemas encontrados pela Dataprev, decorrentes 
de  um longo  período  sem investimentos  nas  suas  instalações,  comprometendo  a  infraestrutura 
predial,  além da carência  de  pessoal  habilitado e  capacitado para atendimento as  demandas de 
manutenção e modernização do ativo permanente mobilizado e imobilizado da Empresa.

Para atendimento dessa demanda represada – alvos precípuos da Ação 4101 Atividade: Manutenção 
e  Adequação  de  Bens  Imóveis  e  da  Ação 4102  Atividade:  Manutenção  e  Adequação  de  Bens 
Móveis,  Veículos,  Máquinas  e  Equipamentos  –  a  Empresa  atua  em regime  de  priorização  de 
serviços, em forte investimento no planejamento das ações a curto, médio e longo prazos, e na 
realização de concursos públicos permanentes, recompondo e renovando os quadros de engenheiros 
e arquitetos. 

Dados Gerais do Programa de Investimento das Empresas Estatais:

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral

Implantar e manter uma infraestrutura eficiente e integradora 
de instalações prediais e equipamentos, objetivando 
contribuir para obtenção de resultados e melhorias na 
manutenção do Patrimônio Público

Objetivos específicos Dotar a área administrativa de condições necessárias para 
prestar adequado suporte a área operacional

Gerente do programa Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS
Responsável  pelo  programa  no  âmbito  da 
Dataprev Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES

Indicadores  ou  parâmetros  utilizados  para 
avaliação do programa Não se aplica

Público-alvo (beneficiários) Governo

Principais Ações do Programa 0807 de Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura 
de Apoio

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Ação  4102  –  Manutenção  e  Adequação  de  Bens  Móveis,  Veículos,  Máquinas  e 
Equipamentos
Ação 123 C – Aquisição de Imóveis
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Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Dados Gerais da Ação Manutenção e Adequação de Bens Imóveis:

Tipo da Ação Atividade

Finalidade 
Realizar despesas com obras e manutenções de adequação que 
prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade 
dos serviços prestados pela Dataprev

Descrição
Realizar obras de reforma e adequação das instalações e serviços de 
manutenção de natureza civil, elétrica, mecânica e 
telecomunicações, que sejam contabilizadas no imobilizado

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Coordenador nacional da ação DEES – Departamento de Engenharia e Serviços Gerais

Unidade(s) executora(s)
DIOP - Divisão de Obras e Projetos
DIMA - Divisão de Manutenção
URXX – Unidades Regionais

Principais Resultados:

Conclusão do processo de licitação da obra de reforma da fachada e escada de emergência do 
Edifício Sede no Distrito Federal;

Conclusão da obra de reforma e modernização dos elevadores do Edifício Sede no Distrito Federal;

Início das obras de modernização dos elevadores do Edifício da rua Professor Álvaro Rodrigues em 
Botafogo e do prédio do Cosme Velho, ambos no Rio de Janeiro;

Conclusão das obras de instalação do Circuito Fechado de TV para o prédio da rua Professor Álvaro 
Rodrigues;

Em andamento  as  obras  de  instalação  do  Circuito  Fechado  de  TV para  o  CPSP -  Centro  de 
Processamento de Dados do estado de São Paulo;

Em andamento a obra da Central de Ar Condicionado do Edifício Sede, prédio principal, no Distrito 
Federal (fancoletes e prumadas);

Conclusão das obras de instalação do ar condicionado na URPR – Unidade Regional do Paraná.
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Principais Problemas:

Restrições orçamentárias e/ou financeiras;

Capacidade operacional para a elaboração dos projetos e realização de todas as licitações referentes 
às demandas represadas. 

Contratações e Parcerias:

Contratação  de  empresas  especializadas  na  área  de  Engenharia  Civil,  Elétrica,  Mecânica  e 
Telecomunicações.

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

Dados Gerais da Ação Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos:

Tipo da Ação Atividade

Finalidade 

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que 
prolonguem a vida útil dos bens móveis, máquinas e equipamentos 
proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados pela 
Dataprev

Descrição
Realizar serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, 
máquinas e equipamentos de propriedade da Dataprev que sejam 
contabilizados no imobilizado

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS 

Coordenador nacional da ação Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES

Unidades executoras

Divisão de Obras e Projetos – DIOP
Divisão de Manutenção – DIMA
Divisão de Serviços Gerais – DISG
Divisão de Administração e Apoio de Serviços Gerais – DIAD

Principais Resultados:

Em andamento a implantação do novo mobiliário para a Dataprev em todo país;

Em  licitação  a  obra  para  implementação  dos  novos  grupos  geradores  do  CPRJ  –  Centro  de 
Processamento de Dados no Rio de Janeiro.
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Principais Problemas:

Restrições orçamentárias e/ou financeiras;

Capacidade  operacional  para  a  elaboração  de  projetos,  obras  e  licitações  de  grande  demanda 
represada.

Contratações e Parcerias:

Contratação de empresas especializadas nas áreas de Engenharia Elétrica e Mecânica.

Ação 123-C – Aquisições de imóveis

Dados Gerais da Ação Aquisição de Imóveis:

Tipo da Ação Projeto

Finalidade 

Reduzir despesas com locações e propiciar condições 
economicamente favoráveis à realização de investimentos de longo 
prazo e de maior vulto, além de atender à Portaria Conjunta 
INSS/DATAPREV Nº 03/2008

Descrição Aquisição de imóveis do INSS ocupados pela Dataprev
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS

Coordenador nacional da ação Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES

Unidades executoras Departamento de Engenharia e Serviços Gerais – DEES
Unidades Regionais – URXX

Principais Resultados:

Não houve resultados em função de a aprovação da dotação orçamentária para essa ação "123 - C", 
ter ocorrido próximo do final do exercício de 2010.

Principais Problemas:

O  impedimento  de  formalização  de  algumas  aquisições  ocorre  em  virtude  de  embaraços  de 
documentação:

• Edifício Sede – Distrito Federal – Brasília - SAS – Quadra 1 – Blocos “E” e “F” - Situação: 
Pendente

• Unidade Regional da Paraíba – URPB – Paraíba - João Pessoa -  Av. Getúlio Vargas, nº 47 
– subsolo, térreo (parte) e do 3º ao 12º andar - Situação: Pendente
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 2.3.2 Execução Física das Ações

O  Quadro  A.2.2  -  Execução  Física  das  ações  realizadas  pela  Dataprev por  orientação  da 
Controladoria Geral da União – CGU foi adaptado à realidade da Dataprev.

Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela Dataprev

Função

Subfunção

Program
a

A
ção

Tipo da 
Ação
P/A/O

Prioridade

Unidade 
de 

Medida

Execução 
Física Execução Financeira

Meta Meta

Prevista

R
ealizada

2
0
1
1

Prevista

R
ealizada

Para 2011

09 126 0087 4117 Atividade – N/A – – – 141.149.797 96.129.664 97.581.598

09 122 0807 4101 Atividade – N/A – – – 20.000.000 3.475.278 7.000.000

09 122 0807 4102 Atividade – N/A – – – 12.000.000 1.835.834 7.000.000

04 122 0807 123-C Projeto – Imóvel 
Adquirido 3 - 3 8.000.000 (*) 11.000.000

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

(*) Aprovação da dotação ocorreu somente no final de 2010, não havendo tempo hábil para execução 
da mesma.

 2.4 Desempenho Orçamentário e Financeiro

 2.4.1 Programação Orçamentária das Despesas

Quadro A.2.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da 
UGO

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - 
Dataprev 33202 57280

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Programação de Despesas Correntes

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes Valores em R$ 
1,00

Origem dos Créditos 
Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida
3- Outras Despesas 

Correntes
Exercícios Exercícios Exercícios

2009 2010 2009 2010 2009 2010

LO
A

Dotação proposta pela UO 337.655.316 423.606.959 386.447.520 361.714.200
PLOA
LOA 346.699.265 399.449.075 375.554.423 406.713.044

C
R

É
D

IT
O

S

Suplementares

Especiais
Abertos
Reabertos

Extraordinários
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total 346.699.265 399.449.075 375.554.423 406.713.044
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Programação de Despesas de Capital

Quadro A.2.5 – Programação de Despesas Capital Valores em R$ 
1,00

Origem dos Créditos 
Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras

6- Amortização da 
Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios
2009 2010 2009 2010 2009 2010

L
O

A

Dotação proposta pela UO 60.000.000 80.000.000
PLOA
LOA 60.000.000 80.000.000

C
R

É
D

IT
O

S

Suplementares 163.263.522 101.149.797(*)

Especiais
Abertos
Reabertos

Extraordinários
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total 223.263.522 181.149.797
(*)Suplementação de R$93.149.797 para Aquisição de Equipamentos de TI e R$8.000.000 para Aquisição de Imóveis.
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Quadro Resumo da Programação de Despesas

Quadro A.2.6 – Quadro da Programação de Despesas Valores em 
R$ 1,00

Origem dos Créditos 
Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital
9 – Reserva 

de 
Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios
2009 2010 2009 2010 2009 2010

L
O
A

Dotação proposta pela UO 724.451.170 785.321.159 60.000.000 80.000.000
PLOA
LOA 722.253.688 806.162.119 60.000.000 80.000.000

C
R
É
D
I
T
O
S

Suplementares 163.263.522 101.149.797

Especiais
Abertos
Reabertos

Extraordinários
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados

Outras Operações
Total 722.253.688 806.162.119 223.263.522 181.149.797

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não se aplica.

 2.4.2 Execução Orçamentária das Despesas

 2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

Despesas por Modalidade de Contratação:

Não se aplica.
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa:

Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 
dos Créditos Originários da UJ* Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa
Despesa 

Empenhada
Despesa 

Liquidada
RP não 

processados Valores Pagos

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 – Despesas de Pessoal 327.612.022 382.631.750

241100 - Salário Base 127.835.929 142.391.303
241600 – Encargos Sociais 118.901.778 139.308.572

241790 – Demais Despesas com 
Pessoal e Encargos Sociais 26.333.114 28.299.659

Demais elementos do grupo 54.541.199 72.632.216
2 – Juros e Encargos da 

Dívida
1º elemento de despesa 
2º elemento de despesa 
3º elemento de despesa 

Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes 351.212.885 726.960.968
245100 – Tributos Vinculados à 

Receita 94.117.886 100.193.256

249210 – Equipamentos de PD 75.191.817 61.157.744
249600 – Variação Monet. de 

Outras Obrigações 23.364.525 25.439.597

Demais elementos do grupo 158.538.657 540.170.372
*Utilizadas rubricas DEST – a Dataprev não tem rubricas da Lei 4320. Valores contabilizados.

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos 
Créditos Originários da UJ*

Valores em R$ 
1,00

Grupos de Despesa
Despesa 

Empenhada
Despesa 

Liquidada
RP não 

processados Valores Pagos

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
4 – Investimentos 186.493.702 110.662.847
Manutenção  e  Adequação  da 
Infraestrutura  de  TI  para  a 
Previdência Social

98.635.290 96.129.663

Aquisição de Imóveis para 
Instâncias Regionais. 72.338.802 -

Manutenção e Adequação de 
Bens Imóveis 9.504.503 3.475.278

Demais elementos do grupo 6.015.107 11.057.906
5 – Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
*Utilizadas rubricas DEST – a Dataprev não tem rubricas da Lei 4320.  Valores contabilizados.

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

 2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos por Movimentação

Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação:
Não se aplica.

Despesas  Correntes  por  Grupo  e  Elemento  de  Despesa  dos  créditos  recebidos  por 
movimentação:
Não se aplica.

Despesas  de  Capital  por  Grupo  e  Elemento  de  Despesa  dos  créditos  recebidos  por 
movimentação:
Não se aplica.
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 2.4.3 Indicadores Institucionais

Produtos, serviços e resultados alcançados.

 2.4.3.1 Índice de solução na Central de Serviços

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida

Índice de solução na Central 
de Serviços ISCS

SART- Sistema de 
Administração de 
Recursos Técnicos

mensal Percentagem

Meta para 2010 48,66
Critério para meta Média das metas trimestrais da GVR/GCR.

Série Histórica
2007 2008 2009
9,2 13,79 34,97

Comportamento 
esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador
Verificar o percentual de solução da Central de Serviços e permitir acompanhar a evolução do 
serviço em relação aos anos anteriores, verificando se os procedimentos adotados apresentaram 
alteração no perfil da Central de Serviços.
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo
ISCS = CRSCS/ CR onde:
ISCS = índice de chamados solucionados na Central de Serviço
CRSCS= Chamados registrados e solucionados na Central de Serviços no período considerado
CR= Chamados registrados no período considerado
Método de Aferição do Indicador
Pesquisa nas bases de dados do SART, apurando-se todos os chamados que tenham sido 
solucionados pela Dataprev sem a intervenção de empresas contratadas ou de outras áreas técnicas 
da empresa. Utiliza-se apenas a participação dos técnicos que trabalham na Central de Serviços.
Área Responsável pelo 
Cálculo Superintendência de Atendimento - SUAT
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Figura XII – Indicador ISCS

O índice de solução na Central de Serviços em 2010 foi de 50,12.

A tendência de aumento do índice de solução na Central de Serviços manteve-se, conforme previsto 
no projeto que originou a sua implantação. Não apenas pela adoção de medidas administrativas, que 
colaboraram através de uma melhor estruturação e acompanhamento dos serviços desenvolvidos, 
mas principalmente pela continuidade na transformação do perfil anterior, de uma central com foco 
no registro, para um novo perfil, onde a solução ainda no primeiro momento é a meta.

Ao longo do ano de 2010 várias atividades, cujas soluções eram providas pelos demais níveis de 
atendimento, passaram a ter a solução dada ainda no âmbito da Central de Serviços.
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 2.4.3.2 Tempo Médio de Atendimento

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida

Tempo Médio de Atendimento TMA
SART - Sistema de 
Administração de 
Recursos Técnicos

mensal Dias úteis

Meta para 2010 1,47
Critério para meta Média das metas trimestrais da GVR/GCR.

Série Histórica
2007 2008 2009
2,22 1,99 1,63

Comportamento 
esperado menor-melhor

Utilidade do Indicador
Analisar o tempo médio de atendimento compreendido entre a data e hora em que foi efetuado o 
chamado pelo cliente e a data e hora em que o serviço solicitado foi concluído. Há a comparação 
com os anos anteriores para verificar a resposta do processo aos novos procedimentos implantados.
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo
O indicador Tempo Médio de Atendimento não considera os incidentes relativos a hardware, pois a 
solução desses incidentes não está sob gestão direta da Dataprev, uma vez que a contratação de 
empresas terceirizadas para prestar este atendimento é feita pelo cliente, cabendo à Dataprev apenas 
o registro e repasse da solicitação à empresa contratada. O TMA tem o objetivo de retratar com mais 
clareza a capacidade de atendimento das Regionais. É importante ressaltar que são considerados os 
chamados recebidos dos seguintes Clientes: INSS, MPS, RFB, SRP, MTE e MDS
TMA = STA / TCP onde:
TMA = Tempo médio de atendimento para todos os chamados registrados pela Central de Serviços, 
que tenham sido concluídos no período considerado.
STA = Somatório dos tempos de atendimento de todos os chamados concluídos no período, 
considerando-se a data de início de atendimento na Central de Serviços até a data e hora da solução.
TCP = Total de chamados concluídos no período.
Método de Aferição do Indicador
Consultar as bases de dados do SART, apurar todos os chamados concluídos no período considerado 
e efetuar o somatório do tempo gasto para a solução destes.
Área Responsável pelo Cálculo Superintendência de Atendimento - SUAT
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Figura XIII – Indicador TMA

O tempo médio de atendimento em 2010 foi de 1,3 dias úteis para 236.292 chamados.

Ao longo de 2010, o projeto da estruturação da Central de Serviços foi consolidado. Com isto houve 
um trabalho de acompanhamento nos chamados recebidos dos usuários, não apenas dos resolvidos 
na Central de Serviços como também dos chamados repassados para os demais níveis de solução. 
Com este acompanhamento houve um menor tempo médio de atendimento por parte destas áreas 
técnicas, colaborando para a redução do valor deste indicador. Como a Central no ano de 2010 
atendeu com um tempo médio de 0,44 dias úteis, o impacto  no resultado final do TMA foi imediato 
e direto.

Um outro ponto que influenciou significativamente para a redução do valor obtido foi o grande 
aumento percentual no total de chamados solucionados na Central. O tempo médio de atendimento 
em 2009 foi de 1,63 dias úteis. 

Em relação ao fluxo de atendimento, foi registrado a redução de quatro níveis de atendimento para 
três,  diminuindo  assim  os  procedimentos  administrativos  e,  consequentemente,  dando  maior 
agilidade ao fluxo.
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 2.4.3.3 Índice de Realização Contratual

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Índice de Realização Contratual IRC

Coordenação 
Geral de 

Contratos com 
Clientes

Anual Percentagem

Meta para 2010 100%

Critério para meta

A meta estabelecida para o exercício não tem a pretensão de superar a do exercício de 
2009, levando-se em conta que:
- o processo de revisão dos contratos ainda não está finalizado;
- não há como se prever todos os riscos e perdas relativos ao cumprimento dos Acordos 
de Nível de Serviço, que vêm sendo adotado há poucos anos na Empresa.

Série Histórica
2007 2008 2009

- - 100,40%

Comportamento 
esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador

O IRC indica a expectativa de realização dos contratos, obtida através da razão entre o valor da projeção de 
realização contratual, conforme o executado, e o valor estimado dos contratos. 

Tipo de Indicador Efetividade 

Fórmula de Cálculo

IRC Anual = (RC / PC) x 100
onde:
RC = Valor total de realização contratual no ano, baseada nos RAS.
PC = Valor total previsto para realização contratual no ano.

Método de Aferição do Indicador

Os valores previstos para faturamento dos serviços prestados pela Dataprev, para todos os seus clientes, são 
somados e projetados por mês. Este cálculo define os valores mensais previstos para realização contratual.
Mensalmente, é realizada a apuração dos valores dos serviços prestados em todos os contratos, mediante 
emissão dos RAS (Relatórios de Aprovação de Serviços). As informações são repassadas pelas áreas da 
Empresa responsáveis pela prestação dos serviços e consolidadas até o dia 10 do mês subsequente ao da 
competência da prestação dos serviços. 
Caso o cliente formalize a supressão ou acréscimo de instrumentos contratuais, o cálculo deverá ser revisto 
de forma a refletir as referidas alterações.

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC 
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Figura XIV – Indicador IRC

O resultado acumulado do IRC de 2010 foi de 92,31%. 

O resultado obtido decorre das execuções contratuais abaixo do mensalmente previsto nos contratos 
com os Clientes-Governo, embora os contratos de empréstimos consignados e de identificação de 
óbitos tenham apresentado execução acumulada acima do esperado. 

Observou-se:

- Os contratos INSS nº 086/2008, RFB nº 001/2009 (1º Termo Aditivo), MPS nº 039/2008 e MTE nº 
005/2007 não atingiram os resultados mensais previstos durante o primeiro semestre de 2010;

-  O  Contrato  RFB nº  001/2009  (2º  Termo  Aditivo)  apresentou  execução  acumulada  acima  do 
previsto para 2010;

- O Contrato INSS nº 002/2010, cujo cronograma físico-financeiro está organizado em trimestres, 
não realizou a entrega dos produtos esperados conforme o cronograma;
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- Não houve faturamento dos serviços previstos do Contrato MPOG nº 007/2010 nas competências 
de maio a dezembro;

-  O Contrato  MTE nº  005/2007 está  com o cronograma de  entrega  de  serviços  atrasado,  com 
impacto negativo sobre a receita prevista para todo exercício 2010.

Nas competências de janeiro a dezembro de 2010 os contratos de empréstimos consignados e de 
identificação  de  óbitos  apresentaram  execução  acumulada  acima  do  esperado.  No  entanto,  os 
contratos INSS nº 086/2008, RFB nº 001/2009 (1º Termo Aditivo), MPS nº 039/2008 e MTE nº 
005/2007 não atingiram os resultados mensais previstos na maior parte do exercício.

Não houve faturamento dos serviços previstos do Contrato MPOG nº 007/2010 nas competências de 
maio a dezembro. 

O Contrato MTE nº 005/2007 está com o cronograma de entrega de serviços atrasado, com impacto 
negativo sobre a receita prevista para 2010, registrou execução de apenas 4,66% da receita anual 
prevista.

O Contrato INSS nº 002/2010, cujo cronograma físico-financeiro está organizado em trimestres, 
não realizou a entrega dos produtos conforme o cronograma pactuado. O atraso no cumprimento do 
cronograma físico-financeiro do Contrato INSS nº 02/2010, contribuiu de forma negativa para os 
resultados do IRC durante o ano de 2010.

Em decorrência do baixo desempenho geral durante o exercício, os IRC's variaram entre 88,53% e 
93,55%, apesar da recuperação obtida nas realizações de alguns contratos.

Os IRC's parciais obtidos de janeiro a dezembro não refletiram em nenhuma das competências a 
meta anual de 100% estabelecida pela Dataprev.
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 2.4.3.4 Indicador de Desafios Conquistados

Nome do Indicador Sigla do indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida
Indicador de Desafios 

Conquistados IDC Diretorias Anual Percentagem

Meta para 2010 30
Critério para meta Alcançar 100% dos desafios.

Série Histórica
2007 2008 2009

- - -
Comportamento esperado maior-melhor
Utilidade do Indicador
Mede o percentual de conquista dos desafios estratégicos previstos para a realização em cada 
trimestre. Os desafios expressam objetivos claros, com facilidade de perceber se o mesmo foi 
conquistado ou não, possuem conexão direta com a estratégia da Empresa e são definidos 
previamente pela Diretoria Executiva.
Tipo de Indicador Execução 
Fórmula de Cálculo
IDC = IDC trimestre 1 + IDC trimestre 2 + IDC trimestre 3 + IDC trimestre 4
IDC trimestre = [(p1*D1) + (p2*D2)+ … +(pn-1*Dn-1) + (pn*Dn)]/100
onde: n = quantidade de desafios definidos para o trimestre 
pn = peso atribuído a relevância estratégia do n-ésimo desafio
Dn = valor atribuído à conquista do desafio. Recebe o valor 1 (um) quando o desafio é considerado 
conquistado e o valor 0 (zero) quando não alcançado, não sendo possível atribuir valores 
intermediários
O valor máximo que pode ser alcançado no trimestre é 10 e o do ano 40.
Obs.: Para o IDC 2010 não foram estabelecidos desafios para o 1º trimestre, portanto o valor 
máximo para este ano será 30.
Método de Aferição do Indicador
Para cada trimestre são estabelecidos desafios. É necessário o preenchimento da tabela do 
indicador que possui os campos: peso (peso atribuído proporcionalmente a relevância estratégica 
do desafio), desafio (título que identifica o desafio) e critério de apuração. 
Área Responsável pelo 
Cálculo Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Figura XV – Indicador IDC

O IDC-AF anual em 2010 ficou em 25 o que representa 83,3% da meta. O IDC-AM anual em 2010 
ficou em 28 representando 93,3% da meta.

O IDC foi criado em abril de 2010 e é utilizado no cálculo trimestral da Gratificação Variável por 
Resultado (GVR). Em 2010, existiram três ciclos de apuração do IDC, pois no primeiro trimestre do 
ano não ocorreu apuração. O IDC anualizado é aferido pela soma dos resultados dos três ciclos de 
apuração do ano.

Meta para 2010: 30 (trinta)
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IDC-AF (Área Fim)

Desafio para o Trimestre (Abr/Mai/Jun) primeiro ciclo de apuração 
de 2010

Peso(Pn) Resultado

D1 – Migração das Remunerações da Rais 2 Conquistado

D2 – Homologação Web CNIS fases 1 e 2 2 Conquistado

D3 – Implantação na produção das OS 102, 103 e 104 2,5 Conquistado

D4 – Implantação SIBE Recursos/CRPS Web 2 Conquistado

D5 – Migração GFIP – Transf. Mainframe 1 Não 
Conquistado

D6 – Migração GFIP – Migração na baixa 0,5 Não 
Conquistado

Total Parcial do IDC-AF: 8,5

Resultado:

Durante  os  meses  de  abril,  maio  e  junho,  os  desafios  D1,  D2,  D3  e  D4  foram  alcançados 
plenamente, os desafios D5 e D6 não foram alcançados. O valor parcial para o IDC-AF anualizado 
foi igual a 8,5 (oito vírgula cinco).

Desafio D5 - Migração GFIP – Transformação Mainframe: O processo de transformação da GFIP 
que  ocorre  no  mainframe  foi  extremamente  pesado  e  os  prazos  inicialmente  previstos  para 
conclusão não retrataram o verificado no decorrer do processo.

Várias estratégias foram adotadas visando melhoria na redução dos tempos desta transformação sem 
atingir totalmente as expectativas. Nesse sentido, havia a previsão de liberação da capacidade de 
processamento (4 mainframes) no dia 16 de maio o que ocorreu no dia 4 de junho.

Desafio  D6  -  Migração  GFIP –  Migração  na  baixa :  A estratégia  de  utilizar  o  ambiente  de 
homologação do CNIS para o processo de homologação da GFIP não obteve êxito por conta do 
compartilhamento deste ambiente com outros processos de homologação de projetos do CNIS. A 
alternativa foi utilizar ambiente exclusivo para homologar somente a GFIP, sendo este liberado no 
dia 4 de junho.
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IDC-AF (Área Fim)

Desafios para o Trimestre (Jul/Ago/Set) de 2010 Pesos(Pn) Resultado

 D1 -  Homologação do SIBE BPC/LOAS e  disponibilização para 
piloto. 0,5 Conquistado

 D2 -Implantação do piloto do SIRC com módulo de Captação das 
Informações de Nascimento (processo on-line) 1,25 Conquistado

 D3 - Implantação do FAPREV II 0,5 Conquistado
 D4  -  Implantação  produção  OS  202  (PRODIN)  e  OS  203 
(DIVIDAOLD) 1 Conquistado

 D5 -  Implantação  dos  sistemas  transacionais  SD  (Seguro 
Desemprego) e IMO (Intermediação de Mão de Obra ) 1,25 Conquistado

 D6 -Implantação do Sistema Pessoa Física (novo CADPF) 1,25 Conquistado

 D7 - Implantação do sistema CI -Piloto em Agência (Novo SARCI 
sem Requerimento de Revisão do INSS, Restituição e Requerimento 
de Revisão da RFB)

1,25 Conquistado

 D8 - SE -Implantação produção OS 330 (BMD1) e OS 331 (BMD2) 1 Não 
Conquistado

 D9 –  Realizar  100%  da  migração  da  GFIP  -transformação 
mainframe 1 Conquistado

 D10 – Realizar 50% da migração da GFIP realizada -migração na 
baixa 1 Conquistado

Total Parcial do IDC-AF: 9,0

Resultado:

Os desafios  D1,  D2,  D3,  D4,  D5,  D6,  D7,  D9 e D10 foram alcançados plenamente  durante  o 
trimestre,  o desafio D8 não foi alcançado. O valor para o IDC-AF no trimestre foi igual a 9,0 
(nove).

Desafio D8 - SE -Implantação produção OS 330 (BMD1) e OS 331 (BMD2). o BMD Batch (OS 
331) não foi implantado até 30/09/10 devido a problemas durante a implantação (como a demora na 
carga da tabela DS-AGREG-REVISAO) e problemas na execução do job (como o problema de 
acesso/performance ao banco HDC que é o BDTAB da plataforma baixa).
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IDC-AF (Área Fim)

Desafios para o Trimestre (Out/Nov/Dez) de 2010 Pesos Resultados

D1 - Finalização da captação do CAGED -MTE ( Analisador 
Web, CAGED Web, Formulário Eletrônico do CAGED (FEC) 
e CAGEDNet implementadas com sucesso).

1,2 Conquistado

D2 -  Disponibilização em ambiente de produção do Piloto do 
Portal CNIS versão 1.0 – CNIS 1,2 Conquistado

D3 - Disponibilização  em ambiente  de  produção  do  Piloto 
LOAS 1,2 Conquistado

D4 -  Disponibilização para implantação das Bases de Gestão 
do MTE: BG-PROGER, BG-SD, BG-PNQ e BG-CAGED 0,8 Não Conquistado

D5  – Inicio  da  implantação  da  Ordem  de  Serviço  para 
migração do Cobre 1 1,2 Não Conquistado

D6 -Início da implantação da Ordem de Serviço para migração 
do RETPREF 1,2 Conquistado

D7  -  Início  da  implantação  das  Ordens  de  Serviço  para 
migração BMD1 e  BMD2 1 Conquistado

D8  -  Disponibilização para homologação do piloto de carga 
dos registros de nascimento do Sistema SIRC 1,2 Conquistado

D9  -  Utilização  do  ambiente  de  ferramentas  de 
desenvolvimento  de  software  da  Borland  por  75%  dos 
desenvolvedores do DEDS

0,5 Não Conquistado

D10  –  Disponibilização  em  BrOffice  todos  os  formulários 
(templates) da CGPS, CGQS, CGAS e CGCC e da  CGAD, 
CGSI e DEGT

0,5 Conquistado

Total Parcial do IDC-AF: 7,5

Resultado:

Os desafios D1, D2, D3, D6, D7, D8 e D10 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os 
desafios D4, D5 e D9 não foram alcançados. O valor para o  IDC-AM no trimestre foi igual a 7,5 
(sete vírgula cinco).

Desafio D3 - O produto BPC-LOAS está totalmente construído e pronto, com todas as ocorrências 
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atendidas. A conclusão da homologação é de gestão do INSS. As mudanças ocorridas no projeto, 
exigem reavaliação da infraestrutura necessária para a implantação.

Desafio D4 – Segue o parecer sobre cada item do desafio D4:

BG Caged: faltou a construção e homologação do módulo CE, em função da sustentação do Caged. 
Faltou  homologação  de  dados  do  Rais  Migra,  Isper  e  Perfil  do  Município.  Previsão  de 
homologação:31/01/2011.

BG IMO: não finalizou o módulo  3.  O esforço de  construção dos  indicadores  ficou acima do 
previsto  inicialmente.  Além  disto,  o  ambiente  de  homologação  não  estava  disponível.  A 
homologação ocorrerá no mês de janeiro.

BG PNQ: não foi homologado em 27/12 por atraso no Planfor e nos Indicadores. A complexidade 
deste módulo ficou acima do previsto inicialmente. Além disso, a base do PNQ legado na Dataprev 
apresentou problemas de acesso e a fita da Datamec contendo o PNQ legado apresentou problemas 
de leitura e foi devolvida ao MTE. Nova previsão: 31/01/2011.

BD SD:  homologou as  funcionalidades  dos  3 módulos  até  10/12.  Não conseguiu  ter  os  dados 
disponíveis nem o ambiente configurado para a implantação, em função das mudanças relacionadas 
com a staging área do projeto.

BG Proger: implantado.

Desafio D5: O Cobre 1 não passou pelo processo de homologação pelo cliente.

Desafio D9 - As ferramentas Borland contemplam as soluções Together, Jbuilder, Caliber, Starteam 
e testes. A seguir, um breve relato da posição das respectivas soluções:

Together e JBuilder  em uso por alguns desenvolvedores.

Caliber e Starteam - dependem da configuração e customização iniciada no final de dezembro de 
2010 com base  no  resultado  dos  grupos  de  trabalho  (fóruns  de  ferramentas),  que  terminou na 
primeira quinzena de dezembro, a previsão de uso é final de janeiro/2011.

Starteam  -  encontra-se  em  andamento  estudos  para  estabilizar  o  ambiente  de  produção  e  de 
homologação. 

Para as ferramentas de testes, a capacitação iniciou na terceira semana de dezembro/2010 e está 
previsto para janeiro, fevereiro e março/2011 pelo menos mais quatro turmas de treinamentos nas 
Unidades de Desenvolvimento.
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Pelo exposto, não houve tempo hábil para cumprir a meta de 75% de desenvolvedores utilizando a 
ferramenta.

IDC-AM (Área Meio)

Desafio para o Trimestre 9Abr/Mai/Jun) primeiro ciclo de apuração 
de 2010

Peso(Pn) Resultado

D1 – Aprovar o Plano para implementação do ERP (SIGA1) 3 Conquistado

D2 – Aprovar o Plano de Gestão de Mudança para implantação do 
ERP

1 Conquistado

D3 – Aprovar o Plano de Comunicação para implantação do ERP 1 Conquistado

D4 – Finalizar a implantação do sistema SCDP 2 Conquistado

D5 – Definir escopo e cronograma executivo do sistema SGPe 3 Conquistado

Total Parcial do IDC-AM: 10

Resultado:

No mês de maio foi concluída a implantação do Sistema SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens) e foram definidos o escopo e o cronograma executivo do Sistema SGPe, representando o 
pleno alcance dos desafios D4 e D5. No mês de junho foram aprovados o Plano para Implantação 
do ERP(SIGA), o Planos de Gestão de Mudança e o Plano de Comunicação, alcançando plenamente 
os desafios D1, D2 e D3 respectivamente. O valor parcial do IDC-AM anualizado foi igual a 10 
(dez).
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IDC- AM (Área Meio)

Desafios para o Trimestre (Jul/Ago/Set) de 2010 Pesos(Pn) Resultados
D1 - Finalização do cadastro do SGPe (Entrega 2) 2 Conquistado
D2 - Migração dos dados do GRH para o SGPe (Entrega 6) 2 Conquistado
D3 - Entrega do módulo cadastro e busca de processos e pastas 
do Sistema Jurídico - CAJU 1,5 Conquistado

D4 - Aprovação do "template" e conteúdo do "hotsite" do projeto 
SIGMA 1 Conquistado

D5  -  Implementação das  parametrizações  e  customizações  dos 
módulos  do  projeto  SIGMA:  financeiro,  patrimonial, 
contabilidade e suprimentos

2 Não Conquistado

D6 -Entrega  do  Plano  de  Monitoramento  dos  indicadores  de 
desempenho na aferição  dos  resultados  com a  implantação do 
SIGMA

1,5 Conquistado

Total Parcial do IDC-AM: 8,0

Resultado:

Os desafios D1, D2, D3, D4 e D6 foram alcançados plenamente durante o trimestre, o desafio D5 
não foi alcançado. O valor para o IDC-AM no trimestre foi igual a 8,0 (oito).

Desafio D5 -   Implementação das parametrizações e customizações dos módulos do projeto SIGMA:   
financeiro,  patrimonial,  contabilidade  e  suprimentos. As  parametrizações  e  customizações  dos 
módulos do  projeto SIGMA: financeiro,  patrimonial,  contabilidade e fiscal,  orçamento,  custos, 
comercial e suprimentos não foram totalmente implementados durante o trimestre. Em 30/07/2010, 
67,38% dos requisitos funcionais(RF) encontravam-se implementados, restando 32,62%.
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IDC-AM (Área Meio)

Desafios para o Trimestre  (Out/Nov/Dez) de 2010 Pesos(Pn) Resultados

D1 – Validação do Teste Piloto do Projeto SIGMA 2,0 Conquistado
D2  – Conclusão da  capacitação  dos  multiplicadores  do  Projeto 
SIGMA 1,5 Conquistado

D3 – Homologação do módulo de tabelas de apoio e ocorrências
extraordinárias do sistema SisGF 1,5 Conquistado

D4  –  Homologação  do  módulo  de  autenticação  de  login  no 
sistema CAJU 1,5 Conquistado

D5  –  Homologação  da  entrega  7  do  sistema  SGPe  –  projeto 
cadastro 1,5 Conquistado

D6  -Homologação  da  entrega  1  do  sistema SGPe –  projeto  de 
cálculo e processamento 2,0 Conquistado

Total Parcial do IDC-AM: 10

Resultado:

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5 e D6 foram alcançados plenamente durante o trimestre. O valor 
para o  IDC-AM no trimestre foi igual a 10,0 (dez).
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 2.4.3.5 Percentual Médio da Força de Trabalho

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Percentual Médio da Força de 
Trabalho PMDFT

SISGRH
(Sistema de 
Gestão de 
Recursos 
Humanos)

Mensal Percentagem

Meta para 2010 95,49%
Critério para meta Média das metas trimestrais da GVR/GCR.

Série Histórica
2007 2008 2009
93,73 93,86 94,40

Comportamento esperado maior-melhor
Utilidade do Indicador
Demonstra o percentual médio de disponibilidade da força de trabalho por dia em relação ao total 
de homens dias do efetivo da Empresa.
Tipo de Indicador Excelência 
Fórmula de Cálculo
PMDFT = 100 - (TDA/THD)*100
THD = NE x NDU
TDA = Total de Ausência ao trabalho (Nº de dias)
THD = Total de Homens Dias (Nº de dias)
NE = Nº de Empregados (Qtde Empregados)
NDU = Nº de Dias Úteis (nº de dias) 
Método de Aferição do Indicador
Fonte: SISGRH – os dados são extraídos do Sistema de Gestão de Recursos Humanos
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP 
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Figura XVI – Indicador PMDFT

O resultado obtido no ano de 2010 foi de 93,46%.

O resultado alcançado para o 2º trimestre foi de 93,99%. O resultado ficou abaixo em 1,5% da meta 
de 95,49%.

As  faltas  justificadas  corresponderam a  91,50%  do  total  de  ausências  dias  do  período.  Ficou 
evidenciado que a variável que mais contribuiu para o resultado alcançado foi a licença médica até 
15  dias,  com  representatividade  de  36,73%  do  universo  das  falta  justificadas  registradas  no 
trimestre.

As faltas abonadas corresponderam a 7,53% do total de ausências dias do período analisado e as 
faltas não justificadas corresponderam a 0,95%.

O resultado acumulado no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro)  foi de 92,91%. O resultado 
alcançado ficou abaixo da meta em 2,58%.

O resultado alcançado para o quarto trimestre foi de 92,18%, ou seja, 3,31% abaixo da meta de 95,49%.
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 2.4.3.6 Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida

Cumprimento dos Acordos de 
Nível de Serviço C-ANS

Coordenação 
Geral de 

Contratos com 
Clientes

Mensal Índice

Meta para 2010 1

Critério para meta O resultado do índice pode variar de 0 a 2. Sendo que, se a Empresa cumprir 
todos os ANS, exatamente como constam em contrato, atingirá o índice 1 (um).

Série Histórica
2007 2008 2009

- - 1,0517
Comportamento 
esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador
Mostra o índice de atendimento aos níveis de serviço estabelecidos em contratos com os clientes. 
Representa a  média  aritmética  entre  os  Índices  de Cumprimento de cada Acordo de Nível  de 
Serviço (IC). 
Tipo de Indicador Execução 
Fórmula de Cálculo
C-ANS = (IC1 + IC2 + ... + ICn) / n
Onde: IC = Índices de Cumprimento de cada Acordo de Nível de Serviço
n = é a quantidade de Acordos de Nível de Serviço estabelecidos
Método de Aferição do Indicador
1 - Os Índices de Cumprimento (IC) são calculados pela razão entre o valor alcançado (realizado) e 
o  valor  acordado  em contrato.  O  Índice  de  Cumprimento  deve  assumir  valores  limitados  no 
intervalo de 0 a 2;
2 - Cálculo da média aritmética entre os Índices de Cumprimento de cada Acordo de Nível de 
Serviço (IC). 
Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC 
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Figura XVII – Indicador C-ANS

O resultado anual consolidado é de 1,0502. 

Demonstra que a Dataprev ultrapassou as metas de cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - 
ANS estabelecidos junto aos clientes.

O  Cumprimento  dos  Acordos  de  Nível  de  Serviço  -  C-ANS  é  calculado  sobre  os  resultados 
apresentados nos Relatórios de Gerenciamento de Níveis de Serviço dos Contratos INSS, MPS, 
RFB e MTE. 

A maioria dos serviços dos contratos INSS, MPS, RFB e MTE, objetos de apuração do C-ANS, 
apresentaram Disponibilidade Apurada (Dap) acima da Disponibilidade Contratada (Dct) no Acordo 
de Nível de Serviços. Entretanto, nos contratos INSS, MTE e MPS, alguns serviços apresentaram 
IC abaixo da Disponibilidade Contratada (Dct) em algumas competências, com impacto sobre o 
resultado do C-ANS.

Os serviços que apresentaram Índice de Cumprimento - IC - abaixo do pactuado em seus ANS, 
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foram:

• Contrato INSS - Benefweb, SABI, PRISMA, SAE e PREVCIDADÃO - CI DRSCI (todos 
em  fevereiro);Contrato  MPS  -  serviços  CRPS  (fevereiro),  CADSPC  (janeiro)  e  CAND 
(fevereiro) Contrato MTE - serviços CBO (fevereiro).

• Contrato MPS - serviço SICADI (julho) ;

• Contrato MTE - serviços CBO (julho e agosto) e PROGER (julho e agosto).

As médias mensais dos índices C-ANS de janeiro a dezembro variam entre 1,0229 e 1,0594  e 
demonstram que o índice manteve-se equilibrado de março a outubro e em dezembro, apresentando 
variações apenas nos meses de janeiro, fevereiro e novembro. 
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 2.4.3.7 Margem Operacional

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Margem Operacional MO
Demonstração do 

Resultado do 
Exercício

Mensal Percentagem

Meta para 2010 5%

Critério para meta

A redução da margem operacional em relação ao exercício de 2009 justifica-se 
pela expectativa de aumento nos custos dos serviços prestados e nas despesas 
administrativas  em  2010,  sem  uma  elevação  proporcional  nas  receitas  de 
prestação de serviços.

Série Histórica
2007 2008 2009
9,98 22,50 5,60

Comportamento 
esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador
Medir a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. De âmbito 
interno, visa 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 Departamento de Gestão Contábil - DEGC 
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Figura XVIII – Indicador MO

A Margem Operacional foi de 4,31%, ante aos 5,60% apurados em 2009.

A diminuição da margem operacional em relação ao exercício de 2009 justifica-se pelo aumento 
verificado nos custos dos serviços prestados em 15,87%. A principal causa para a redução deste 
indicador foi o aumento dos encargos de depreciações, que em 2010 montou em R$ 44.272 mil,  
contra R$ 14.248 mil em 2009, em virtude das aquisições efetuadas no exercício de 2009, para o 
melhoramento de seu parque tecnológico terem ocorridas preponderantemente no último trimestre 
daquele exercício.
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 2.4.3.8 Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Rentabilidade sobre o 
Patrimônio Líquido RPL Balanço Mensal Percentagem

Meta para 2010 5%
Critério para meta A meta foi reduzida devido às projeções de resultado para 2010.

Série Histórica
2007 2008 2009
24,95 39,63 5,93

Comportamento 
esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador
Medir a eficiência gerencial 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 Eficiência 
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 Departamento de Gestão Contábil - DEGC 
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Figura XIX – Indicador RPL

A Rentabilidade Acumulada sobre o Patrimônio Líquido (RPL) no exercício de 2010 foi de 11,43%, 
contra 5,93% obtidos em 2009. 

A média mensal das receitas no exercício de 2010 atingiu o montante de R$ 59.905 mil, ficando 
7,97% acima da média  apurada  em 2009 (R$ 55.484 mil).  O aumento  da  RPL em relação ao 
exercício de 2009, justifica-se pelo fato de que houve um aumento nas Receitas Operacionais, em 
função do registro de reversões de passivos judiciais  no montante de R$ 28.563 mil  (fato não 
recorrente), devido a mudanças de estimativas para adequação ao preconizado no Pronunciamento 
Técnico  CPC  25  -  Provisão,  ativo  e  passivo  contingentes.  Também  ao  registro  de  despesas 
contraídas pela Dataprev junto ao fornecedor Banking Solutions, cujo valor atualizado corresponde 
ao montante de R$ 10.692  mil, na contratação de gerenciadores de filas a serem ressarcidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme determinado pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU,  Acórdão n° 44/2003 da 2ª Câmara.
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 2.4.3.9 Índice de Projetos com Cronograma dentro do Prazo

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida

Índice de Projetos com 
Cronograma dentro do Prazo ICP

RAP – Relatório 
Mensal de 

Acompanhamen
to de Projetos

Anual Percentagem

Meta para 2010 0,66

Critério para meta A meta se manteve em 66%, que representa a meta estabelecida para 2008 com 
um desafio de 10%.

Série Histórica
2007 2008 2009
0,63 0,62 0,73

Comportamento esperado maior-melhor
Utilidade do Indicador
O ICP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos acordados 
com os clientes. 
Tipo de Indicador Execução
Fórmula de Cálculo
O valor do ICP é obtido através da seguinte fórmula:
ICPt = (QACPt / QTAt )* FPE + (QICPt / QTIt ) * FPI, onde,
ICPt - índice de projetos com cronograma dentro do prazo no período t;
QACPt - quantidade de projetos externos com cronograma dentro do prazo previsto no período t;
QTAt - quantidade total de projetos externos existentes no período t;
QICPt - quantidade de projetos internos com cronograma dentro do prazo previsto no período t; e
QTIt - quantidade total de projetos internos existentes no período t.
FPE e FPI são, respectivamente, os fatores de ponderação dos projetos externos e internos.
O ICP constitui-se,  portanto,  numa média  ponderada  entre  os  projetos  externos  e  os  internos, 
convencionou-se que FPE = 0,2 e FPI = 0,8. 
Método de Aferição do Indicador
No cálculo do indicador, são computados todos os projetos, ou seja, os que estão em andamento e 
os encerrados (concluídos, cancelados ou suspensos). O processo de cálculo é cumulativo no ano, 
ou seja, mesmo que um projeto tenha sido encerrado no início do ano, ele é contabilizado até o 
final do ano. 
Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS
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Figura XX – Indicador ICP

O valor do ICP médio de 2010  foi de 0,54.

A metodologia de cálculo do ICP estabelece que os projetos encerrados no ano anterior não são 
considerados no ano corrente. Por isso, no cálculo do ICP para o mês de janeiro de 2010 não foram 
considerados os projetos encerrados em 2009. 

O aumento  no  valor  do  indicador  em janeiro  se  deu pela  movimentação dos  projetos  entre  as 
classificações  “atrasados”  e  “em dia”.  Comparado com o mês  anterior,  no mês  de  janeiro  três 
projetos  que  estavam  em  dia,  passaram  a  ser  atrasados,  enquanto  oito  projetos  que  estavam 
atrasados ficaram em dia. Além disso, os três novos projetos iniciados no mês, foram enquadrados 
como em dia. 

Em fevereiro, o valor do ICP decresceu porque o saldo da movimentação dos projetos atrasados e 
em dia no mês foi negativo,  ou seja, ocorreu atraso nos cronogramas de mais dois projetos de 
desativação, bem como de um projeto concluído. 
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No mês de março o indicador apresentou uma pequena melhora, principalmente devido à criação de 
cinco novos projetos com cronogramas em dia. 

O ICP cresceu significativamente no mês de abril, principalmente devido à repactuação de prazos 
de término dos projetos do SIBE I e CNIS e também pela criação de cinco novos projetos. 

Em maio o índice apresentou ligeiro declínio em função do atraso observado no cronograma de 
mais sete projetos. 

O valor do ICP novamente decresceu em junho devido ao atraso em mais três projetos. 

Em julho, o indicador também não atingiu a meta prevista para o ano. Dos projetos em andamento, 
41 não apresentavam atrasos nos cronogramas e 26 mostravam atrasos nos cronogramas.

Em agosto o valor do ICP apresentou um pequeno aumento quando comparado com o mês anterior,  
ficando também abaixo da meta prevista para o ano.

O  ICP cresceu  em  setembro  principalmente  devido  à  repactuação  dos  prazos  de  término  dos 
projetos CNIS, bem como pela criação de cinco novos projetos.

Em outubro o valor do ICP apresentou uma pequena queda devido ao aumento da quantidade de 
projetos com atrasos no cronograma.

O valor do ICP novamente decresceu em novembro em função do atraso observado no cronograma 
de mais 6 projetos em andamento, ficando ainda mais distante da meta estabelecida para 2010.

Em dezembro o valor do ICP aumentou significativamente em relação ao mês anterior devido a 
repactuação feita com o cliente nos prazos de entrega nos projetos de Modernização do CNIS e do 
MTE, que fez com que muitos projetos com cronograma em atraso, ficassem com o cronograma em 
dia. 

Neste mês o ICP atingiu a meta para o ano, embora o valor do ICP médio de 2010 tenha ficado 
abaixo da meta estabelecida.
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 3 Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de 
créditos ou recursos

Não houve ocorrência no exercício de 2010.

 4 Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de 
Exercícios Anteriores

Não se aplica.
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 5 Informações sobre recursos humanos

Nos dois últimos anos, os processos de gestão de pessoas na Dataprev estiveram voltados para a 
implementação  de  ações  estruturantes  sobre  as  quais  se  assentam  elementos  necessários  aos 
processos de gestão e produção, tendo como objetivo primordial o estabelecimento de condições 
propícias ao cumprimento dos compromissos assumidas pela empresa com os seus clientes.

No escopo dessas  ações  pode-se  citar  a  implantação do PCS 2008,  a  renovação do quadro de 
pessoal da empresa com a realização contínua de Concursos Públicos e a adoção de uma política de 
remuneração variável, capaz de atrair e reter os profissionais que agreguem valor à organização.

Em 2010, as ações de gestão de pessoas que se destacam são aquelas que incorporaram às práticas 
organizacionais um novo elemento estratégico que incorpora às políticas de atração e retenção o 
aspecto do comprometimento com as metas e resultados alcançados.

Vincula-se a isso, a instituição da remuneração variável por resultados; a adoção de práticas de 
gestão  de  mudanças  como  suporte  para  o  processo  de  modernização  das  áreas  meio  e  a 
reestruturação dos processos da área de saúde e qualidade de vida, que guardam estreita relação 
com o alcance da meta de disponibilidade da força de trabalho.

Também merece destaque as ações estruturais relacionadas à substituição do atual sistema de folha 
de pagamento (GRH), em grande porte, em uso há mais de duas décadas, pelo SGPE (Sistema de 
Gestão de Pessoas) que agregará aos processos da área de gestão de pessoas mais transparência, 
padronização e flexibilidade (com menos centralização). Paralelamente à implementação do sistema 
de folha, em cumprimento às portarias do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) que estabelece 
novo  regramento  relativamente  ao  controle  de  frequência,  está  sendo  desenvolvido  o  SISGF 
(Sistema de Gerenciamento de Frequência) que integrado ao SGPE, possibilitará à área de pessoas 
da Dataprev, uma gestão mais eficaz na tomada de decisão sobre pessoas.

Na medida em que o processo de modernização da Dataprev toma curso, quer seja na dimensão 
tecnológica,  de  processos  ou  ambiental,  sobressai  a  necessidade  da  revisão  de  elementos 
constituintes da cultura organizacional. E é exatamente nesta direção que se concentram os esforços 
da Diretoria de Pessoas.

As informações constantes neste item e nos subitens correspondentes estão de acordo com a Lei 
6.404/76 e são apresentadas, quando possível, no formato do sistema do Programa de Dispêndios 
Globais  aprovado  pelo  Departamento  de  Coordenação  e  Governança  das  Empresas  Estatais 
(DEST).
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 5.1 Composição do quadro de servidores ativos

Quadro A.5.1 – Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 
31/12/2010

Regime do Ocupante do Cargo Lotação 
Efetiva

Lotação 
Autorizada Despesa (R$) Ingressos 

em 2010

Egres-
sos em 
2010

Estatutários N/A N/A N/A N/A N/A
Próprios N/A N/A N/A N/A N/A

Requisitados, com ônus N/A N/A N/A N/A N/A
Requisitados, sem ônus N/A N/A N/A N/A N/A

Celetistas 3.530 3.792 426.067.398,00(**) 274 151
Pessoal envolvido em ações finalísticas (*) 2.945 – 355.446.727,00 N/D N/D

Pessoal envolvido em ações de suporte 
(apoio) (*) 585 – 70.620.671,00 N/D N/D

Cargos de livre provimento (*) 10 N/A 1.145.046 01 0
Estatutários 08 N/A 01 0

Não Estatutários 02 N/A 0 0
Ocupantes de funções de confiança 662 N/A 84.113.996 63 42

Com vínculos 606 N/A 75.944.640 53 33
Sem vínculos 56 N/A 8.169.356 10 9

Contratações temporárias (Lei 
8.745/1993) N/A N/A N/A N/A N/A

Pessoal cedido 39 N/A 4.677.565 03 03
Com ônus 30 N/A 3.528.926 03 03
Sem ônus 09 N/A 1.148.639 0 0

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
(*) Não  há  instrumento  normativo  que  defina  limites  ou  quantitativos  para  os  empregados 

envolvido em ações finalísticas e de suporte, bem como para os cargos de livre provimento.
(**) O valor total das Despesas com Pessoal Próprio – “Celetista” – maior do que o número apre-

sentado, em 2010, na rubrica DEST nº 241 (R$ 382.631.750,00) no “Quadro A.5.7 – Quadro 
de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010”, deve-se a inclusão das 
seguintes contas relativas à custos de pessoal:  Seguro de Vida, Auxílio Pré-Escola, Auxílio  
Tratamento  Especializado,  Auxílio  Transporte,  Auxílio  Alimentação,  Recuperação  Auxílio  
Alimentação, Reembolso Escolar, Reembolso Primeira Graduação e Despesas Diversas com  
Recursos Humanos. O que acrescenta uma quantia de mais R$ 43.435.648,00 ao valor apre-
sentado ao DEST nesta conta.

Legenda:  N/A – Não se Aplica; N/D – Não Disponível
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Quadro A.5.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - Situação 
Apurada em 31/12/2010

Regime do Ocupante do Cargo Faixa Etária (anos)

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 
60

Estatutários N/A N/A N/A N/A N/A
Próprios N/A N/A N/A N/A N/A

Requisitados, com ônus N/A N/A N/A N/A N/A
Requisitados, sem ônus N/A N/A N/A N/A N/A

Celetistas 409 438 1357 1195 131
Pessoal envolvido em ações finalísticas 362 395 1157 952 79
Pessoal envolvido em ações de suporte 

(apoio)
47 43 200 243 52

Cargos de livre provimento 0 01 06 03 0
Estatutários 0 01 04 03 0

Não Estatutários 0 0 02 0 0
Ocupantes de funções de confiança 25 74 342 208 13

Com vínculos 16 60 325 196 9
Sem vínculos 9 14 17 12 4

Contratações temporárias (Lei 8.745/1993) N/A N/A N/A N/A N/A
Pessoal cedido 0 4 15 16 4

Com ônus 0 1 12 13 4
Sem ônus 0 3 3 3 0

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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Quadro A.5.3 – Composição do Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade - 
Situação Apurada em 31/12/2010

Regime do Ocupante do Cargo Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estatutários N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Próprios N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Requisitados, com ônus N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Requisitados, sem ônus N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Celetistas 0 0 23 114 1136 1692 469 95 2
Pessoal envolvido em ações finalísticas 0 0 9 74 962 1411 405 82 2
Pessoal envolvido em ações de suporte 

(apoio) 0 0 14 39 174 281 64 13 0

Cargos de livre provimento 0 0 0 0 1 5 4 0 0
Estatutários 0 0 0 0 1 4 3 0 0

Não Estatutários 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ocupantes de funções de confiança 0 0 0 4 128 354 142 29 1

Com vínculos 0 0 0 4 111 326 133 27 1
Sem vínculos 0 0 0 0 17 28 9 2 0

Contratações temporárias (Lei 8.745/1993) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pessoal cedido 0 0 0 0 10 20 9 0 0

Com ônus 0 0 0 0 8 15 7 0 0
Sem ônus 0 0 0 0 2 5 2 0 0

LEGENDA – Nível  de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo  
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 
- Não Classificada.
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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 5.2 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas

Quadro  A.5.4  -  Composição  do  Quadro  de  Servidores  Inativos  -  Situação  apurada  em 
31/12/2010 – Não se Aplica

Quadro A.5.5 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 
31/12/2010 – Não se Aplica

 5.3 Composição do quadro de estagiários

Demonstrativo contemplando os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes pelo nível 
de  escolaridade  exigido,  distinguindo-se  a  alocação  na  área  fim  e  na  área  meio,  conforme 
apresentado no Quadro A.5.6 abaixo.

Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício

(Valores em R$ 1,00)1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Nível superior 158 165 170 156 1.321.998

Área Fim 131 135 140 130 1.096.821
Área Meio 27 30 30 26 225.177

Nível Médio 8 11 14 10 63.426
Área Fim 8 11 13 9 60.943

Área Meio 0 0 1 1 2.483
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS:

Nível de Escolaridade:  O nível de escolaridade se divide em superior,  equivalente a formação 
acadêmica de 3º grau, e nível médio, correspondente à formação acadêmica de 2º grau.
Área Fim: Área de atividades correspondente às finalidades e objetivos precípuos;
Área Meio: Área de atividades que dão suporte técnico-administrativo à realização das atividades 
finalísticas;
Custo do exercício: Custo incorrido no exercício com o pagamento de estagiários.
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 5.4 Custos associados à manutenção dos recursos humanos

Estruturado  segundo  a  Lei  6.404/76  e  de  acordo  com o  formato  do  sistema  do  Programa  de 
Dispêndios  Globais  aprovado  pelo  Departamento  de  Coordenação e  Governança  das  Empresas 
Estatais (DEST).

Quadro A.5.7 - Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010

QUADRO PRÓPRIO
Valores em

R$ 1,00

Raiz da 
Rubrica Rubrica DEST

Ano
Total

2008 2009 2010

241 241100 Salários Base 98.624.347 127.835.929 142.391.303 368.851.579
241600 Encargos Sociais 95.688.692 118.901.779 139.308.572 353.899.043
241790 Demais 21.387.925 26.333.115 28.299.659 76.020.699
241300 Comissões por Função 18.241.805 20.666.713 22.998.769 61.907.287
241400 Outros Adicionais 3.547.055 15.034.724 27.281.714 45.863.493
241710 Contribuições Patronais 
(Previdência Privada) 9.169.607 6.690.609 10.261.915 26.122.131

241720 Contribuições Patronais 
(Assistência Médica) 6.406.740 7.581.176 7.420.191 21.408.107

241200 Horas Extras 4.104.372 4.567.976 4.669.628 13.341.976
∑ R$ 257.170.544 327.612.022 382.631.751 967.414.317

243 243210 Auxílios: Alimentação 19.718.698 22.476.082 24.904.294 67.099.074
243230  Auxílios:  Educação,  Creche  e 
Outros 10.273.661 10.989.244 11.728.028 32.990.933

243290 Outros Dispêndios Indiretos com 
Pessoal Próprio 4.957.564 5.654.685 19.205.989 29.818.238

243240 TI – Treinamento de Pessoas 491.921 1.801.611 1.727.131 4.020.663

∑ R$ 35.441.843 40.921.622 57.565.442 133.928.908

Quantitativo de pessoal (a = rubrica 241 e 243) 3.030 3.365 3530 -

243 (2) 243900  Demais  Serviços  de  Terceiros 
(somente requisitados) 1.746.101 760.427 1.145.045 3.651.573

Quantitativo de pessoal (b) 15 11 10 -

Total geral: 241 + 243 + 243 (*) 294.358.488 369.294.070 441.342.238 1.104.994.796
Quantitativo Total: (a) + (b) 3.045 3376 3540 -
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Observação:  na  estruturação desse  quadro foi  utilizada  a  nomenclatura  das  ações  previstas  no 
Orçamento de investimentos, conforme registrado no Sistema SIEST – Sistema de Informações das 
Empresas Estatais.

(*) A rubrica 243900 - Demais Serviços de Terceiros é apresentada de forma parcial,  restrita às 
despesas com pessoal requisitado de outros órgãos públicos.

 5.5 Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços

Estruturado  segundo  a  Lei  6.404/76  e  de  acordo  com o  formato  do  sistema  do  Programa  de 
Dispêndios  Globais  aprovado  pelo  Departamento  de  Coordenação e  Governança  das  Empresas 
Estatais (DEST).

No Quadro A.5.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
não  foram  incluídas  as  informações  sobre  escolaridade  e  quantitativo de  trabalhadores, 
considerando-se que a Dataprev não contrata mão de obra e sim a prestação de serviços. Na coluna 
– Ano do Contrato – foi informado o ano de início do contrato principal.

Os Quadros A.5.9 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra e A.5.10 – 
Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão 
de  obra apresentam informações  exclusivamente  sobre  o  acordo com a  Federação Nacional  de 
Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, único contrato que a Dataprev mantém de prestação 
de serviços com locação de mão de obra.
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Quadro A.5.8 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

Unidade Contratante

Nome: Dataprev

Unidade Gestora – UG: Código SIAFI 239001 CNPJ: 42.422.253/0001-01

Informações sobre os contratos

AREA "L" – LIMPEZA E HIGIENE

Ano do 
Contr. Nat. Ident. Contrato Fornecedor CNPJ Número do 

Processo Início Fim
Situação 

do 
Contrato

Aditivo Seção

2005 O 1200962004 Amazon Construções e 
Serviços Ltda 04558234000100 2004002312 01/07/2009 04/01/2010 E 08 8º Termo Aditivo 

Repactuação

2006 O 1600262005 Gestor Serviços Empresariais 
Ltda. 02685728000120 2005001416 02/01/2009 01/01/2010 E 02 2º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2007 O 300062007
DEPA – Desenv. de 
Empreend. e Partic. da 
Amazônia Ltda.

06291321000179 2006000803 27/08/2010 10/04/2011 A 05 Repactuação - 5º Termo 
Aditivo
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2007 O 500722006 Interativa Empreendimentos e 
Serviços de Limpeza Ltda. 05305430000135 2006002305 02/05/2009 01/01/2010 E 03 3º  Termo  Aditivo  - 

Acréscimo de serviços

2009 O 200012009 Elimar Prestadora de Serviços 
em Geral Ltda 01182827000126 2007001502 22/01/2009 21/01/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 1300342009 Zêlo Locação de Mão de Obra 
Ltda. 10339944000141 2007002413 10/06/2010 09/06/2011 P 02

2º  Termo  Aditivo  - 
Prorrogação 
c/repactuação de preço

2009 O 103002009 Vpar  Locação  de  Mão  de 
Obra E Serviços Ltda 07060373000105 2008029501 24/09/2010 23/09/2011 P 02

2º  Termo  Aditivo  - 
Prorrogação 
c/repactuação de preço

2005 O 1200962004 Amazon  Construções  e 
Serviços Ltda 04558234000100 00000002004002312 05/01/2009 04/01/2010 E 07 7º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2005 O 2000172005 Orbenk  Administração  e 
Serviços Ltda 79283065000141 00000002005000620 02/08/2009 01/08/2010 E 09 10º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2006 O 1600262005 Gestor  Serviços  Empresariais 
Ltda. 02685728000120 00000002005001416 02/08/2010 01/01/2011 E 04 Repactuação  -  4º  Termo 

Aditivo

2005 O 600482005 Funcional  Prestadora  de 
Serviços Técnicos Ltda 02680822000196 00000002005002806 03/11/2009 02/11/2010 E 08 8º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2009 O 100032007 Sul  América  Prestadora  de 
Serviços Ltda 01424682000166 00000002006000610 03/09/2009 02/09/2010 E 02 2°  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2009 O 1000032007 Sul  América  Prestadora  de 
Serviços Ltda 01424682000166 00000002006000610 15/07/2010 02/09/2010 E 03 3°  Termo  Aditivo  - 

Repactuação

2009 O 1000032007 Sul  América  Prestadora  de 
Serviços Ltda 01424682000166 00000002006000610 03/09/2010 02/09/2011 P 04 4°  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação
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2007 O 300062007
DEPA – Desenv. de 
Empreend. e Partic. da 
Amazônia Ltda.

06291321000179 00000002006000803 11/10/2009 10/04/2010 E 03 3º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2007 O 300062007
DEPA – Desenv. de 
Empreend.E Partic. da 
Amazônia Ltda.

06291321000179 00000002006000803 11/04/2010 10/04/2011 P 04 4º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2007 O 1800112007
SWAT - Mudanças, 
Transportes, Manutenção e 
Serviços Ltda.

24372385000186 00000002006001918 13/08/2009 12/08/2010 E 02
2º Termo Aditivo - 
Prorrogação com 
repactuação

2007 O 500722006 Interativa Empreendimentos e 
Serviços De Limpeza Ltda. 05305430000135 00000002006002305 02/01/2009 01/01/2010 E 02

2º Termo Aditivo - 
Prorrogação 
c/Repactuação de Preço

2007 O 500722006 Interativa Empreendimentos e 
Serviços De Limpeza Ltda. 05305430000135 00000002006002305 02/01/2010 01/07/2010 E 04 4° Termo Aditivo - 

Prorrogação

2007 O 2100742007 Jotabe Serviços Técnicos 
Especializados Ltda 57695058000114 00000002006016321 01/07/2009 30/06/2010 E 02 2º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2007 O 2100742007 Jotabe Serviços Técnicos 
Especializados Ltda 57695058000114 00000002006016321 01/07/2009 30/06/2010 E 03 3º Termo Aditivo - 

Repactuação de preço

2007 O 2100742007 Jotabe Serviços Técnicos 
Especializados Ltda 57695058000114 00000002006016321 01/07/2010 30/06/2011 P 04 4° Termo Aditivo - 

Prorrogação

2009 O 200012009 Elimar Prestadora de Serviços 
em Geral Ltda 01182827000126 00000002007001502 22/01/2010 21/01/2011 E 01 1° Aditivo contratual 

-Prorrogação
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2008 O 900352008 Diplomata Mão de Obra 
Especializada Ltda. 06309123000195 00000002007001709 14/11/2009 13/11/2010 E 01

1º Termo Aditivo - 
Prorrogação 
c/repactuação de preço

2008 O 900352008 Diplomata Mão de Obra 
Especializada Ltda. 06309123000195 00000002007001709 14/11/2010 13/11/2011 P 02

Segundo Termo Aditivo - 
Prorrogação 
c/repactuação de preço

2009 O 1300342009 Zêlo Locação de Mão de Obra 
Ltda. 10339944000141 00000002007002413 10/06/2009 09/06/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 1300342009 Zêlo Locação de Mão de Obra 
Ltda. 10339944000141 00000002007002413 10/06/2009 09/06/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 

Repactuação de valores

2008 O 1900542008 Liderança Limpeza e 
Conservação Ltda 00482840000138 00000002008000219 16/12/2009 15/12/2010 E 02 2º Termo Aditivo 

Prorrogação

2008 O 1900542008 Liderança Limpeza e 
Conservação Ltda 00482840000138 00000002008000219 16/02/2009 15/12/2010 E 03 3 ° Termo Aditivo - 

Repactuação

2009 O 800472008 Mundo Admin. de Serviços de 
Mão de Obra Ltda 08976251000118 00000002008000808 05/02/2009 04/02/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 2200012009 Neat Service Serviços Ltda 03425351000132 00000002008001122 11/03/2009 10/03/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 2200012009 Neat Service Serviços Ltda 03425351000132 00000002008001122 01/06/2009 10/03/2010 E 01 1º Termo Aditivo 
Repactuação

2009 O 2200012009 Neat Service Serviços Ltda 03425351000132 00000002008001122 11/03/2010 10/03/2011 E 02 2º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2010 O 2200172010 Kauanne Serviços Ltda 02945243000128 00000002008001122 02/08/2010 10/03/2011 E 00 Contrato Principal
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2010 O 2200172010 Kauanne Serviços Ltda 02945243000128 00000002008001122 10/11/2010 10/03/2011 E 01 1º Termo Aditivo - 
Repactuação

2008 O 400462008 Ibeja Conservação de Imóveis 
Ltda 08945303000199 00000002008002304 20/10/2009 19/10/2010 E 00 1º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2008 O 400462008 Ibeja Conservação de Imóveis 
Ltda 08945303000199 00000002008002304 20/10/2010 19/10/2011 P 02 2º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2009 O 103002009 Vpar Locação de Mão de 
Obra E Serviços Ltda 07060373000105 00000002008029501 24/09/2009 23/09/2010 E 01 1º Termo Aditivo 

Prorrogação

2010 O 2301832009 Dinâmica Administração, 
Serviços e Obras Ltda. 00332833000826 44100000045200978 27/01/2010 26/01/2011 E 00 Contrato Principal

2009 E 2301082009 Dinâmica Adm. Serv. e Obras 
Ltda 00332833000826 44100000201200909 01/08/2009 28/01/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 500092010 Atitude Terceirização de Mão 
de Obra Ltda-Me 09019150000111 44108000074200960 03/05/2010 02/05/2011 A 00 Contrato Principal

2010 O 500092010 Atitude Terceirização de Mão 
de Obra Ltda-Me 09019150000111 44108000074200960 25/08/2010 02/05/2011 P 01 Primeiro Termo Aditivo - 

Repactuação

2009 O 700062009 J E V Dedetização Ltda 31869829000159 44110000003200837 03/08/2009 02/08/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 700062009 J E V Dedetização Ltda 31869829000159 44110000003200837 03/08/2009 02/08/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 
Repactuação de Preço

2010 O 700152010 Top Serviços de Envazamento 
Ltda-Me 11237497000182 44110000080201010 13/09/2010 12/09/2011 A 00 Contrato Principal
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2010 E 700062010 Fama Administração 
Assessoria e Serviços Ltda 08375699000186 44110000081201056 23/06/2010 12/09/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 800122010 Ultra Limpeza e Serviços 
Ltda-Me 09231574000145 44111000036200958 05/03/2010 04/03/2011 E 00 Contrato Principal

2010 O 600412010 Joana Darc Asseio e 
Conservação Ltda-Me 08867490000130 44114000016201091 19/11/2010 18/11/2011 A 00 Contrato Principal

2010 O 1100022010
Operacional Consultoria e 
Serviços de Terceirização de 
Mão de Obra Ltda

07596420000121 44115000036200918 08/03/2010 20/09/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 1100022010
Operacional Consultoria e 
Serviços de Terceirização de 
Mão de Obra Ltda

07596420000121 44115000036200918 21/09/2010 20/09/2011 P 01
Primeiro Aditivo - 
Prorrogação com 
repactuação

2009 O 1100592009 Power Clean Administr. de 
Serv. Terc. de Limpeza Ltda 04510534000119 44115000036200918 21/09/2009 20/09/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 1200432010 Universal Serviços Ltda. 02373813000152 44116000040200976 20/10/2010 04/01/2011 E 00 Contrato Principal

2010 O 1200802009 M T Entregas Rápidas Ltda - 
Me 07863504000184 44116000040200976 05/01/2010 04/01/2011 E 00 Contrato Principal

2009 O 1400572009
Hamirisi Serviços De 
Conservação e Limpeza Ltda 
- Me

06233165000190 44118000049200967 30/11/2009 29/05/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 1400352010 Metrol Limpeza e 
Conservação Ltda 12104841000128 44118000051200936 30/09/2010 29/09/2011 A 00 Contrato Principal
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2010 O 1400412010 Atrativa Serviços Gerais 
Ltda-Me 03116865000106 44118000051200936 06/12/2010 04/10/2011 A 0 Contrato

2009 O 1500242009 Contemporânea Terceirização 
Ltda. 07396965000194 44119000004200800 19/06/2009 18/06/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 1500242009 Contemporânea Terceirização 
Ltda. 07396965000194 44119000004200800 19/06/2010 18/12/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2010 O 1500402010 Beta Brasil Serviços De 
Conservação E Limpeza Ltda 09540692000135 44119000019201084 01/11/2010 30/10/2011 A 00 Contrato

2010 O 1800152010 Siserv Sistema Integrado de 
Serviços de Limpeza Ltda-Me 07931724000106 44121000007201019 13/10/2010 12/10/2011 A 00 Contrato Principal

2010 O 1900452010 Oriental Sistemas e Serviços 
Ltda 11490911000160 44122000020201050 14/12/2010 13/12/2011 A 00 Contrato Principal

2009 O 2000462009 Contratebem Serviços 
Especiais Ltda 10923477000100 44123000019200981 14/12/2009 13/12/2010 E 00 Contrato Principal
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AREA "V" - VIGILÂNCIA

Ano do 
Contra. Nat. Ident. 

Contrato Fornecedor CNPJ Número do Processo Início Fim
Situação 

do 
Contrato

Aditivo Seção

2005 O 900362005 Ostensiva Segurança Privada 
Ltda 05920248000194 00000002004002009 21/12/2009 20/12/2010 E 05

5º Termo Aditivo - 
Prorrogação com 
Repactuação

2005 O 900362005 Ostensiva Segurança Privada 
Ltda 05920248000194 00000002004002009 21/12/2010 20/06/2011 P 06 6º - Prorrogação

2005 O 1201062004 E.Santos Lima Vigilância e 
Segurança Ltda-ME 03257467000100 2004003512 01/12/2008 07/03/2010 E 06 6º Termo Aditivo 

Repactuação

2005 O 1201062004 E.Santos Lima Vigilância e 
Segurança Ltda-ME 03257467000100 00000002004003512 08/03/2010 07/03/2011 E 07 7º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2005 O 1201062004 E.Santos Lima Vigilância e 
Segurança Ltda-ME 03257467000100 00000002004003512 08/03/2009 07/03/2010 E 05 5º Termo Aditivo 

Prorrogação

2005 O 1201062004 E.Santos Lima Vigilância e 
Segurança Ltda-ME 03257467000100 00000002004003512 08/01/2010 07/03/2011 E 08 8º Termo Aditivo - 

Repactuação de preço

2005 O 200192005 Nordeste Segurança de 
Valores Alagoas Ltda. 12498861000120 2005000602 11/11/2009 10/11/2010 E 03

3° Termo Aditivo - 
Alteração de vigência 
contratual

2005 O 1600302005 Segurança Comercial Do 
Piauí Ltda 12062071000106 2005001616 01/12/2009 30/11/2010 E 05

5º Termo Aditivo - 
Prorrogação 
c/Repactuação de preço
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2005 O 2000382005 Mobra Servços de Vigilância 
Ltda. 87134086000204 00000002005001620 21/09/2009 20/09/2010 E 04

4º  Termo  Aditivo  - 
Prorrogação 
c/repactuação de preço

2006 O 1500202006 Sena Segurança e Transporte 
de Valores Ltda. 00621158000189 00000002005007615 02/05/2009 01/05/2010 E 05 5º  Termo  Aditivo  - 

Repactuação de preço

2006 O 1500202006 Sena Segurança e Transporte 
de Valores Ltda. 00621158000189 00000002005007615 02/05/2009 01/05/2010 E 04 4º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2006 O 1500202006 Sena Segurança Inteligente e 
Transporte de Valores Ltda. 00621158000189 00000002005007615 02/05/2010 01/05/2011 P 06 6º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2006 O 100572006 Angel's  Segurança  e 
Vigilância Ltda. 03372304000178 00000002005021801 01/03/2009 28/02/2010 E 07 7º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2006 O 100572006 Angel's  Segurança  e 
Vigilância Ltda. 03372304000178 00000002005021801 01/03/2010 28/02/2011 E 09 9º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2006 O 1300182006 Elfort  Segurança  de  Valores 
Ltda. 03943091000197 00000002006000113 02/10/2009 01/10/2010 E 02 2º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2007 O 300112007 VISAM  -  Vigilância  e 
Segurança da Amazônia Ltda. 63724470000118 2006000703 31/05/2010 30/05/2011 P 03 3°  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2007 O 300112007 VISAM  -  Vigilância  e 
Segurança da Amazônia Ltda. 63724470000118 00000002006000703 01/07/2009 30/05/2010 E 02 2º  Termo  Aditivo  - 

Prorrogação

2009 O 1000012009 Sul  América  Prestadora  de 
Serviços Ltda 01424682000166 00000002008000110 13/02/2009 12/02/2010 E 00 Contrato Principal
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2009 O 400312009 Áquila Serviços De 
Segurança Ltda - Me 05248988000126 00000002008000304 28/08/2009 27/08/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 1900562008 Oriental Segurança Privada 
Ltda 09328608000114 00000002008000619 23/07/2009 22/03/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 

Repactuação de preço

2009 O 1900562008 Oriental Segurança Privada 
Ltda 09328608000114 00000002008000619 23/03/2009 22/03/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 500732009 Leo Segurança Ltda-Me 72088016000109 00000002008000805 01/07/2010 31/12/2010 E 01 1° Termo Aditivo- 
prorrogação

2009 O 500732009 Leo Segurança Ltda-Me 72088016000109 00000002008000805 01/07/2009 30/06/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 1400782008 Mundiseg Vigilância Ltda 02314198000103 00000002008001614 01/04/2009 06/02/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 
Repactuação de preço

2009 O 1400782008 Mundiseg Vigilância Ltda 02314198000103 00000002008001614 06/02/2011 05/02/2012 P 03 3º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2009 O 1400782008 Mundiseg Vigilância Ltda 02314198000103 00000002008001614 12/01/2011 05/02/2012 P 03 Terceiro Termo Aditivo - 
Repactuação

2009 O 1400782008 Mundiseg Vigilância Ltda 02314198000103 00000002008001614 07/02/2010 06/02/2011 E 02 2º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2009 O 1400782008 Mundiseg Vigilância Ltda 02314198000103 00000002008001614 07/02/2009 06/02/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 2300432009 Patrimonial Segurança 
Integrada Ltda 04559666000135 2008005723 04/03/2010 13/08/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 

Repactuação de Preço
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2009 O 2300432009 Patrimonial Segurança 
Integrada Ltda 04559666000135 00000002008005723 14/08/2009 13/08/2010 E 00 Contrato Principal

2009 O 2300432009 Patrimonial Segurança 
Integrada Ltda 04559666000135 00000002008005723 14/08/2010 13/08/2011 P 03 3º Termo Aditivo - 

Prorrogação

2009 O 2300432009 Patrimonial Segurança 
Integrada Ltda 04559666000135 00000002008005723 15/10/2010 13/08/2011 P 04 4º Termo Aditivo - 

Repactuação de preço

2010 O 400032010 Rhema Segurança Universal 
Ltda 05913326000123 44107000007200905 01/06/2010 31/05/2011 A 01 Repactuação - 1º Termo 

Aditivo

2010 O 400032010 Rhema Segurança Universal 
Ltda 05913326000123 44107000007200905 01/06/2010 31/05/2011 A 00 Contrato Principal

2010 O 500932010 Skyserv Locação De Mão De 
Obra Ltda 04271959000101 44108000083200951 01/12/2010 30/11/2011 A 00 Contrato

2010 O 500792010 Colombo Serviços De 
Vigilância Ltda 04257126000105 44108000122200910 07/12/2010 06/12/2011 A 00 Contrato

2010 O 700042010 CJF de Vigilância Ltda. 19009885000118 44110000003200918 12/04/2010 31/10/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 700042010 CJF de Vigilância Ltda. 19009885000118 44110000003200918 01/11/2010 31/10/2011 P 02 2º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2010 O 700042010 CJF de Vigilância Ltda. 19009885000118 44110000003200918 12/04/2010 31/10/2010 E 01 1º Termo Aditivo - 
Repactuação

2010 O 700132009 Máxima Segurança E 
Vigilância Ltda - Me 09462265000186 44110000003200918 01/11/2009 31/10/2010 E 00 Contrato Principal
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2010 O 800292010 Ideal Segurança Ltda Epp 09478499000111 44111000002201005 26/09/2010 25/09/2011 A 00 Contrato Principal

2010 E 800182010 Federal Segurança e 
Transporte de Valores Ltda 00914803000151 44111000041201002 30/03/2010 25/09/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 1000302009 Barra Empresa De Segurança 
Ltda 09130034000175 44113000006200921 24/09/2010 08/11/2010 E 01 Repactuação - 1º Termo 

Aditivo

2010 O 1000012010 Presta Serviços Técnicos Ltda 10446523000110 44113000024200911 01/03/2010 03/03/2011 E 01 1º Termo Aditivo - 
Repactuação

2010 O 1000012010 Presta Serviços Técnicos Ltda 10446523000110 44113000024200911 04/03/2010 03/03/2011 E 00 Contrato Principal

2009 O 600132009 Blitzem Segurança Ltda. 04731108000105 44114000006200831 30/04/2010 29/04/2011 P 01 1º Termo Aditivo - 
Prorrogação

2009 O 600132009 Blitzem Segurança Ltda. 04731108000105 44114000006200831 30/04/2009 29/04/2010 E 00 Contrato Principal

2010 O 1600162010 Havai Vigilância E Segurança 
Ltda 08578865000141 44120000053201010 01/12/2010 30/11/2011 A 0 CONTRATO

2009 O 1800152009 Flash Vigilância Ltda 08692312000115 44121000003200816 22/10/2010 21/10/2011 P 01 Prorrogação com 
repactuação

2009 O 1800152009 Flash Vigilância Ltda 08692312000115 44121000003200816 22/10/2009 21/10/2010 E 00 Contrato Principal
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2010 O 1900042010 Matrix Serviços De 
Vigilância Ltda - Me 09316305000181 44122000031200904 23/03/2010 22/03/2011 A 00 Contrato Principal

2010 O 1900042010 Matrix Serviços De 
Vigilância Ltda - Me 09316305000181 44122000031200904 23/03/2011 22/03/2012 P 01 1º Termo Aditivo – 

Prorrog. com repactuação

2010 O 2200082010
Nordeste Segurança e 
Transporte de Valores Sergipe 
Ltda.

05165468000150 44125000001200889 01/04/2010 31/03/2011 A 00 Contrato Principal

Observação: para dar cumprimento ao Acórdão TCU Nº 1.520/2006-P a Dataprev realizou concursos públicos nos anos 2006, 2008 e 2010.

Fonte: Departamento de Suprimentos - DESU
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Quadro A.5.9 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante

Nome: Dataprev
Unidade Gestora – UG: Código SIAFI 239001 Unidade Gestora – UG: Código SIAFI 239001

Informações sobre os contratos

Ano do contrato Área Nat. Identificação do 
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores 
contratados

Sit.

F M S
Início Fim P C P C P C

2010 1 O 0100242009 29.262.052/001-18 18/02/2010 17/02/2010 – 8 – 51 – 3 P
Observação: para dar cumprimento ao Acórdão TCU Nº 1.520/2006-P a Dataprev realizou concursos públicos nos anos 2006, 2008 e 2010.

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;

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

Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental - CGTS
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Quadro A.5.10 - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra
Identificação do Contrato Área Quantidade Unidade Administrativa

0100242009 1 4 Serviço de Editoração e Reprografia – COED/SVER
1 2 Serviço de arquivo Central – COOG/SVAC
1 3 Divisão de serviços Gerais – DISG
1 1 Departamento de Produtos de Benefícios – DEBC
1 1 Divisão de Execução Financeira – DIEF
1 1 Divisão de Pagadoria de Pessoal – DIPA
1 1 Coordenação de Orientação Jurídica e de Contencioso – COJC
1 1 Divisão Administrativa do Unidade Regional do Rio de Janeiro – DRJD
1 1 Divisão de Gestão Administrativa de Contratos – DIAC
1 2 Divisão de Infraestrutura e Logística - D1IL
1 5 Divisão de Operações – DIOP
1 48 Divisão de Impressão e Pós Processamento – D1IP

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;

5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Higiene e Limpeza;
8. Vigilância Ostensiva;
9. Outras.

Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental - CGTS
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 5.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

Remuneração Média do Empregado Dataprev

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Remuneração Média do Empregado Dataprev RMED GRH Anual R$

Utilidade do Indicador

Medir a evolução dos valores percentuais da remuneração média do empregado da Dataprev.

Tipo de Indicador Efetividade
Fórmula de Cálculo

RMED = (FTSB + TAT+TGVR) / QE

Método de Aferição do Indicador
Total da Folha de Salário Nominal + Total de Adicional de Atividade + Total de Gratificação Variável por Resultado 
(inclui GVR e GCR) / Quantidade de empregados

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Valorização de Pessoas - DIVP

Figura XXI – Indicador RMED

Esse indicador visa aferir a evolução do valor médio da remuneração do empregado da Dataprev. 
Em 2010, o valor do salário médio foi de R$ 3.644,42 e a remuneração média do trabalhador da 
Dataprev, com a adoção da gratificação variável por resultados, passou em dezembro do corrente 
para R$ 4.262,46. 

Ressalta-se  que  no  valor  médio  do  salário  apresentado  incidiram  6,26%  de  reajuste  salarial 
acordado na data base de maio de 2010. 
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Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas IMDP SGTD Anual R$

Utilidade do Indicador

Medir o valor médio de investimento realizado no desenvolvimento dos empregados da Dataprev

Tipo de Indicador Efetividade
Fórmula de Cálculo

IMDP = ΣITD/QtE

Método de Aferição do Indicador

ΣITD = somatório dos investimentos em T&D 
QtE = quantidade de empregados

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DIDE 

Figura XXII – Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de 
Pessoas
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Figura XXIII – Evolução dos Investimentos em T&D

A análise  do  indicador,  que  é  aferido  pelo  somatório  dos  valores  utilizados  nas  contas  de 
treinamento,  aponta  que  houve  um  decréscimo  de  10%  nos  valores  gastos  em  treinamento  e 
desenvolvimento de pessoas no ano de 2010, em comparação com os valores utilizados em 2009.

Contudo,  ressalta-se  que  um volume  considerável  de  ações  de  treinamento  e  desenvolvimento 
foram realizadas de forma atrelada aos contratos de prestação de serviços como Bricon, TOTVS e 
MXM.

De toda forma, nos gráficos acima estão demonstradas as séries históricas de investimentos em 
treinamento e desenvolvimento de pessoas, levando-se em conta as verbas especificas destinadas 
para este fim.
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Tabela XII - Investimentos em atividades de T&D por categoria  
Categorias Investimento

Pós-graduação
Gastos  com  a  participação  de  empregados  em  cursos  de 
especialização, conforme o disposto na N/RH/025

R$ 339.044,57

Informática
Gastos com a participação de empregados em eventos externos 
relacionados  à  capacitação  e  à  formação  técnica  diretamente 
vinculadas  ao  negócio  da  Dataprev  e  às  demais  despesas 
decorrentes.

R$ 1.727.129,15

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

R$ 606.028,31

Gestão
Gastos com a participação de empregados em eventos externos 
dirigidos à capacitação e à formação técnica vinculadas à área-
meio e às demais despesas decorrentes.

R$ 201.912,00

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

R$ 261.895,90

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

R$ 50.873,00

∑ = R$ 3.186.883,00

Demonstrativo do QLP
Área Funcional PR DFS DIT DRD DPE ∑
∑ empregados por área 1.364 260 824 902 183 3.533*

Fonte: GRH* em 31/dez/2010
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Investimento Médio em Saúde e Qualidade de Vida

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Investimento Médio em Saúde e Qualidade de Vida IMSQV DIQV Anual R$

Utilidade do Indicador

Medir o valor médio de investimento realizado no saúde e na qualidade de vida dos empregados  da Dataprev

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Cálculo

IMSQV = ΣISQV/QtE
Método de Aferição do Indicador
  ΣITD = somatório dos investimentos em saúde e qualidade de vida
  QtE = quantidade de empregados
Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Qualidade de Vida - DIQV

Resultado do Indicador em 2010: 

Os  investimentos  no  segmento  da  saúde  e  qualidade  de  vida  no  ano  de  2010  foram  de  R$ 
405.061,51 (quatrocentos e cinco mil, sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), significando 
um investimento de cerca de R$ 114,65 por empregado.

Em relação ao ano de 2009, quando o total de investimentos alcançou a casa de R$ 684.258,00, o 
investimento nessa área representou uma redução de cerca de 40%.
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Tabela XIII – Demonstrativo dos Investimentos em Qualidade de Vida

Investimentos em Qualidade de Vida 
Campanhas Investimento
Gastos com a realização de campanhas educativas e de promoção 
de saúde e qualidade de vida R$ 3.870,00 

Programas Investimento
Programa de Vacinação Antigripal
Gastos  com  prevenção  da  gripe.  Visa  reduzir  os  casos  de 
afastamento  ocasionados  pela  doença.  O  programa  é  aplicado 
anualmente, nos meses entre abril e maio.

R$ 14.355,00

Programa de Ginástica Laboral
Gastos  com  a  execução  do  programa  nas  unidades  da  Bahia,  
Brasília. Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio  Grande  do  Sul  e  São  Paulo.  Visa  combater  e  prevenir  as 
doenças  profissionais  como  a  L.E.R.  (lesão  por  esforços 
repetitivos)  ou  o  D.O.R.T  (distúrbios  osteo  moleculares 
relacionados ao trabalho) além de auxiliar na diminuição da fadiga 
muscular e auxiliar na correção de vícios posturais.

R$ 35.181,00

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

R$ 298.735,01

Serviço de Área Protegida
Gastos com atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo 
e Cosme Velho.

R$ 20.817,50

Medicina do Trabalho nas Unidades Regionais
Gastos  com  a  realização  do  PCMSO  (Programa  de  Controle 
Medico e Saúde Ocupacional) conforme legislação, que abrange 
exames  admissionais,  demissionais,  periódicos,  retorno  de 
beneficio e mudança de função. 

R$ 32.103,00

Total: R$ 405.061,51
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 6 Informação sobre as transferências mediante convênios ou outros 
acordos

Não houve ocorrência no exercício de 2010.

 7 Registros atualizados nos sistemas SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Declaramos que o item 07 (sete) da Parte A – Conteúdo Geral do Relatório de Gestão – do Anexo II 
da  Decisão  Normativa  TCU  nº  107  de  27  de  outubro  de  2010,  não se  aplica  a  Empresa  de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev, por sua natureza de empresa pública 
não dependente de transferência de recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e 
não ser integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, conforme estabelece o 
art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, conforme descrita a seguir:

“Art. 19. Os órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social  deverão disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais  -  SIASG e  no  Sistema de  Gestão  de  Convênios,  Contratos  de  Repasse  e 
Termos  de  Parcerias  -  SICONV,  respectivamente,  informações  referentes  aos 
contratos e aos convênios firmados, com a identificação das respectivas categorias de 
programação.”
“§ 1o Os convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, celebrados a partir 
de 1o de julho de 2008,  deverão ser registrados,  executados e  acompanhados no 
SICONV.”
“§ 2o Os órgãos e entidades que decidirem manter sistemas próprios de controle de 
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, celebrados até 30 de junho 
de 2008, e de contratos deverão providenciar a transferência eletrônica de dados para 
o SIASG, mantendo-os atualizados mensalmente.”
“§  3o  O  concedente  deverá  manter  atualizados  e  divulgar  na  internet  os  dados 
referentes à execução física e financeira dos contratos, cujo valor seja superior ao 
limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993,  celebrados  pelo  convenente  no  âmbito  dos  convênios,  acordos,  ajustes  ou 
instrumentos  congêneres,  firmados  até  30  de  junho de  2008,  podendo a  referida 
atualização ser delegada ao convenente.”
“§  4o  O pagamento  dos  bens  e  serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e 
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da 
União,  no  âmbito  dos  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  dependerá  de 
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prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  SIASG,  ou  nos  sistemas  próprios, 
devendo, neste último caso, ser efetuada a transferência eletrônica de dados na forma 
do § 2o deste artigo.”
“§ 5o As entidades constantes do Orçamento de Investimento deverão providenciar a 
transferência eletrônica de dados relativa aos contratos firmados para o SIASG, de 
acordo com normas  estabelecidas  pelo  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e 
Gestão.

Informamos que as publicações, via SIASG foram restabelecidas e enviadas com sucesso, a partir 
de  abril  de  2010.  Entretanto,  para  manutenção  da  segurança  do  cumprimento  dos  prazos 
estabelecidos  para  as  publicações,  encaminhamos  o  ofício  SECE/nº  195/2010,  a  Controladoria 
Geral  da União – CGU-PR, com a solicitação de que,  a exemplo de outros órgãos públicos,  a 
importação das informações referentes às contratações da Dataprev fossem diretamente carregadas 
pelo Sistema SIASG.

CARMEN LUCIA MAYETA GUEDES

Gerente de Departamento de Suprimentos

Matrícula: 272396

CPF: 848.466.907-68
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 8 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 
nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao 
tratamento das declarações de bens e rendas

Informo,  para  fazer  prova  junto  ao  Processo de Prestação de Contas  Ordinárias  – 2010, da 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev, que os membros do rol de 
responsáveis  estão  em  dia  com a  exigência  de  apresentação  da  declaração  de  bens  e  rendas, 
conforme estabelecido pela:

Lei n º 8.730 de 10/11/1993.

Instrução Normativa TCU Nº 63/2010 de 01/09/2010.

Decisão Normativa TCU Nº 107/2010 de 27/10/2010.

Decisão Normativa TCU Nº 110/2010 de 01/12/2010.

Rio de janeiro, 19 de Abril de 2011.

Silvana Carvalho de Araújo

Função: Gerente de Divisão

Matricula : 235474
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 9 Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da 
Dataprev

A informação está estruturada conforme o Quadro A.9.1 abaixo, que dispõe diversas afirmativas 
sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos da UJ: ambiente de controle, avaliação 
de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. 

Quadro A.9.1 – Estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os  altos  dirigentes  da  UJ  percebem  os  controles  internos  como 
essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao 
seu funcionamento.

X

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

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os  procedimentos  e  as  instruções  operacionais  são  padronizados  e 
estão postos em documentos formais. X
6. Há  mecanismos  que  garantem  ou  incentivam  a  participação  dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração 
dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

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

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência 
da UJ. X
9. Os  controles  internos  adotados  contribuem  para  a  consecução  dos 
resultados planejados pela UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 
objetivos e metas da unidade. X 
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 
externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação 
da  probabilidade  de  ocorrência  desses  riscos  e  a  consequente  adoção  de 
medidas para mitigá-los.

X

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

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

X

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

X

16. Existe  histórico de fraudes e  perdas decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. X

17. Na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios,  é  prática  da  unidade  instaurar 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há  norma  ou  regulamento  para  as  atividades  de  guarda,  estoque  e 
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  apropriadas  e 
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X

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

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

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A  informação  relevante  para  UJ  é  devidamente  identificada, 
documentada,  armazenada  e  comunicada  tempestivamente  às  pessoas 
adequadas.

X

24. As  informações  consideradas  relevantes  pela  UJ  são  dotadas  de 
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível. X

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

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos 
da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua 
estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para 
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e 
efetivo pelas avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria 
de seu desempenho. X
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Considerações gerais:

A aplicação do questionário alcançou as 5 (cinco) Diretorias da Empresa, bem como a Auditoria 
Interna, e não houve distinção ou peso diferenciado para as informações coletadas nos diversos 
ambientes pesquisados.
Nas Diretorias e na Auditoria Interna a avaliação oferecida foi resultante da formação de grupos 
de profissionais representantes de áreas de atuação distintas.
O produto final apresentado pela Empresa espelha a tabulação dos resultados apresentados pelas 
Diretorias e Auditoria Interna, prevalecendo os registros de maior frequência (ocorrência). Nas 
situações  em que ocorreu empate (itens  6,  7,  10,  11,  20,  27 e  30),  consideramos o nível  de 
avaliação mais elevado dentre as opções assinaladas.

Legenda
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não 
aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida:  Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito 
na afirmativa no contexto da UJ.
(4)  Parcialmente  válida:  Significa  que  o  fundamento  descrito  na  afirmativa  é  parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5)  Totalmente  válido.  Significa  que  o  fundamento  descrito  na  afirmativa  é  integralmente 
aplicado no contexto da UJ.
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 10 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na 
contratação de serviços ou obras.

Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Aspectos Sobre a Gestão Ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que 
levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos 
produtos e matérias primas.
– Se  houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  quais  critérios  de 
sustentabilidade  ambiental  foram aplicados?  Resposta:  Os  critérios  são  incluídos nos 
processos  licitatórios,  que  são  conhecidos  pelas  empresas  participantes,  naquelas 
contratações  que  envolvam  sustentabilidade  ambiental.  Por  exemplo,  os  editais  que 
preveem a contratação de empresas locadores de veículos exigem veículos flex.

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição  de  produtos  pela  unidade  é  feita  dando-se  preferência  àqueles 
fabricados  por  fonte  não  poluidora  bem  como  por  materiais  que  não  prejudicam  a 
natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras 
(ex:  ISO),  como critério  avaliativo  ou  mesmo condição  na  aquisição  de  produtos  e 
serviços.
– Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem 
sido considerada nesses procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
– Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia?  Resposta: Não é possível calcular o impacto.

X

6. No último exercício,  a  unidade  adquiriu  bens/produtos  reciclados  (ex:  papel 
reciclado).
– Se  houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  quais  foram  os  produtos 
adquiridos? Resposta: Papel reciclado.

X
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Aspectos Sobre a Gestão Ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes 
e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
– Se  houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  este  critério  específico 
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe  uma  preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
– Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 
manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como 
sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X

10. Os  projetos  básicos  ou  executivos,  na  contratação  de  obras  e  serviços  de 
engenharia,  possuem  exigências  que  levem  à  economia  da  manutenção  e 
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização 
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como 
sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
– Se  houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  como  se  procedeu  a  essa 
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Resposta: Palestras, folders e 
comunicações oficiais.

X

13. Nos  últimos  exercícios,  a  UJ  promoveu  campanhas  de  conscientização  da 
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas 
para os seus servidores.
– Se houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  como  se  procedeu  a  essa 
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Resposta: Palestras, folders e 
comunicações oficiais.

X

Considerações Gerais  :  

A metodologia utilizada foi a busca de consenso entre as duas áreas diretamente responsáveis pelos assuntos-alvo 
deste Quadro, sob a coordenação da área de Planejamento Estratégico da Empresa: (1) Departamento de Suprimentos 
– DESU e (2) Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental – CGTS. 

A CGTS, como estratégia para a reunião de busca de consenso com o DESU, efetuou um levantamento, em nível 
nacional,  nas   Unidades  Regionais  acerca  da  práticas  destas  Unidades  relativas  à  gestão  ambiental  e  licitações  
sustentáveis.
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Legenda:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto  
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra:  Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Observações  :  

– Questão 4, a resposta é não, pois a Dataprev deve seguir a Lei das Licitações e não pode correr o risco de 
beneficiar um fornecedor em detrimento de outro(s).

– Questão 7, a Dataprev não adquire veículos, contrata empresas locadoras. Os editais preveem a contratação  
de veículos flex.

– Questão 11, a Dataprev é exemplo de boas práticas neste quesito, atua em nível nacional e destaca-se na 
relação com as cooperativas de catadores de lixo.
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 11 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário

Quadro A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010
BRASIL ACRE - URAC

Rio Branco 1 1
ALAGOAS - URAL
Maceió 1 1
AMAZONAS - URAM
Manaus 1 1
AMAPÁ - URAP
Macapá 1 1
BAHIA - URBA
Salvador 1 1
BRASÍLIA - URDF
Distrito Federal 2 2
MINAS GERAIS - URMG
Belo Horizonte 1 1
MATO GROSSO - URMT
Cuiabá 1 1
PARAÍBA - URPB
João Pessoa 1 1
PARANÁ - URPR
Curitiba 1 1
RONDÔNIA - URRO
Porto Velho 1 1
TOCANTINS - URTO
Palmas 1 1

Subtotal Brasil 13 13
EXTERIOR PAÍS 1

cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”

Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior) 13 13

Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP
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Quadro A.11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 
TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010
BRASIL CEARÁ - URCE

Fortaleza 1 1 (ı)

ESPÍRITO SANTO - URES
Vitória 1 1 (2)

MINAS GERAIS - URMG
Belo Horizonte 1 1 (3)

MATO GROSSO DO SUL - URMS
   Campo Grande 1 1 (4)

PERNAMBUCO - URPE
Recife 1 1( 5)

RIO DE JANEIRO - URRJ
Rio de Janeiro 1 1 (6)

RORAIMA - URRR
Boa Vista 1 1 (7)

SANTA CATARINA - URSC
Florianópolis 1 1 (8)

Subtotal Brasil 8 8
EXTERIOR PAÍS 1

cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”

Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior) 8 8

Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP
Notas:

(1) - Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º andares; 4º andar/sala 408 e parte do 
8º andar.

(2) - Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 623.    
(3) - Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.
(4) - Av. Afonso Pena, 2833 – 1º ao 2º pavimento.
(5) - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 – 2º, 4º, 5º e 9º andar.
(6) - Rua Teixeira de Castro, 250.
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(7) -  Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.  
(8) - Rua Padre Roma, 409 / 419. 

Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob 
responsabilidade da UJ

UG RIP Regime Estado de 
Conservação Valor do Imóvel

Despesa com 
Manutenção no 

exercício
Valor 

Histórico
Data da 

Avaliação
Valor 

Reavaliado Imóvel Instalações

URAC (*) 7 4 2004 458.975,97
335001

URAL(*) 7 4 2004 383.100,00

335002
URAM 7 4 2004 1.174.954,93 91.999,92

URAP(*) 7 4 Sem avaliação
335003
URBA

(*)
7 3 2004 776.550,00

335005
URDF 7 5 2009 18.600.000,00 564.340,56

URDF 7 (**) Sem avaliação
335011

URMG(*) 7 3
(***) Sem avaliação

335009
URMT 6 5 2004 597.131,01

URPB 7 5 2010 1.6000.000,00
335016
URPR 7 3 2004 1.450.851,87

335018
URRN(*) 6 3 2004 787.341,92

URRO(*) 7 4 2004 100.569,30
335023

URTO(*) 7 3 2004 205.670,64

Total 656.340,48
Fonte: Divisão de Obras e Projetos – DIOP (Laudos LAUTEC – 2004 e C EF – 2009 e 2010)

Notas:  (*) - Imóveis ocupados parcialmente;  (**) - Terreno;  (***) - Depósito

Os bens imóveis de uso especial de propriedade da União, de responsabilidade da Dataprev, estão 
vinculados ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS. 

Quadro A.11.4 – Discriminação dos Bens Imóveis Locados de Terceiros pela UJ 

Não se Aplica.
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 12 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI)

Quadro A.12.1 – Gestão de TI

Quesitos a serem avaliados Avaliação
1 2 3 4 5

Planejamento

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o 
planejamento da UJ como um todo. X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de 
TI para a UJ. X

Recursos Humanos de TI 1 2 3 4 5

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
Empregados: 2.293

Terceirizados: 0

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do 
Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação 1 2 3 4 5

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar 
estrategicamente com segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha 
sido instituída mediante documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas 1 2 3 4 5

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis 
com as necessidades da UJ. X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia 
definida. X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI 
do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 1 2 3 4 5

12. a. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em 
relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. 0,00%

12.b. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são 
explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ 
e não somente em termos de TI.

X
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Quesitos a serem avaliados
Avaliação

1 2 3 4 5
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui 
área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. X

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade 
referente a produtos e serviços de TI terceirizados? X

Considerações Gerais:

A metodologia utilizada foi a busca de consenso entre as duas áreas responsáveis pela coordenação dos assuntos-alvo 
deste Quadro, no âmbito das diretorias técnicas da Dataprev, sob a coordenação da área de Planejamento Estratégico da 
Empresa: (1) Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM, representando a Diretoria de 
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações - DRD e (2) Coordenação Geral de Análise e Classificação de 
Demandas – CGAD, representando a Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT. 

Legenda dos níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua 
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

Justificativas:

Planejamento:
–  Existe Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) em vigor, entretanto há necessidade de 

atualização.

–  Em função do valor, as decisões de investimento em TI são realizadas em órgãos colegiados: Diretoria 
Colegiada e Conselho de Administração.

Recursos Humanos de TI:
–  Foram considerados empregados da área de TI aqueles com os seguintes cargos (atividades): Assistente de 

Tecnologia da Informação (suporte técnico); Analista de Processamento (ambiente produtivo, sustentação 
tecnológica); Analista de Tecnologia da Informação (produção, relacionamento com cliente, sistemas, 
suporte tecnológico).

–  Existe a carreira de Tecnologia da Informação, associada aos cargos Analista de Tecnologia da Informação, 
Analista de Processamento e Assistente de Tecnologia da Informação.

Segurança da Informação:
–  A Coordenação Geral de Segurança de Informação – CGSI é a área responsável por lidar estrategicamente a 

segurança da informação e suas atribuições estão definidas no Manual de Atribuições. 

–  A Política de Segurança da Informação foi instituída pelo instrumento normativo RS 2401/2001.

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

167



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Desenvolvimento e Produção de Sistemas:
–  Os sistemas em desenvolvimento nas Unidades de Desenvolvimento – UD seguem as metodologias 

definidas:  Modelo de Gerência de Projetos – MGP e Processo de Desenvolvimento de Software Dataprev – 
PDDataprev.

–  A gestão dos acordos de nível de serviço é realizada para todos os sistemas cujos acordos de níveis de 
serviços estão definidos em contrato.

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI:
–  Todo o desenvolvimento de sistemas realizado na Empresa – em Java ou nas tecnologias legadas – é feito 

por empregados do quadro próprio de pessoal. Os contratos de consultoria e suporte técnico não foram 
considerados como terceirização da atividade de desenvolvimento.

–  Para resposta da questão 13, foi considerado apenas a gestão dos contratos com fornecedores. Este caso, 
grande parte do processo de gestão precisa ser  padronizado e a área responsável pela gestão de contratos 
com fornecedores trata todo tipo de contrato, inclusive os de TI.

–  Toda contratação de consultoria e suporte técnico prevê a transferência dos conhecimentos necessários, 
entretanto os mesmos não foram considerados como terceirização da atividade de TI.

 13 Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do Governo 
Federal

Não se aplica.

 14 Informação sobre Renúncia Tributária

Não se aplica.

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

168



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

 15 Informações sobre as providências adotadas para atender às 
deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios da 
auditoria do órgão de controle interno a que a Dataprev se vincula ou 
as justificativas para o não cumprimento

 15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício
O  quadro  abaixo  contempla  as  informações  sobre  providências  adotadas  para  atender  as 
deliberações do TCU.
Quadro A.15.1 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005 9.1.12 /
9.1.13

Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar à DATAPREV que investigue os casos discriminados às fls. 52 a 86 do anexo I a fim de verificar se
foram considerados pelos sistemas informatizados os registros de guias de pagamento duplicado;
Avalie os sistemas informatizados a fim de identificar se eles se comportam adequadamente ao receberem guias
duplicadas que já tenham sido inclusive processadas e, em caso negativo, realize as correções necessárias.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Definição de regras para tratamento das inconsistências nas bases de dados de arrecadação.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria da qualidade dos sistemas e dados.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Diagnóstico efetuado pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

2 008.002/2003-6 Acórdão nº 499/2009   9.3.2 Determinação Ofício
601/2009/TCU/Secex5 de
30/03/2009

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Adotem as medidas necessárias para priorizar a verificação e correção das inconsistências de competência, valor e
moeda que estão impedindo a continuidade da cobrança do crédito 55.734.599-5.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implementação sistêmica para correção de registros inconsistentes na base de dados.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria na qualidade dos dados e sistemas.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Diagnóstico efetuado pelo TCU

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC
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Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

3 028.736/2009-9 Acórdão TCU nº 521/2010 1.6.1 Determinação Ofício
465/2010/TCU/Secex-
RJD4 29/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

À Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da ciência desta deliberação, adote medidas com vistas a instaurar e encaminhar a este Tribunal a tomada de
contas especial destinada a apurar os fatos mencionados nesta instrução e responder às perguntas constantes do
parágrafo 28 da instrução da Secex/RJ, referentes à Requisição DERH.A nº 6/00, ao Convite nº 71/00 (CP nº
2000.0361.01) e ao Contrato nº 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

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Encaminhamento ao TCU do relatório da TCE instaurada conforme Determinação contida no Acórdão 521/2010

Síntese dos resultados obtidos

Mediante encaminhamento dos Ofícios PR/Nº 542/10 e 755/10, a Empresa deu conhecimento ao Tribunal das
providências implementadas pela organização, permitindo ao TCU o devido ajuizamento dos procedimentos adotados
à época. Além disso, as questões apresentadas pelo TCU contribuíram para o aperfeiçoamento da gestão dos
processos e o fortalecimento do controle interno da DATAPREV

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Prazo transcorrido desde a solicitação inicial até a data de emissão de resposta àquele Egrégio tribunal.

Órgão responsável:  DATAPREV\PR

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

4  004.156/2008-5 Acórdão nº 1146/2008 8.2 Determinação  Não localizada

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Que a Dataprev observe os prazos estabelecidos no contrato nº 05/2007 no que se refere ao desenvolvimento e
implantação dos novos sistemas e à migração dos dados que atualmente se encontram sob responsabilidade técnica da
Datamec, consoante disposto na cláusula primeira do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público Federal.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Assinatura de Termo Aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta, com apresentação de cronograma e
acompanhamento da migração tecnológica por relatórios mensais.

Síntese dos resultados obtidos

Maior controle e transparência no cumprimento do Contrato com o MTE

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Os compromissários (MTE, MPS, Dataprev e MPF) avaliaram como imprescindível a prorrogação do TAC, até a
completa migração de dados, implementação dos sistemas em todos os postos de atendimento e a efetiva entrada em
produção dos sistemas desenvolvidos pela Dataprev.

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\DRD\DETC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

5  011.225/2010-6 Acórdão TCU nº1335/2010 9.2.1 Determinação  Oficio
1469/2010/TCU/Secex-
RJ2 28/06/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar à Dataprev que, quando da realização de futuras licitações faça incidir o valor de capital social mínimo ou
patrimônio líquido mínimo exigido como requisito de qualificação econômico-financeira sobre o valor estimado para
o período de 12 (doze) meses, mesmo quando o prazo do contrato for superior a este período, nos termos dos §§ 3º e
5º do art. 31 da Lei nº 8.666/1993.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A prática determinada foi acatada e incorporada aos procedimentos formais de licitação da empresa.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos Editais da DATAPREV.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

6  011.225/2010-6 Acórdão TCU nº1335/2010 9.2.2 Determinação Oficio
1469/2010/TCU/Secex-
RJ2 28/06/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar à Dataprev que, quando da realização de futuras licitações deixe de cumular exigência relativa à garantia
técnica de 5% do valor estimado do contrato com a comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido
mínimo como requisito de capacidade econômico-financeira, conforme § 2º do art. 31 da Lei nº 8.666/1993, e
jurisprudência deste Tribunal (Acórdão nº 1.039/2008 - Primeira Câmara).

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A prática determinada foi acatada e incorporada aos procedimentos formais de licitação da empresa.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos Editais da DATAPREV.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

7 012.633/2005-8 Acórdão nº 1573/2008 9.5.1 Determinação Ofício
1670/2008/TCU/SecexRJ4
DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar à Dataprev em obediência ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 2º da Lei 6125/1974 e em
atenção ao item 9.2.10 do acórdão 838/2004-Plenário, abstenha-se de prorrogar ou celebrar contratos com pessoas
físicas ou jurídicas, em especial empresas de consultoria ou fábricas de software, para execução de atividades
inerentes a seu quadro de pessoal, salvo, de forma específica e transitória, apenas durante o período necessário à
conclusão da tarefa ou à capacitação na nova tecnologia, aquelas que:
9.5.1.1. não possam ser executadas por empregados da Dataprev;
9.5.1.2. sejam pontuais, urgentes, transitórias e imprescindíveis para manutenção e desenvolvimento de sistemas de
informação e de bases de dados da Previdência Social;
9.5.1.3. não digam respeito aos sistemas e às bases de dados mencionados no item anterior;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A Dataprev não renovou contratos antigos com empresas prestadoras de serviços nas áreas fim nem realizou nova
contratação para a prestação desses serviços.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Órgão responsável:  DATAPREV\PR

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

8 012.633/2005-8 Acórdão nº 1573/2008 9.7.1 Determinação Ofício
1670/2008/TCU/SecexRJ4
DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Reiterar a seguinte determinação à Dataprev:
9.7.1. - Reitera o item 9.2.10 do acórdão 838/2004 - Plenário, no sentido de que observe a regra constitucional do
concurso público nas admissões de pessoal e se abstenha de contratar mão de obra terceirizada para desempenho de
atividades inerentes a seu quadro de pessoal, observadas as peculiaridades definidas no item 9.5.1 deste acórdão;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Desde 2006 a Dataprev vem provendo o seu quadro de pessoal mediante concurso público.

Síntese dos resultados obtidos

A DATAPREV vem provendo seu quadro de pessoal mediante a realização de concurso público.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Adequação do quadro de pessoal às necessidades da empresa.

Órgão responsável:  DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

9 005.644/2003-5 Acórdão nº 1921/2003 - TCU - Plenário 9.1.2.5.1 Determinação Ofício nº
2.815/SGS/TCU, de
10/12/03.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinado ao INSS e Dataprev que adotem as providências necessárias para a resolução da questão levantada a
seguir, informando ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as ações tomadas para a sua solução:
interligação dos sistemas de benefícios com os sistemas da Procuradoria do INSS, de forma a validar a existência e o
estado das ações judiciais que fundamentam qualquer concessão, modificação ou pagamento de benefícios, prevendo
mecanismos de atualização imediata dos benefícios, dependendo do desfecho dos processos judiciais (item 3.14).

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Disponibilização de funcionalidade para homologação pelo cliente em 22/11/2010. Implantação depende de
contrato/acordo com a AGU e independe de ação da Dataprev.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria na qualidade dos sistemas
Maior integração/interligação entre os sistemas de benefício e procuradoria.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Implantação da funcionalidade depende de acordo/contrato do INSS com a AGU e, portanto, fora da governança da
Dataprev.

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\DRD\DEBC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

10 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.2 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Alterar a redação da determinação contida no subitem 9.1.2.3 do Acórdão 231/2005 - TCU - Plenário para: "9.1.2.3. -
se prevejam informações específicas para o registro das mudanças de situação ou de fase que sejam realizadas pelo
sistema ("eventos automáticos"), a fim de permitir a identificação da origem da tramitação. (item 9.2 do Acórdão
231/2005)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implementação sistêmica para correção de regra de negócio - identificação do operador em eventos automáticos.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria da qualidade dos sistemas e dados.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Diagnóstico efetuado pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

178



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

11 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.3 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Reitera as determinações contidas nos subitens 9.1.1.5, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.4, 9.1.2.6, 9.2.1.8, 9.1.2.9, 9.1.11,
9.1.12, e 9.1.13 do Acórdão 231/2005 - TCU - Plenário, estabelecendo prazo de 120 dias para seu cumprimento.
(item 9.3 do Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Acompanhamento efetuado pelo Acórdão 231/2003.

Síntese dos resultados obtidos

Acompanhamento efetuado pelo Acórdão 231/2005.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Não se aplica

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

12 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar, com fulcro no artigo 43, inciso I da Lei 8443/92 c/c o artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do
TCU, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, que adote as providências
necessárias à correção das informações do processos 325958203, 350571937, 352642412,600131718,600470008, e
600499308 na base DS-PROCESSO, cujos códigos de identificação de UO estão zerados ou inexistentes na tabela de
UO. (item 9.4.1. do Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implementação sistêmica para correção de regra de negócio - código de UO zerado.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria da qualidade dos sistemas e dados

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Demanda RFB CODAC 045/2009

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

13 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4.4 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Incluir nos procedimentos de controle de mudanças de sistemas trilhas de auditoria de todas as mudanças solicitadas,
contendo, inclusive, informações sobre os programas-fonte que foram alterados por conta de cada solicitação de
alteração, de acordo com o previsto no subitem 12.5.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005, em especial na sua diretriz "i" .
(item 9.4.4. do Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Os sistemas controladores e gerenciadores de versão de fontes atualmente utilizados na Dataprev - SGF, na
plataforma alta, e CVS, na plataforma baixa - armazenam todas as versões
alteradas dos sistemas em produção, assim como todas as mudanças
aplicadas aos fontes, tendo conformidade com a Norma NBR-17799:2005 citada pelo TCU.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria da gestão do processo de desenvolvimento dos sistemas

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Adoção permanente dos normativos vigentes, no que tange à segurança da informação.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

14 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4.5 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Que quando formalmente informada sobre fiscalização de equipe técnica deste Tribunal, organize um cronograma
para atendimento alocando os técnicos que detenham as informações necessárias à fiscalização na data informada de
forma a dar cumprimento ao artigo 42 da Lei 8.442/93, ou avise com antecedência a indisponibilidade dos técnicos
para o período informado, sob pena de a não prestação das informações solicitadas pela equipe em tempo hábil ser
considerada obstrução a fiscalização, nos termos previstos no inciso VI, do artigo 58 da lei 8.443/92. (item 9.4.5 do
Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Os técnicos da Dataprev estão a disposição dos órgãos de controle sempre que solicitados a colaborar.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria no relacionamento e atendimento dos técnicos e gestores da Dataprev com Órgãos de Controle.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

A Empresa sempre esteve à disposição do TCU e demais órgãos de Controle, para reuniões, esclarecimentos,
prestação de informações e demais providências de modo a não dificultar os trabalhos de auditoria.
Todavia, naquela oportunidade, pode ter ocorrido algum fator superveniente que teria impedido a presença dos
técnicos ao compromisso agendado.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

15 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.1 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Síntese do resultado da simulação de antecipação de todas as ordens de serviço do projeto de migração, descrevendo
os problemas encontrados e as medidas adotadas para solucioná-los.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação do resultado da simulação de antecipação das Ordens de Serviço

Síntese dos resultados obtidos

Diagnóstico de disponibilidade de todos os componentes para abertura das Ordens de Serviço, dando maior
visibilidade junto às áreas de sustentação de sistemas.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Mitigação de ponto crítico do processo de abertura de Ordens de Serviços.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

16 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.2 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Síntese das ações adotadas pela Dataprev para definição da solução a ser adotada para tratamento dos sistemas
legados após a desativação dos mainframes Unisys.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação da síntese das ações adotadas para tratamento dos sistemas legados após a desativação dos 
mainframes.

Síntese dos resultados obtidos

Capacitação da equipe de analistas responsáveis pela sustentação de produtos na nova tecnologia.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Mapeamento do perfil dos técnicos.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

17 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.3 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Relação dos valores mensais faturados ao INSS por conta do desenvolvimento e manutenção dos novos sistemas do
Projeto de Modernização do CNIS e do Projeto SIBE 1.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Encaminhamento ao TCU dos valores faturados para o CNIS e SIBE I.

Síntese dos resultados obtidos

Ingresso de recursos financeiros

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

A ocorrência de diversas solicitações de mudança acarretaram dilatação do prazo de desenvolvimento e consequente
aceite dos Projetos.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

18 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.4 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Síntese do estágio em que se encontra a implantação da suíte de desenvolvimento do projeto CNIS e qual o impacto
para o cronograma do projeto.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implantação da suíte de desenvolvimento do projeto CNIS com a aquisição e distribuição de 131 licenças de uso da
ferramenta Together e 237 licença da ferramenta JBuilder, ambas ferramentas de desenvolvimento.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria do processo de desenvolvimento, mediante padronização e mais produtividade.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Período extenso da capacitação dos técnicos nas ferramentas de desenvolvimento.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

19 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.5 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Quantitativos - estimados e efetivamente entregues até o momento - de pontos de função de cada subprojeto do
Projeto de Modernização do CNIS e do Projeto SIBE 1.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas da União

Síntese dos resultados obtidos

Fortalecimento da gestão e acompanhamento dos Projetos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Prolongamento do prazo de desenvolvimento dos Projetos, em virtude da constante alteração dos escopos.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

20 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.6 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Normatização dos itens 4.4, 4.9, e 4.10 do Plano Projeto de Migração - PPM.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação ao TCU dos itens 4.4, 4.9 e 4.10 do Plano de Migração PPM (Gestão de homologação, de contrato e de
notificação).

Síntese dos resultados obtidos

Padronização, agilidade e transparência do processo.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Necessidade de aperfeiçoamento da gestão do processo de desenvolvimento e gestão contratual.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

21 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.7 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Normas e rotinas previstas para a execução de mudanças conforme previsto no tópico 2.5 do PPM.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação ao TCU das Normas e Rotinas previstas para execução de mudanças conforme previsto no item 2.5 do
PPM.

Síntese dos resultados obtidos

Padronização, agilidade e transparência do processo.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Necessidade de aperfeiçoamento da gestão do processo de desenvolvimento.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

189



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

22 017.553/2005-8 Acórdão nº 2124/2009 - TCU - Plenário 1.5.2.8 Determinação Diário Oficial da União de
18/09/2009.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que encaminhe a esta Corte de Contas os
seguintes documentos e informações:
Cópia do certificado de instalação das atualizações de software no equipamento fornecido, conforme previsto no item
3.2, referentes a cada tipo de equipamento, do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão 098/2008.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação ao TCU da cópia do certificado de instalação das atualizações de software no equipamento fornecido

Síntese dos resultados obtidos

Comprovação de que os itens de hardware e software constantes das NFs foram efetivamente entregues dentro das
especificações definidas pela Dataprev

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Aprimoramento da gestão.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

23 012.034/2008-7 Acórdão nº2205/2009 - Plenário  9.1.1 Determinação Ofício 114/2009-SEPROG

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU,
determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:
Identificação e solução das inconsistências que estão dando causa ao cálculo a maior do valor do auxílio-doença, em
virtude da contagem em duplicidade, pelo sistema Sabi, de vínculos empregatícios do segurado.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Alteração sistêmica objetivando corrigir vínculos empregatícios em duplicidade que geraram pagamentos indevidos
no Sabi.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Demanda do cliente.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

24 012.034/2008-7 Acórdão nº2205/2009 - Plenário  9.1.2 Determinação Ofício 114/2009-SEPROG

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU,
determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:
9.1.2. apuração dos benefícios de auxílio-doença pagos a maior em razão do cômputo em duplicidade, pelo sistema
Sabi, de contribuições dos segurados, interrupção dos pagamentos indevidos, revisão dos benefícios e recuperação
dos valores pagos indevidamente.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Concluída extração de dados que identificou as inconsistência no sistema SABI

Síntese dos resultados obtidos

Levantamento de inconsistências na base de dados, identificação das causas, visando proposição da solução.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Demanda do cliente especificada.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

25 012.034/2008-7 Acórdão nº2205/2009 - Plenário  9.1.3 Determinação Ofício 114/2009-SEPROG

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU,
determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:
9.1.3. correção das seguintes falhas identificadas no sistema Sabi: tratamento de empregados como não empregados;
acerto de vínculos e remunerações por parte dos servidores, em decorrência da falta de atualização das demais bases
de dados utilizadas pela Previdência Social; e, impossibilidade de recebimento do resultado da perícia médica em
decorrência do processamento de benefícios de auxílio-doença com inconsistências de endereço.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Alteração sistêmica - implantação da versão 9.04.08 do SABI - objetivando corrigir falhas apontadas pelo TCU.

Síntese dos resultados obtidos

Melhoria na qualidade dos sistemas de beneficio.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Demanda do cliente.
Diagnóstico efetuado pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

26 017.797/2006-1 Acórdão TCU nº 4383/2010   9.4.2 Determinação Ofício 1836/2010
TCU Secex-RJ-04

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinar à Dataprev que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da deliberação que vier a ser proferida,
encaminhe a esta Corte de Contas manifestação da empresa e dos órgãos cedentes acerca do interesse, ou não, na
continuidade da cessão dos empregados constantes da tabela abaixo, informando, para aqueles cuja cessão será
prorrogada, o cargo ou função a ser exercido, o período da cessão e a fundamentação legal (ver parágrafo 80 desta
instrução).

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A Dataprev, mediante Ofício PR/449/2010, de 28.09.2010, informa ao TCU quais os empregados cedidos por outros
órgãos que a empresa mantém interesse em mantê-los.

Síntese dos resultados obtidos

Concordância de permanência da cessão, por parte dos órgãos cedentes.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Manutenção dos requisitados nas funções gerenciais.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEPE

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

194



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

27 018.192/2008-3 Acórdão nº 7.154/2009 - 1ª Câmara   1.6.1 Determinação Ofício
2836/2009/TCU/Secex de
17/12/2009

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinação para que a Dataprev faça constar de todas as requisições referentes às Autorizações e Comprovação de
Despesas de Viagens (ACDV) a justificativa do setor requisitante para o pagamento de despesas de viagens no final
de semana.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implantação do sistema SCDP que tem entre as suas regras de negócio a necessidade de justificativa para viagens no
fim de semana

Síntese dos resultados obtidos

O Sistema SCDP tem como regra obrigatória a apresentação de justificativa quando as viagens a serviço envolverem
os finais de semana e/ou feriados. Naturalmente, a análise do mérito dessas justificativas cabe a autoridade que detém
a competência para realizar as respectivas aprovações.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Como fator positivo destaca-se o patrocínio da Diretoria da DATAPREV, em prestar apoio à implantação do novo
sistema, tais como: definindo prioridades, estabelecendo canal aberto de comunicação com o MPOG e o SERPRO e
apoiar a mudança de processos relacionados ao antigo procedimento.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEES

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

28 018.192/2008-3 Acórdão nº 7.154/2009 - 1ª Câmara   1.6.2 Determinação Ofício
2836/2009/TCU/Secex de
17/12/2009

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Determinação para que a Dataprev faça constar da prestação de contas referentes a viagem a serviço os originais ou as
cópias dos cartões de embarque utilizados no transporte aéreo.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Na prestação de contas é obrigatório no SCDP a incorporação dos comprovantes de embarque digitalizados.

Síntese dos resultados obtidos

Efetividade do cumprimento da determinação e comprovação da realização da viagem.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências

Transparência e celeridade na prestação de contas.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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 15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 
Quadro A.15.2 – Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de 
Atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
1 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005 9.1.1.5 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de 17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Dataprev que corrija os sistemas de informação de forma que na base de dados PROCESSO não haja
incompatibilidade da moeda utilizada nos processos com a data de constituição dos mesmos; não haja processos com
valor original igual a zero; não fiquem vazios e não sejam inválidos os campos data da situação, data da
atualização,data do evento ou data da constituição do processo; não contenha registro de eventos ou situações com
data posterior à data da operação; não apresente valores irreais para o campo valor total atualizado; não possua
códigos de identificação de UO zerados ou inexistentes na tabela de UO; não contenha códigos, que identifiquem o 
tipo de débito, zerados ou inexistentes na respectiva tabela de referência.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de
que a recomendação seja avaliada. Até o momento não houve retorno do cliente.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

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

197



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

2 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005 9.1.2.1
9.1.2.2

Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não se permita a mudança de situação (cobrança
administrativa) ou de fase (cobrança judicial) dos processo sem o devido registro do operador que a realizou;
Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não se permitam quaisquer modificações em itens de
cobrança dos processos sem o devido registro da matrícula do operador que as realizou, mesmo que haja registro de
usercode.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

3 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005 9.1.2.6 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que se mantenha intacta a data de inclusão do registro na
base HISTÓRICO-PROCESSO, mesmo que venha a ser comandado evento de desistência para tal registro.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

4 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005 9.1.2.4 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não seja mais possível a inserção de datas, entre
elas a de evento, situação e atualização, com formato inválido ou com indicação futura, existentes na base
HISTÓRICO-PROCESSO.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

5 001.649/2004-1 Acordão nº 0231/2005 - TCU - 
SIGILOSO

9.1.14.3 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
O TCU determina que a Dataprev investigue e corrija os seguintes casos (item 2.17): apropriações efetuadas nos
processos 354.100.572, 557.870.160, 557.854.172 cujo somatório dos respectivos títulos pagos não é suficiente para
baixar os itens apropriados

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

6 001.649/2004-1 Acordão nº 0231/2005 - TCU - 
SIGILOSO

9.1.18.1 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à DATAPREV que encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação para
documentar adequadamente as bases de dados de arrecadação, contendo, no mínimo, a elaboração de diagramas que
representem os modelos conceitual e físico das bases, bem como dicionários de dados suficientes para o entendimento
da semântica dos campos dos datasets.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Somente após a conclusão do processo de migração dos sistemas do SICOB e Dívida do DMSII para Oracle, será
realizada reengenharia reversa das estruturas das bases de dados.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
7 001.649/2004-1 Acordão nº 231/2005 - TCU - 

SIGILOSO
 9.1.2.8 /
9.1.11 /
9.1.18.5

Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à DATAPREV que: promova as correções nos sistemas informatizados de modo que a informação de
"valor pago" na base TITULO represente a realidade dos fatos, de forma que haja compatibilidade e consistência
entre as informações das bases de dados relativas a guias, títulos e apropriações; investigue por que os processos
discriminados no CD anexo, arquivo "valor_pago_títulos.XLS", encontra-se com a informação de "valor pago" na
base TITULO incompatível com as respectivas guias de pagamento e averigue, ainda, a conformidade das
apropriações procedidas nesses casos ; encaminhe ao TCU o resultado do exame realizado nos processos
discriminados no CD anexo, arquivo "valor_pago_títulos.XLS, explicitando as causas detectadas, que permitiram que
a informação de "valor pago" na base TITULO esteja incompatível com as respectivas guias de pagamento, bem
como os procedimentos adotados relativos à correção dos sistemas informatizados apropriados, no prazo de até 120
(cento e vinte) dias.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

8 001.649/2004-1 Acordão nº 231/2005 - TCU - 
SIGILOSO

9.1.2.9 /
9.1.16 /
9.1.18.7

Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à DATAPREV que: seja inibida a inserção de guias negativas que contenham código de título para
identificar o responsável pelo recolhimento; avalie os impactos causados pela inserção das guias negativas
discriminadas no CD anexo, arquivo "guia_negativa_para_titulo.XLS" (também no anexo I, fls 178 e179), cujo
identificador do responsável pelo recolhimento refere-se a um título, e proceda às correções que se fizerem
necessárias; encaminhe ao TCU a descrição dos impactos constatados e as providências tomadas acerca da existência
de guias negativas, cujo identificador do responsável pelo recolhimento refere-se a um título, no prazo de até 90 dias.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

9 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.5.2.a Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta ) dias sistematizem o
registro , rastreamento e quantificação dos períodos , constantes do CNIS, identificados como não pertencentes aos
segurados, de modo a aprimorar a confiabilidade dos dados no CNIS, tendo em vista o disposto no art. 29º - A da Lei
nº 8.213/91.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

10 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.5.2.b Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao INSS e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias combinem o controle de nível de acesso para
alterações cadastrais com procedimentos que exijam segregação de funções, de modo a mitigar o risco de utilização
de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art. 393, inciso I, da IN
INSS/PRES nº 20/2007.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

11 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.5.2.c Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao INSS e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias implantem a segregação de funções em toda a
inclusão, alteração ou validação de períodos, mesmo nos casos em que não forem usados os sistemas CNISVR e
HIPNET, em consonância ao princípio da moralidade, expresso no art. 37 da CF 88, e ao disposto na Seção VIII da
IN SFC/MF nº 01/2001.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

12 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.a Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que efetuem a depuração dos dados constantes no CNIS,
realizando, por exemplo, batimento dos dados cadastrais dos segurados e dos empregadores com outros bancos de
dados federais, tais como o da SRFB e TSE.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

13 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010  1.6.2.b Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento das
inserções e alterações dos dados cadastrais, incluindo, dentre outros, o nome e matrícula do servidor responsável, o
timestamp, a fundamentação para as inserções e alterações efetuadas, bem como o IP do equipamento, de modo a
mitigar o risco de utilização de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art.
393, inciso I, da IN INSS/PRES nº 20/2007.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

14 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.c Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem o registro do CNPJ e Nome do Cartório
responsável, nos casos das Certidões de Nascimento e Casamento, para todas as espécies de benefícios.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

15 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.d Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar dados pessoais do segurado/beneficiário
com os de outras fontes federais, tais como SRFB e TSE.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

16 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.e Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar dados dos contribuintes e empregadores
com os de outras fontes federais, tais como os bancos de dados da SRFB, durante o processo de concessão ou a
posteriori.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

17 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010  1.6.2.f Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento das
inserções e validações de períodos no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou alteração
de dados (CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, a fundamentação para as
inserções e alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações, cumprindo o disposto
no art. 393, inciso II, da IN INSS/PRES nº 20/2007.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

18 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010  1.6.2.g Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento das
inclusões de dependentes no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou alteração de dados
(CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, fundamentação para as inserções e
alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações, de modo a mitigar o risco de
inclusão indevida de dependentes nos sistemas da Previdência, conforme disposto no art. 16 da Lei nº 8.213/91.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

19 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.h Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5 de
30/03/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar as informações relativas ao CNPJ dos
Cartórios com as bases de dados da SRFB, durante o processo de concessão ou a posteriori.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.

Órgão responsável: INSS
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

20 008.002/2003-6 Acórdão nº 691/2005 9.3.1 Recomendação Ofício
3284/2006/TCU/Secex4
de 11/10/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Fixa o prazo de 60 dias para que a Dataprev: Em conjunto com a Secretaria da Receita Previdenciária, identifique as
circunstâncias pelas quais o Sistema Sicob não permite a tramitação do processo para situações que reflitam a real
condição do crédito, a exemplo do que ocorre com a antiga avocatória ministerial (situação "aguardando decisão
ministerial ", hoje pedido de revisão de acórdão), permitindo o retorno do processo, atualmente nestas circunstâncias,
ao âmbito administrativo para saneamento e a atualização da quantidade de dias que o crédito efetivamente
permanecerá em cada situação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação. Até o momento não houve retorno do cliente.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
21 008.818/2003-0 Acórdão nº 838/2004 - TCU 9.2.1 Recomendação Ofício 961/2004 Secex/RJ   4a.DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Encaminhe a esta Corte de Contas relatório semestral acerca do andamento da ação judicial que suspendeu a
Concorrência nº 009/2000, bem como sobre a realização dos demais contratos emergenciais firmados com as
operadoras Brasil Telecom, Telefônica e Telemar, demonstrando que os preços contratados estão em consonância
com a política de preços traçada no Relatório RP354-1/02 da FIA-USP.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A necessidade de aguardar o Poder Judiciário julgar a improcedente a ação impetrada pela Embratel e posterior ajuste
dos valores entre aqueles originais da concorrência, e os das contratações emergenciais que vigoraram enquanto o
processo tramitava no Poder Judiciário.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Como fator negativo destaca-se que, com o ingresso de ação no âmbito do Poder Judiciário por uma das
concorrentes, aliado ao tempo necessário para que a sentença judicial tramitasse em julgado, obrigou a DATAPREV
a efetivar várias contratações emergenciais.
Contudo, após o julgamento da Ação Judicial, a empresa efetuou a revisão dos contratos que vinham suportando os
serviços até o julgamento da demanda, ajustando os valores pagos até então aos valores vencedores da licitação, haja
vista que o Poder Judiciário considerou válida a licitação aqui tratada.
Os ajustes resultaram em crédito para a DATAPREV frente aos fornecedores Telemar e Telefônica e em débito para
com à Brasil Telecom. Os créditos foram recebidos e o débito não foi pago, de vez que o fornecedor não dispunha de
documentação adequada que suportasse o pagamento desse débito.
A falta de elementos para encaminhamento administrativo da cobrança e o tempo decorrido frente ao prazo
prescricional dos créditos, impediu que o fornecedor obtivesse êxito na demanda perante a DATAPREV.
A avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 24/01/11, com base nas informações
fornecidas pelo gestor, revela que a Dataprev esgotou a adoção das providências requeridas indicando que a situação
reúne condições para ser considerada como atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

22 017.553/2005-8 Acordão nº 1510/2007 - TCU - 
Plenário

1.1.1 Determinação Ofício 1748/2007
TCU/Secex-RJ-4ªDT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, com fundamento no art. 43, I,
da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, II, do Regimento Interno deste Tribunal, que:
1.1.1 mantenha esta Corte informada acerca da implementação do Plano de Modernização Tecnológica da
Previdência Social - PMT/PS, enviando relatórios mensais contemplando:
1.1.1.1 o cumprimento dos prazos de conclusão de cada projeto, inclusive suas etapas intermediárias,
1.1.1.2 as etapas implementadas até o momento;
1.1.1.3 o cronograma de execução físico-financeira;
1.1.1.4 a adequação da fase atual de implementação com o previsto no cronograma;
1.1.1.5 os motivos que ensejaram eventual atraso no desenvolvimento dos projetos que compõem o PMT;
1.1.1.6 as medidas adotadas para prevenir e solucionar os problemas detectados;
1.1.1.7 as metas previstas e os indicadores apurados;
1.1.1.8 os ajustes feitos no PMT para dar pleno cumprimento ao disposto no item 8.9.3 da Decisão nº 1459/2002 -
Plenário, conforme relatado no item 2.4 do relatório de fls. 362/396;
1.1.1.9 os ajustes feitos no PMT para adequá-lo às recomendações constantes do Parecer Técnico NI nº 03/2005,
conforme relatado no item 2.5 do relatório de fls. 362/396.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
O atendimento pleno do Acórdão 1510/2007 está condicionado a conclusão do PMT/PS.
A Dataprev encaminha regularmente ao TCU relatório contendo informações sobre a implementação do
Programa de Modernização Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS . Este Relatório procura atender à
demanda de que a Dataprev mantenha o TCU atualizado, incluindo os itens do Acórdão Nº 2229/2008, que
exigem atualização periódica, utilizando para isto o relatório que já servia de acompanhamento das ações do
Programa de Modernização Tecnológica da Previdência Social, em atendimento ao Acórdão Nº 1510/2007.
O último Relatório de Acompanhamento das Ações Vinculadas ao PMT foi do período de setembro a
dezembro de 2010, enviados ao TCU, por meio dos Ofícios PR Nºs. 002 e 006/2011 - referenciando o
Processo TC/Nº 017.553/2005-8.
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Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
•Dificuldades na automatização/customização das ferramentas de migração de códigos e dados por parte do
Consórcio BRICON/4BEARS/SW, contratado para a realização da migração “simples” de código e dados dos
mainframes CV2, CV3 e MV2;
•Sobreposição de tarefas da equipe da Dataprev envolvida no processo de migração “simples” com a sustentação dos
sistemas legados em produção (treinamento, manutenção de aplicações e confecção das OS)
•Demandas dos clientes que impediram o congelamento dos sistemas e/ou retardaram o início da migração:
-INSS: pregão da folha de pagamento, MEI e demandas Gerais (Negócio, Legislação, Judiciário, TCU e MPF )
-RFB: Lei 11.941/09 (antiga MP449/08) e Súmula Vinculante nº 8
•Atraso no cronograma de migração dos dados legados do CNIS, em especial das remunerações, tendo em vista a
complexidade dos trabalhos e o grande volume de dados tratados na migração;
•Aquisição dos mainframes Unisys. Em observância ao cenário de comprometimento das metas estabelecidas e
considerando a reformulação do modelo de negócios praticado pela UNISYS, outrora baseado apenas na locação de
hardware e software, apresentada no curso das negociações para renovação do acordo comercial então vigente, a
DATAPREV optou pela aquisição de dois equipamentos mainframes e da licença perpétua da licença MCP e do
banco de dados DMSII , nos atuais níveis de RPM.
Decisão baseada em análise técnica e financeira realizada pela DATAPREV e que possibilitou o aprimoramento das
ações relacionadas ao mainframe CV3, bem como permitiu a aceleração do processo de migração de dados do
mainframe CV2.
•Melhoria da produtividade das equipes da Dataprev, proporcionada pelo maior conhecimento do negócio do cliente,
utilização de ferramentas integradas de desenvolvimento e avanço no processo de desenvolvimento de software.

Órgão responsável: DATAPREV\PR
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
23 012.633/2005-8 Acórdão nº 1573/2008 9.5.2 Determinação Ofício 1670/2008/TCU/SecexRJ4 DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Dataprev que no prazo de sessenta dias a contar da notificação desta deliberação, encaminhe ao
Tribunal estudo conclusivo acerca das necessidades de adequação de sua força de trabalho, com indicação de quantos
e quais cargos de seu quadro de pessoal, com que níveis de remuneração, devem ser criados e treinados e com
cronogramas - que observem o prazo definido no item anterior - de realização de processos seletivos necessários ao
provimento dos cargos vagos e a serem criados e de realização dos treinamentos de seu quadro de pessoal
compatíveis com a capacitação em tecnologias necessárias à execução das atividades-fim da empresa, em consonância
com o art. 2º da Lei 6125/1974 (Lei de Criação da Dataprev);

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Por meio do OFÍCIO/PR/133/2011, de 10/05/2011, a Dataprev informou ao TCU que nos últimos exercícios adotou
várias ações de melhoria voltadas à gestão de pessoas e aos processos internos, dentre as quais podem ser destacadas:
a) realização de concurso público; b) revisão do Plano de Cargos e Salários; c) reestruturação da Diretoria de
Negócios buscando otimizar o processo produtivo; d) criação de Unidades de Desenvolvimento de Software
implantação do sistema de gestão dos processos internos; e) aumento do quadro de pessoal próprio da Empresa,
devidamente negociado com o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST.
Informou, ainda, que as ações contribuíram para solucionar problemas de terceirização de mão-de-obra e de gestão
do pessoal efetivo, razão pela qual, em que pese o contido no OFÍCIO/Nº 357/2008, emitido por esta Presidência, o
entendimento é que o estudo conclusivo acerca da adequação da força de trabalho, conforme determinado pelo
Acórdão TCU nº. 1573/2008-Plenário, não é necessário na medida em que as ações para sanar o problema foram
executadas.
Encaminhou, na mesma oportunidade, cópia dos Ofícios nº 130 e 132/2011, emitidos pela Presidência, enviados,
respectivamente, ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST/MP e à
Procuradoria da República no Distrito Federal, haja vista que guardam relação com o disposto no Acórdão TCU nº.
1573/2008-Plenário-TCU.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Prazo decorrido para implantação das ações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

24 009.880/2004-9 Acórdão TCU nº 1805/2010  9.4 Determinação Ofício 1791/2010-
TCU/Secex-RJ

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que, com o intuito de manter esta Corte
informada a respeito das medidas adotadas com vistas à redução do passivo trabalhista da empresa, consigne, no
relatório de gestão das próximas contas a serem apresentadas, as medidas adotadas com vistas ao cumprimento de
determinação exarada por ocasião do julgamento da prestação de contas da empresa relativa ao exercício de 1999
(TC 008.562/2000-7), conforme Relação 12/01 - Gab.Ministro Adylson Motta - Ata 07/01-2ªCâmara, a saber:
"b) adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento da legislação trabalhista em vigor, a fim de evitar a
ocorrência de processos judiciais contra a empresa, em especial os oriundos de:
- extrapolação do limite mensal de 40 horas extras por funcionário;
- realização de serviços extraordinários por períodos consecutivos e superiores a 03 (três) meses;
- não cumprimento do intervalo mínimo de 60 (sessenta) dias entre os períodos consecutivos de realização de horas 
extras;e
- inobservância do limite mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho."

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
1- Inicialmente, é importante registrar que a Dataprev vem adotando práticas de maior controle e eficácia relativas à 
jornada de trabalho de seu quadro de pessoal com a implantação de ferramentas de gestão de pessoal. Isso configura 
como  uma  ação  necessária  ao  controle,  acompanhamento  e  redução  das  horas  extras  até  então  praticadas  em 
atendimento aos objetivos estratégicos e acordos firmados com nosso cliente.

2- No tocante à  realização de horas extras,  vale destacar que a grande incidência está  em empregados da DIT -  
Diretoria  de  Infraestrutura  e  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  que  envolve  o  maior  contingente  de  
empregados da empresa e  os Centros de Processamento-CPs localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.  
Esses CPs funcionam em esquema de trabalho ininterrupto, caracterizado como “24 x 7”, ou seja, tem funcionamento  
24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, os contratos de trabalho dos seus empregados referem-se à jornada de  
30 ou 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, assim como de todos os demais empregados da empresa. Para 
alteração específica de sua jornada, incluindo o sábado e o domingo como dias úteis e alternando as folgas para os  
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demais dias da semana, é necessário que haja concordância dos empregados e Acordo firmado com o Sindicato de 
Empregados.  De  maneira  veemente,  a  empresa  envidou  esforços  para  chegar  a  um Acordo  nesse  sentido  e  foi, 
inclusive,  buscar  alternativas  em  outras  categorias  para  efetivar  uma  alteração  na  jornada  que  viesse  suprir  as 
necessidades da empresa e a  garantia de folgas semanais dos empregados,  inclusive com garantia de um fim de  
semana ou mais por mês. Essa tentativa não alcançou êxito em nenhum dos Estados.

Para resolver os problemas decorrentes desta situação, a Dataprev então voltou-se para um nova alternativa e propôs a  
criação do cargo de Analista de Processamento para atuação nos CP's com jornada de trabalho de 6 horas em turno  
ininterrupto. Essa alteração no Plano de Cargos foi aprovada pelo DEST em 2009 e o cargo foi criado. Para tal ato, não 
há necessidade de acordo com a representação sindical ou com os empregados efetivos da empresa. A partir da criação  
do cargo supracitado, a Dataprev realizou concurso público em 2010 para preenchimento de 90 vagas para o CP do 
Rio de Janeiro, por tratar-se da situação mais crítica. Considerando que o número de candidatos aprovados para o Rio  
de Janeiro foi inferior à demanda da Empresa, efetivou-se a contratação desses empregados e manteve-se a demanda  
para o preenchimento de vagas do cargo de Analista de Processamento, com jornada de 6 horas, no Concurso Público  
de 2011.

3- Em fevereiro de 2010, a Diretoria de Pessoas criou um Grupo Técnico, por meio da Comunicação de Serviço 
CS/DPE/001/2010, para apurar a sobrecarga de horas extras e sobreaviso no âmbito da DATAPREV com o objetivo de  
apontar  as  causas  e  analisar  normas,  procedimentos,  justificativas  e  demais  informações  que  implicassem  em 
economicidade, redução quantitativa das horas extras, aumento de controle e agilização procedimental no tocante a sua 
utilização. O GT, formado por representantes das diversas diretorias, realizou visitas aos centros de processamento nos 
três Estados (RJ, SP e DF), além de entrevistas com gestores e empregados da área. Com esse mapeamento o GT pode  
analisar todo o processo de demanda e realização de horas extras, especialmente nas áreas da Diretoria de Infaestrutura 
e Tecnologia e Informação e Comunicação – DIT, a maior demandante de horas de trabalho extraordinário na empresa.  
O relatório do GT encontra-se em anexo ao presente documento.

Entre outras recomendações, o GT sugeriu mudanças na Norma de Hora Extra existente. Assim, após algumas versões 
anteriores, que foram analisadas em diferentes instâncias da empresa,  a nova Norma de Hora Extra N/GP/021/01 
passou a vigorar em 01/04/2011. A partir desse novo normativo, toda a cadeia de gestores - nos níveis de gerência de  
serviço,  divisão  e  departamento  -  tem  responsabilidade  sobre  os  horários  excedentes  autorizados,  sob  pena  de 
aplicação de sanção disciplinar, caso a necessidade não fique comprovada posteriormente. Foram criadas planilhas de 
controle que permitem melhor detalhamento e acompanhamento sobre a jornada de trabalho, com registros diários,  
consolidados ao fim do mês.  Além disso,  o  relatório mensal,  com o detalhamento dos serviços realizados e  das  
justificativas para tal, passou a ser assinado também pelo empregado, além de seu gestor imediato.

Limites - De acordo com a nova norma, as horas extras para realização de serviços emergenciais, ou que não podem 
ser adiados, devem ser realizadas preferencialmente por empregados que contam com horas extras incorporadas. A 
realização de hora extra normal é limitada a duas horas diárias e a realização de hora extra aos sábados, domingos e 
feriados não deve ultrapassar o número de horas correspondente a uma jornada de trabalho normal, acrescida de duas 
horas. Caso o empregado tenha uma jornada de oito horas diárias, por exemplo, esse limite seria de dez horas. A 
norma estabelece ainda que as horas extras estão limitadas a 40 horas mensais, independentemente do tipo. São eles: 
normal (realizadas nos dias úteis e em dias de ponto facultativo, em horários fora da jornada normal, e aos sábados,  
entre 6h e 22h);  especial (realizadas aos domingos e feriados, entre 6h e 22h); noturna (realizadas nos dias úteis da  
semana e em dias de ponto facultativo, em horários fora da jornada normal, e aos sábados, entre 22h e 6h); e especial  
noturna (realizadas aos domingos e feriados, entre 22h e 6h).

O texto prevê ainda que o empregado não pode cumprir horas extras e sobreaviso sistematicamente: a cada três meses,  
deve haver um intervalo de 60 dias. Os titulares de função de confiança do terceiro nível (departamento),  quarto  
(divisão)  e  quinto  nível  hierárquico  (serviço)  têm ainda  a  obrigação  de  observar  a  aplicação  de  um sistema  de 
rotatividade à tomada de horas extras e sobreaviso entre os empregados de sua responsabilidade, sob pena de incorrer  
em sanção disciplinar. 
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Excepcionalidades – Quando houver necessidade de realização de hora extra que exceda os limites diários e mensais e  
prazos estabelecidos na norma, esta deve ser obrigatoriamente justificada pelo superior imediato do empregado. Além 
disso, é obrigatória a ratificação prévia do diretor responsável pela área tomadora de hora extra e sobreaviso nos casos  
em que haja reincidência — ou seja,  quando o mesmo empregado for  escalado por mais de três  meses  — com 
antecedência de 20 a 30 dias da realização. 

Para maior responsabilização da utilização da hora extra, o pedido deve ser encaminhado e aprovado pelo titular de 
terceiro nível hierárquico, constando a justificativa correspondente, sob pena de aplicação de sanção disciplinar aos 
titulares de função de confiança de terceiro, quarto e quinto nível hierárquico responsáveis imediatos pelo empregado  
demandado.

O objetivo é que os gestores de cada área busquem alternativas, como a capacitação de mais funcionários em serviços  
onde haja concentração do conhecimento e a prática de planejamento conjunto com áreas que tenham interface.

4- No âmbito tecnológico, a Dataprev vem investindo na modernização dos sistemas que atendam aos seus clientes 
internos e a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGPe), que substituirá o atual sistema geração da folha de  
pagamento:  GRH,  é  um dos  projetos  de  apoio  à  Gestão  empresarial,  juntamente  com o  Sistema  de  Gestão  de  
Frequência (SisGF) a ser implantado no segundo semestre de 2011.

O  SGPe  é  um  sistema  em  plataforma  baixa  que  já  vinha  sendo  desenvolvido  pelo  SERPRO  para  atender  às  
necessidades de sua folha de pagamento e cujas características vinham ao encontro das mínimas exigências que a 
Dataprev vinha pesquisando no mercado. Finalmente, formalizado pelo Termo de Cessão e Cooperação firmado entre 
as duas empresas, o SGPe foi internalizado como um projeto de desenvolvimento por equipe da Dataprev e está sendo  
adequado às necessidades, especificidades e escopo tecnológico da empresa. Esse sistema, em princípio definido para 
cálculo e acúmulo das verbas de pagamento de salários, tributos e benefícios, além de efetivação dos descontos legais,  
vinha sendo preparado para, a médio prazo, inserir o sistema de controle de frequência dos empregados e dos cálculos  
advindos das horas extraordinárias realizadas pelos mesmos. Porém, com a publicação da Portaria MTE/1510-2010,  
que regulamenta o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, e de suas atualizações posteriores, a Dataprev optou pelo  
desenvolvimento interno de um sistema de frequência de seus empregados, unificando os modos atualmente em uso,  
ao invés de comprar tecnologia especifica para este fim. Contando enfim com SisGF, Sistema de Gerenciamento de 
Frequência a Dataprev atende às exigências exaradas pelo Ministério do Trabalho e, com atualização e suporte por 
meio  de  normativos  específicos,  vem  promover  o  engajamento  de  gestores  e  empregados  para  o  cumprimento 
responsável da jornada de trabalho.

A Diretoria de Pessoas entende que as ações adotadas nos últimos meses envolvem a integração de sistemas de gestão,  
aperfeiçoamento de normativos e visam o aprimoramento da prática cotidiana de gestão de pessoas em uma empresa 
federal  de  Tecnologia  de  Informação,  com compromissos  de  alta  relevância  para  a  melhoria  do  atendimento  ao  
cidadão brasileiro.

O  relatório  da  CGU que  trata  das  contas  da  empresa  referentes  ao  exercício  de  2009,  registra  a  evolução  das  
providências adotadas pela Empresa e apresenta uma avaliação do atendimento a essa determinação

Desta forma, foram criadas as condições operacionais para viabilizar o atendimento progressivo da determinação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
A realização do concurso e a implementação das novas regras para execução de jornada extraordinária retardaram a
obtenção dos resultados esperados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

25 005.644/2003-5 Acórdão nº 1921/2003 - TCU - 
Plenário

9.1.2.4 Determinação Ofício nº
2.815/SGS/TCU, de
10/12/03.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinado ao INSS e Dataprev que: procedam à correção do sistema de benefícios pertinente para que sejam
exigidos os dados de ação judicial de PAB, quando for esse o motivo do pagamento, bem como realize críticas
básicas nesses dados a fim de que não ocorra inserção de informações inválidas, como as citadas no item 3.19.1.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Ainda pendente de definição/especificação por parte do cliente para o atendimento da demanda.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente.
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas de benefícios, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
26 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4.2 Determinação Ofício 3422/2006/TCU/Secex-4

de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Estabelecer procedimentos formais para a execução de operações diretamente nas bases de dados da Dataprev com a
utilização de utilitários ou de programas específicos para corrigir eventuais inconsistências, documentando os
procedimentos realizados, em conformidade com o previsto no subitem 11.5.4. da NBR ISO/IEC 17799:2005.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Foram definidas e implementadas ações operacionais relativas à retirada de todos os acessos diretos dos
desenvolvedores às bases de dados e sistemas hospedados no ambiente produtivo, além da exclusão dos acessos dos
desenvolvedores aos utilitários que possibilitavam as alterações nas bases de dados e da obrigatoriedade do
cadastramento prévio dos programas aplicativos autorizados a realizar operações nas bases de dados.
Na busca do nível de controle recomendado pelo TCU sobre os acessos ao ambiente produtivo, de acordo com o
referencial citado (Norma ISO 27002/2005), foi criada uma área organizacional específica para realizar as apurações
eventuais (ad-hoc), valendo-se de utilitários de tecnologia da informação, devidamente controlados, para acessar as
bases de dados. Ainda no âmbito do controle de acesso aos dados e sistemas do ambiente produtivo, foi realizada uma
reestruturação das listas de utilitários e das suas contas de acesso (usercodes), permitindo somente o acesso aos
utilitários para as operações de consulta.
Além disso, ocorreu adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Informações e Telecomunicações - DIT,
conforme estabelecida na RS/PR nº 2806/07, com a consequente reestruturação das atividades da área de produção e
revisão dos procedimentos do ambiente de produção, resultando no aprimoramento da rotina de execução das
operações nas bases de dados e na gestão de acesso ao ambiente de produção.
Cabe informar que a complexidade do processo demandou um razoável tempo para a sua respectiva implantação e
maturação dos procedimentos formais, bem como a sua incorporação às atividades operacionais, cuja consolidação
evolui gradualmente no âmbito da organização.
Com esta prática a empresa vem aumentando progressivamente a qualidade da gestão do seu processo.
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Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Ocorreram as dificuldades naturais decorrentes de um processo dessa envergadura. Todavia, há que se registrar os
ganhos obtidos com um melhor controle e segurança na execução das operações efetuadas diretamente nas bases de
dados.
Nesse contexto, a avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 28/01/11, indica que
a situação reúne condições para ser considerada atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

27 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4.3 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Adotar as providências necessárias ao cadastramento das decisões dos processos 325711232 e 325775591 na base
DECISÃO.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de
que a recomendação seja avaliada. Até o momento não houve retorno do cliente.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

28 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006 9.4.6 Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Adotar as medidas necessárias à observação do princípio de segregação de funções no que diz respeito à autorização,
execução e aprovação das alterações em códigos-fonte de sistemas mantidos pela empresa, de acordo com o previsto
no subitem 10.1.3 da NBR 17799:2005.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A complexidade técnica os investimentos e a capacitação de pessoas para a criação de um ambiente adequado, com
armazenamento de todos os arquivos - fontes no SGF (plataforma alta) ou no
CVS (plataforma baixa), para possibilitar a transferência do executável para o ambiente de produção, garantindo
segurança ao processo de mudança.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Ocorreram as dificuldades naturais decorrentes de um processo dessa envergadura. Todavia, há que se registrar os
ganhos obtidos com um melhor planejamento, controle e e acompanhamento do processo produtivo da empresa.
Nesse contexto, a avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 27/01/11, indica que
a situação reúne condições para ser considerada atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

29 000.691/2008-3 Acórdão TCU nº 2095/2010 1.5 Determinação  Ofício
1004/2010/TCU/Secex/ de
17/05/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev que informe ao Tribunal de
Contas da União, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término da execução da ação trabalhista nº
01396.2004.003.16.00.6, em curso na 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, sobre a aplicação ou não da multa
mensal de R$ 1.000,00 determinada no despacho de 23/5/2007 da Juíza Daniela Pinheiro Gomes Pessoa e, em caso
positivo, as providências adotadas com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano, bem como acerca da instauração, se for o caso, da competente tomada de contas especial, nos termos do art. 8º
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Por meio do OFÍCIO/SECE/Nº 409/2010, de 12/11/2010, foi informado ao TCU que o processo que tramita
no TRT da 16ª Região – Maranhão, encontrava-se em fase recursal a fim de que o Poder Judiciário
analisasse o Agravo de Petição interposto pela agravante, Senhora Margarida Maria de Medeiros Benigno
Moreira, em face de decisão prolatada favoravelmente à DATAPREV .
Negado provimento ao agravo. Julgado em 22/02/11 e publicado em 25/02/11. Em 31/03/2011, em consulta
ao processo, verificou-se andamento processual “apreciar embargos declaratórios”.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Dependência de decisão judicial.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGCJ
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

30 012.034/2008-7 Acórdão nº2205/2009 - Plenário 9.3 Determinação  Ofício 114/2009-SEPROG

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Recomendar ao INSS e à Dataprev que promovam alterações no sistema Sabi de forma que passe a subsidiar a
execução das atividades médico periciais por meio da emissão de alertas sobre situações potencialmente indicativas
de fraudes, tais como a fixação do início da incapacidade em data posterior à entrada do requerimento e a existência
de requerimentos anteriores indeferidos ou formulados imediatamente após o cumprimento de carência.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A funcionalidade que atende a recomendação foi desenvolvida no escopo do Projeto SIBE Monitor.
Entretanto, a entrada do produto em produção está diretamente associada à implantação do SIBE.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente.
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas de benefícios, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica -
PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

31 017.797/2006-1 Acórdão TCU nº 4383/2010 9.4.1 Determinação Ofício 1836/2010-
TCU/Secex-RJ-04

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Dataprev que observe a legislação que rege a cessão de empregados da empresa a órgãos e entidades
dos Poderes da União, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios, adotando tempestivamente as providências de
cobrança em caso inadimplemento, por parte do cessionário, no ressarcimento das despesas com proventos e encargos
sociais dos empregados cedidos, conforme previsto na Norma N/RH/023/04 (ver parágrafo 45 desta instrução).

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
Os procedimentos determinados pelo TCU tem sido cumpridos. O órgão de gestão de pessoas realiza cobrança
mensal e adota as providências normatizadas nos casos de inadimplência. Todavia, sucessivas alterações nas regras
reguladoras, entendimentos controversos, e a necessidade de elucidação com os cessionários no tocante a ônus de
cessão para empregados ocupantes de função DAS 1,2,3,4,5, e 6, acabaram impactando o atendimento a 
determinação.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
A negociação e a inteiração da Direção da DATAPREV com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração - SPOA, do MPS, resultou na liquidação dos valores pendentes apontados pela CGU.
Nesse contexto, a avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 28/01/11, indica que
a situação reúne condições para ser considerada atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEPE
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

32 026.347/2009-1 Acórdão TCU nº 6677/2010 - 1ª 
Câmara

1.5.1 Determinação Ofício 2289/2010
TCU/Secex-RJ-02

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - que, no prazo de 90 dias
adeque os termos da norma N/SU/008/02 às exigências da IN/MPOG/SLTI nº 02/2008 e da IN/MPOG/SLTI nº
04/2008, especialmente quanto às orientações acerca de estimativa de preços e à necessidade de consultar os preços
praticados em compras similares.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A determinação foi implementada, dentro do prazo estabelecido pelo TCU, com a publicação da N/SU/008/03 em
21/01/11.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Ocorreram as dificuldades naturais decorrentes de um processo dessa natureza. Há que se registrar, que a
determinação agregou valor, de vez que passaram a constar num único instrumento (Norma de Estimativa de Preços -
N/SU/008/03) todas as regras para estabelecimento da estimativa de preços das compras e contratações, inclusive de
TI.
A avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 11/02/11, indica que a situação
reúne condições para ser considerada atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida

33 026.347/2009-1 Acórdão TCU nº 6677/2010 - 1ª 
Câmara

1.5.2 Determinação Ofício 2289/2010
TCU/Secex-RJ-02

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação:
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - que, no prazo de 90 dias
alternativamente à adequação da norma N/SU/008/02 às exigências da IN/MPOG/SLTI nº 04/2008, elabore norma
específica para contratação de serviços de tecnologia da informação.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não atendimento:
A determinação foi implementada, dentro do prazo estabelecido pelo TCU, com a publicação da N/SU/008/03 em
21/01/11.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Ocorreram as dificuldades naturais decorrentes de um processo dessa natureza. Há que se registrar, que a
determinação agregou valor, de vez que passaram a constar num único instrumento (Norma de Estimativa de Preços -
N/SU/008/03) todas as regras para estabelecimento da estimativa de preços das compras e contratações, inclusive de
TI.
A avaliação realizada pela Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU, em 11/02/11, indica que a situação
reúne condições para ser considerada atendida pelo TCU.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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 15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

O  quadro  abaixo  contém  as  informações  sobre  as  providências  adotadas  para  atender  as 
recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno (OCI).

Quadro A.15.3 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 Relatório SFC nº 087.909 3.2.1.1 Ofício
No.419/02/GRCI/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Por meio da Nota Técnica nº 0026/2002/DSAS/SFC/Casa Civil/PR, foi encaminhada à DATAPREV solicitação de
Informação sobre as ações implementadas com vista ao atendimento de itens do Relatório Diagnóstico de Segurança
do PDTI elaborado pela KPMG. Dos dois pontos pendentes de implementação pela Dataprev cabe ao CTDF.O
providenciar a aquisição de mobiliário e dispositivos refratários (cofre e portas corta fogo).

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Implantação de dispositivo de segurança física e operacional no CPDF aderentes ao grau de risco existente no
ambiente tecnológico.

Síntese dos resultados obtidos

A aquisição/instalação dos dispositivos recomendados, bem como a finalização das obras de
modernização/adequação do CPDF, resultaram no aperfeiçoamento das condições de segurança física das instalações.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

A falta de recursos orçamentários/financeiros inviabilizou, por algum tempo, a adoção da solução recomendada.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DIT\CPDF

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

2 Relatório SFC nº 114.594 7.1.2.1 Ofício do MPAS nº 075, de
29/05/2003.

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Tendo em vista que, com apenas 5 das 16 contratações, foram gastos em 2002 R$ 217.247,13, fazemos as seguintes
recomendações:
a) seja solicitado, junto ao INSS, ressarcimento destes valores; e
b) sejam suspensas as contratações.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Efetuada cobrança administrativa ao INSS, mediante Ofício nº 007, de 15/04/10, anexando as respectivas Notas de
Débito nº 001 e 002/10.

Síntese dos resultados obtidos

Requisitado o ressarcimento.
Suspensas as contratações.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Tempo excessivo demandado ao questionamento dos valores apresentados e consequente emissão da nota de débito,
com atualizações frequentes do valor principal a ser ressarcido.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

3 Relatório SFC nº 114.594 8.3.3.1 Ofício do MPAS nº 075, de
29/05/2003.

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Quanto às despesas equivalentes a R$ 167.473,00 realizadas para atender as atividades do Grupo de Trabalho
constituído pela Portaria 3.700, atividades essas que, em 09/05/2002, passaram a ser o objeto da celebração do
Convênio n.º 001/2002, a DATAPREV deverá requisitar o seu ressarcimento pelo INSS, de acordo com o que versa a
Cláusula 5ª desse acordo.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Emissão de Nota de Débito nº 004, de 13/11/09 contra o INSS.

Síntese dos resultados obtidos

Requisitado o ressarcimento.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Tempo excessivo demandado ao questionamento dos valores apresentados e consequente emissão da nota de débito,
com atualizações frequentes do valor principal a ser ressarcido.

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\DFS\DEFI

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

4 Relatório CGU/SFC nº208.048 1.1.4.1/003 Ofício 22.993/CGU – 
Regional/ RJ/CGU-PR de
21/07/2008

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Aprimorar os controles internos da Empresa atinentes a diárias, de modo que se evitem informações inconsistentes
como as verificadas na planilha de controle de diárias relativas à ACDV 0414/08.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Entrada em produção/operação do Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP) e normatização do uso do
sistema pela Norma N/LG/009/09 em 05/05/2010.

Síntese dos resultados obtidos

- Maior controle sobre as viagens a serviço;
- Ter o SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens integrado ao SIGMA - Sistema Integrado de Gestão
Administrativa da DATAPREV;
- Evitar inconsistência de informações;
- Abolir as autorizações de viagens e respectivas justificativas em papel.
- Possibilidade de extração de Relatórios Gerenciais ou de Controle de forma mais eficaz.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

O fator positivo é aquele de haver um sistema utilizado na esfera pública Federal para controle de diárias e passagens
autorizadas pela Administração que, além da padronização, permitiu à DATAPREV implantar o SCDP a um custo
baixo e num curto espaço de tempo operar suas viagens a serviço nesse sistema, com segurança e eficácia.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5 Relatório SFC nº 208.048/2007 1.1.2.1/001  Ofício 22.993/CGU - 
Regional/RJ/CGU-PR de
21/07/2008

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Estabelecer metas quantificáveis para o segundo semestre de 2008.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação explícita da metas previstas para o exercício de 2008.

Síntese dos resultados obtidos
Foram estabelecidas metas para os seguintes indicadores: TMA, RPL, EBITIDA, IAQC, ICP, ICH-A, VBDr.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

As metas estabelecidas contribuíram com o fortalecimento da cultura organizacional de gestão voltada para resultados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

6 Relatório SFC nº 208.048/2007  1.1.2.2/002 Ofício 22.993/CGU - 
Regional/RJ/CGU-PR de
21/07/2008

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Criar indicadores para os programas e Ações geridos pela Unidade.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Conclusão da revisão pela CGPO dos indicadores existentes e aplicação em 2010 do portfólio dos indicadores
aprovados.

Síntese dos resultados obtidos

O Acompanhamento das metas anuais em 2010 foi definido pela Diretoria Colegiada e apurado de acordo com a
CS/CGPO/004/2010. Foram estabelecidas metas para os seguintes indicadores: TMA, ISCS, IRC, IDC, ICP,
PMDFT, C-ANS, MO e RPL.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

O acompanhamento sistemático das metas está proporcionando o amadurecimento das políticas de remuneração
variável por resultados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

7 Nota de Auditoria SFC/CGU nº224.084/01 Constatação s/nº/001 E-mail CGU p/COGI em
08/07/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Revisar a fórmula de cálculo do Indicador PMDFT.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Efetuada alteração na fórmula do Indicador de desempenho (houve uma inversão de componentes)

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

8 Nota de Auditoria SFC/CGU nº224.084/01 Constatação s/nº/002  E-mail CGU p/COGI em
08/07/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Estabelecer metas para todos os indicadores.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentadas as metas para os Indicadores de Desempenho para 2010 conforme documento anexo ao Memorando 
CGPO 006/2010

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

9 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Estabelecer metas quantificáveis para os indicadores operacionais existentes, no segundo semestre de 2009.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Apresentação detalhada das práticas de gestão atuais fundamentadas em indicadores e metas previamente definidos.

Síntese dos resultados obtidos

Em 2009, foram estabelecidas metas para os seguintes indicadores: TMA, RPL, C-ANS, IAQC, ICP, PMDFT, VBDr
e IMA.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
O indicador IMA não foi apurado em 2009, devido as dificuldades operacionais.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

10 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/005 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Estabelecer as diretrizes estratégicas para os indicadores operacionais existentes.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Somente os indicadores de carga de trabalho não possuem diretrizes estratégicas associadas, pois não são de
governança da Dataprev. Os demais indicadores já estão associados a diretrizes estratégicas.

Síntese dos resultados obtidos

Os indicadores foram reavaliados e para aqueles considerados estratégicos foram vinculados ao planejamento por
meio das diretrizes estratégicas.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

A aplicação de indicadores e metas como ferramenta de gestão, associados as diretrizes estratégicas, está colaborando
com o fortalecimento da cultura organizacional voltada para resultados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

11 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/006 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Realizar um estudo sobre a real necessidade de cada indicador operacional existente tomando por base os
critérios que servem de guia na elaboração de indicadores tais como: representatividade, homogeneidade,
praticidade, validade, independência, simplicidade, cobertura, economicidade, acessibilidade, estabilidade, e
seletividade. Avaliar, também, a adequação de cada indicador aos programas e ações geridos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A empresa vem sistematicamente revisando e reavaliando os indicadores existentes e adequando-os de acordo com a
necessidade.

Síntese dos resultados obtidos

Foram estabelecidas metas para os seguintes indicadores: TMA, ISCS, IRC, IDC, ICP, PMDFT, C-ANS, MO e RPL.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

O acompanhamento sistemático das metas está proporcionando o amadurecimento das políticas de remuneração
variável por resultados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

12 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.4/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Prosseguir com as atividades do Grupo de trabalho que foi constituído, por intermédio da Comunicação de
Serviço/PR/N.º 011/2008, visando a realização de estudos preliminares, a elaboração de Projeto Básico, Edital e a
realização de certame licitatório para contratação de um sistema integrado de gestão administrativa para a
DATAPREV, envolvendo as seguintes áreas/processos: pessoas, contábil, controle patrimonial, tributária, financeira,
suprimentos e controladoria.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Conclusão das atividades do Grupo de Trabalho (CS/PR/011/2008), com a elaboração de Projeto Básico, Edital,
Licitação e contratação para aquisição de um sistema integrado de gestão administrativa para a Dataprev.

Síntese dos resultados obtidos

A licitação foi realizada e a empresa TOTVS foi contratada para realizar o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Gestão Administrativa denominado Projeto Sigma (Sistema Protheus).
A implantação do Sistema na DATAPREV ocorreu em 03/01/2011.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
Não houve fatores que tivessem facilitado ou prejudicado a adoção de providências.

Órgão responsável: DATAPREV\PR

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

13 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.4/002 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Prosseguir com as atividades dos grupos de trabalho inter-setoriais específicos criados para atuar na execução
dos projetos básicos e executivos previstos na lei de licitações.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A empresa promoveu diversas ações para agilizar a tramitação e conclusão dos processos de contratação de bens e
serviços, que resultou em um aumento percentual 52% superior no exercício de 2009 em relação ao exercício
anterior.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

14 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008  1.1.2.4/003 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Investir permanentemente em cursos de capacitação na área de suprimentos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Realização desde Junho/2009 de plano de treinamento para a requalificação profissional das pessoas alocadas na DFS..

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

15 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.4.1/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Orientar as unidades internas e regionais na elaboração do planejamento e execução de certames licitatórios, de
forma a evitar futuras contratações emergenciais desamparadas pela legislação.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Essa orientação é permanente e reforçada pelas seguintes ações do Departamento de Suprimentos:
-Emissão de aviso de vencimento de contratos de serviços continuados com antecedência de 180 dias aos gestores,
possibilitando o planejamento das contratações; e
-Disponibilização dos Modelos de Editais e Anexos de serviços continuados no Portal de Suprimentos, possibilitando
a agilização dos procedimentos licitatórios nas Unidades Regionais.
As providências elencadas continuam sendo operacionalizadas, controladas e orientadas através de capacitação com
os gestores e responsáveis pelas contratações no RJ e Unidades Regionais.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

16 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008  1.1.4.2/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ
de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Planejar as aquisições e efetuá-las mediante registro de preços, abstendo-se da realização de sucessivas
contratações de serviço e aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou afinidade, evitando,
assim, o fracionamento de despesas.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Adoção de licitações por registro de preço de forma centralizada para aquisições de itens de informática.
Cabe assinalar que a descentralização e a autonomia administrativa adotada pela Empresa no tocante às Unidades
Regionais dificultam o planejamento integral das contratações e oferece condições para que determinadas
contratações possam ser efetivadas sem necessariamente caracterizar o fracionamento das despesas.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor
Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

17 Nota de Auditoria nº224.733/01 Constatação I E-mail CGU p/COGI em
28/07/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Abstenha-se de divulgar, nos avisos de licitação, a taxa de obtenção do edital ou fixe somente o custo efetivo de sua
reprodução gráfica, em cumprimento a Lei 8.666/93, art. 32, § 5º.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Orientação formal do DESU por e-mail aos pregoeiros para que não mais cobrem taxa para obtenção de editais

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

18 Nota de Auditoria nº224.733/01 Constatação II E-mail CGU p/COGI em
28/07/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

1 - Fixar, nas licitações de registro de preços, prazo de validade de propostas compatível com o da vigência da ata de
registro.
2 - Fixar, nas licitações comuns na modalidade pregão, prazos de validade de propostas que proporcionem à
Administração concluir o certame, em consonância com a Lei 10.520/02, art. 6º e Decreto 5.450/05, art. 27, § 4º.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A Dataprev adotou a recomendação para os editais em que o objeto da contratação seja compatível com a medida, ou
seja, prazo de validade das propostas adequado a natureza da licitação e a complexidade do objeto da contratação.

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

19 Nota de Auditoria nº224.733/01 Constatação IV  E-mail CGU p/COGI em
28/07/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Abster-se de inserir critérios de capacitação técnica que extrapolem os limites legais.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A Dataprev já vem editando Normas e Manuais visando a padronização dos procedimentos e já disponibilizou
Minutas de Edital Padrão para todas as Unidades Regionais.

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

20 Nota de Auditoria nº224.733/02 Const./Rec. s/nº E-mail CGU p/COGI em
28/07/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Abster-se de realizar estágios profissionalizantes mediante convênio.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Contratação de empresa por pregão eletrônico para prestação de serviços de Recrutamento e Seleção de Estagiários
na Dataprev, em âmbito nacional.

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

21 Nota de Auditoria CGU/SFC nº 242.112/01 Constatação s/nº/001 E-mail CGU p/COGI em
26/03/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Em licitações em que for admissível a subcontratação parcial do objeto, fixar criteriosamente as suas limitações, a fim
de evitar restrições à competitividade.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

O DESU acatou a recomendação emitida pela CGU e irá observar nas futuras contratações.

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

22 Nota de Auditoria CGU/SFC nº 242.112/01 Constatação s/nº/002 E-mail CGU p/COGI em
26/03/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Celebrar os contratos somente se as certidões da empresa, registradas no sistema informatizado de cadastro de
fornecedores, apresentarem vigência válida na data da assinatura.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

O DESU acatou a recomendação emitida pela CGU e irá observar nas futuras contratações.

Síntese dos resultados obtidos

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

23 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009  1.1.8.1/001 Ofício 
37.933/DPPAS/DP/SFC/
CGU-PR de 22/11/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Ao requerer contratação de serviços, observar os normativos estaduais e municipais que regulam seu funcionamento.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

Orientar para que as áreas de aquisições e contratações das Unidades Regionais, RJ e DF que intensifiquem pesquisas
dos citados normativos, a fim de subsidiar as contratações de serviços e atender a recomendação.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

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

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

24 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009  1.1.8.1/003 Ofício
37.933/DPPAS/DP/SFC/
CGU-PR de 22/11/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Aprimorar os controles internos relacionados à instrução processual das dispensas de licitação de modo a
certificar-se de que todos os documentos relacionados ao processo sejam devidamente acostados em ordem
cronológica.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A Comunicação Social da Dataprev divulgou pelo correio eletrônico corporativo a todos os empregados a
necessidade de que o arquivamento dos documentos nos processos de compras sejam efetuados em ordem
cronológica.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

25 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009  1.1.7.3/001 Ofício 
37.933/DPPAS/DP/SFC/
CGU-PR de 22/11/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Planejar as aquisições e efetuá-las mediante registro de preços, abstendo-se da realização de sucessivas
contratações de serviço e aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou afinidade, evitando,
assim, o fracionamento de despesas.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

A DATAPREV intensificou, na medida do possível, a utilização de Sistema de Registros de Preços – SRP.

O Departamento de Suprimentos em conjunto com a Superintendência de Atendimento, estão trabalhando para o
levantamento de necessidades das Unidades Regionais visando à identificação dos itens de aquisições de pequeno
valor, de igual natureza e semelhança a fim de verificar caso a caso a adequabilidade de utilização do Registro de
Preços.

a) Foram realizados Pregões por SRP para atendimento a toda DATAPREV para fornecimento de Cartuchos e Toner,
Desktop, Mobiliários, Cadeiras, Servidores de Arquivo, Solução de Videoconferência, Outsourcing de Impressão;

b) Controle com emissão mensal de relatórios nos sistemas utilizados para aquisições (SISUP/Banco de AF´s) para
verificação das aquisições nas UR´s, com envio de e-mail de alerta às Unidades que porventura estiverem
descumprindo a recomendação acima;

c) O planejamento das aquisições está sendo objeto de estudo do Departamento de Planejamento e Logística da
Dataprev para a adequação e padronização das aquisições na Empresa;e

d) Implantação do Sistema Integrado – SIGMA. Com a implantação do sistema integralizado para as áreas
administrativas da Empresa, será possível verificar de forma unificada e tempestiva as demandas de igual natureza e
semelhança a fim de verificar caso a caso a adequabilidade de utilização do Registro de Preços.

Cabe assinalar que a descentralização e a autonomia administrativa adotada pela Empresa no tocante às Unidades
Regionais dificultam o planejamento integral das contratações e oferece condições para que determinadas
contratações possam ser efetivadas sem necessariamente caracterizar o fracionamento das despesas.
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Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI

Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

26 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009 1.1.7.2/001 Ofício
37.933/DPPAS/DP/SFC/
CGU-PR de 22/11/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:

Aprimorar os controles internos relacionados à instrução processual de modo a certificar-se de que todos os
documentos relacionados ao processo sejam devidamente acostados na ordem cronológica correta.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Síntese da providência adotada:

a) Orientar aos requisitantes/gestores de contratos para o devido encaminhamento à área onde os processos são
arquivados de toda documentação referentes a execução e acompanhamento dos contratos; e
b) Orientar as áreas do Departamento de Suprimentos que verifiquem o atendimento da recomendação acima.

Síntese dos resultados obtidos

Aperfeiçoamento dos processos de compras.

Análise  crítica  dos  fatores  positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a  adoção de  providências  pelo 
gestor

Melhoria dos processos de aquisições/contratações.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU
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 15.4 Recomendações  do  OCI  pendentes  de  atendimento  ao  final  do 
exercício

O quadro abaixo contém as justificativas para o não atendimento às recomendações do OCI.

Quadro A.15.4 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de 
Atendimento no Exercício 

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
1 Relatório SFC nº 087.909 3.2.1.1 Ofício

No.419/02/GRCI/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Por meio da Nota Técnica nº 0026/2002/DSAS/SFC/Casa Civil/PR, foi encaminhada à DATAPREV solicitação de
Informação sobre as ações implementadas com vista ao atendimento de itens do Relatório Diagnóstico de Segurança
do PDTI elaborado pela KPMG. Dos dois pontos pendentes de implementação pela Dataprev cabe ao DEST.O
providenciar a remoção de software não autorizados das estações de trabalho.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O Manual de Segurança está sendo elaborado, a partir de uma revisão das políticas existentes e tem sua finalização
prevista para 30/05/2011.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
A Contratação da Ferramenta SGSI e da elaboração de manual de segurança permitiram a adoção das providencias
necessárias por parte do gestor.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DIT\CGSI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 Relatório SFC Nº 161.025 4.2.6.2 Não localizada

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
A DATAPREV deverá, prioritariamente, efetivar a integração de sistemas necessária, principalmente na área
administrativa, e a aquisição de novas ferramentas que contemplem as deficiências apresentadas, particularmente na
DNG.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Em que pese o Sigma – Sistema Integrado de Gestão Administrativa da DATAPREV ter entrado em operação em 03
de janeiro de 2011, e por esse motivo consideramos a Recomendação Regularizada, o não cumprimento desta
Recomendação até o final do exercício de 2010 foi decorrente da complexidade envolvida na elaboração do Termo de
Referência para o Edital de aquisição de um sistema integrado de gestão administrativa, contemplando um grupo de
atividades da Organização (finanças, contabilidade, orçamento, suprimentos, custos e patrimônio) com a propriedade
de integrar outros sistemas já em uso ou em desenvolvimento (SCDP – diárias e passagens, SGPe – pessoas em
plataforma aberta, SIGECOM – sistema comercial, entre outros).

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Entendemos não ter havido fatores negativos que tenham prejudicado a adoção de providências, uma vez que o tempo
utilizado na elaboração do Termo de Referência permitiu a DATAPREV contratar um sistema integrado de gestão
administrativa na justa medida de sua necessidade e ainda por intermédio de Pregão Eletrônico que, certamente,
propiciou o pagamento do menor preço que o mercado poderia oferecer.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
3 Relatório SFC Nº 161.025 4.2.6.3 Não localizada

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
A DRE participe ativamente do projeto de integração de sistemas, colaborando para a sua implementação no tempo
previsto.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Encontra-se em fase pré-operacional o Sistema de Gestão de Pessoas - SGPe que substituirá o atual sistema de
pagamento da Dataprev – Sistema de Gestão de Recursos Humanos (GRH), suprindo as necessidades da área de
pessoas. Um dos pontos positivos do novo sistema é a interface com os demais aplicativos existentes na empresa,
como o Sigma – Projeto de implantação de Sistema Integrado de Gestão Administrativa.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Maior racionalidade e qualidade nos procedimentos operacionais de controle e de gestão.

Órgão responsável: DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

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

262



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
4 Relatório SFC Nº 161.025 4.2.6.3  Não localizada

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
A CGSI divulgue, institucionalmente, as conclusões do processo para a documentação de uma política de segurança,
devendo, ainda, dar andamento ao Plano de Contingência a ser concluído tempestivamente, evitando-se os atrasos que
atualmente têm ocorrido.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O Manual de Segurança está sendo elaborado, a partir de uma revisão das políticas existentes e tem sua finalização
prevista para 30/05/2011.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
A Contratação da Ferramenta SGSI e da elaboração de manual de segurança permitiram a adoção das providencias
necessárias por parte do gestor.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DIT\CGSI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
5 Relatório CGU/RJ Nº 174441  7.1.3.1 Ofício

39.359/2006/CGU
Regional/RJ/CGU-RJ
07/12/2006

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Que sejam tomadas as providências junto à SPOA para restituição total do saldo pendente dos valores relativos a
remunerações e encargos sociais de servidores cedidos pela Dataprev ao MPS, bem como, que seja dada continuidade
ao processo de cobrança junto aos órgãos cessionários, e que seja providenciado o retorno à Entidade auditada dos
empregados cedidos às entidades inadimplentes."

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Valor restituído à DATAPREV em 02/02/2011 - Ordem de recebimento 11-000918, em consonância com o resultado
apresentado pela equipe multidisciplinar composta de técnicos do MPS e da DATAPREV criada com o objetivo de
apresentar uma solução para a questão, em conformidade com as determinações contidas nos Acórdãos 4/2006 e
1827/2009.
Ressaltamos ainda, ter sido recebido na SPOA expediente da DATAPREV solicitando o cancelamento imediato das
cedências em cumprimento às determinações do TCU, registrados na Acórdão 04/2006, 2ª Câmara.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
O tempo necessário do trabalho de análise contemplou o repertório de leis, decretos, acórdãos e regulamentos,
âmbitos de competências, instâncias, relatórios de inspeção, notas de auditoria e procedimentos formais de maneira a
superar eventual falha ou equívoco procedimental.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
6 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009 1.1.8.1/002 Ofício N.º

16.698/2009/CGU - Rio de
Janeiro/CGU-PR.

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Implementar ferramentas de controle que permitam ao Departamento de Suprimento - DESU um conhecimento
mais tempestivo do que está acontecendo com a execução dos contratos, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, quanto nos demais escritórios regionais da DATAPREV.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Foi implantado na DATAPREV, em 03/01/2011, um sistema integrado de gestão administrativa denominado Projeto
Sigma (Sistema Protheus). Estamos aguardando o término do período de estabilização e maturação dos processos
(Jun/2011) para avaliarmos se a ferramenta atende plenamente a recomendação da CGU,conforme posicionamento
constante na NT CGU nº 3324/2010 atualizado em 26/01/11.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Como fator negativo, registramos tendência natural das implantações de sistemas integrados de gestão
administrativa que, nos primeiros momentos, trazem um certo incômodo ao dia-a-dia das
organizações, uma vez que ocorrem desde uma necessidade de adaptação do corpo funcional na
utilização do aplicativo até mudanças de processos que vinham sendo praticados por longos períodos.
Como fator positivo destaca-se a necessidade imperiosa para a DATAPREV de implantar um sistema
integrado de gestão administrativa com a finalidade de aperfeiçoar os seus processos.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
7 Relatório CGU/SFC nº224.733 /2008 1.1.2.2/002 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Estabelecer indicadores operacionais capazes de aferir o grau de competitividade alcançado pela UJ em comparação
com outras entidades de natureza semelhante.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os indicadores operacionais de natureza financeira e econômica apresentados são padronizados e, por esta razão, são
capazes de aferir o grau de competitividade em comparação com outras instituições.
Outros indicadores de natureza operacional poderão ser conceituados e padronizados, tendo como finalidade
aprimorar os critérios de comparação entre empresas semelhantes. Entretanto, este trabalho não é de governança
exclusiva da DATAPREV e necessita um esforço compartilhado entre instituições, pois é fundamental para a
consistência da análise comparativa que as empresas envolvidas utilizem indicadores conceitualmente 
padronizados.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa gerado a partir do ERP, em fase de implementação, será
permitido ampliar a produção de indicadores consistentes e de uso pelo mercado e por outras instituições. Permitindo
assim, uma comparação mais abrangente entre empresas do mesmo porte e também global no setor de TIC e
assemelhados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
8 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/003 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Estabelecer indicadores operacionais históricos, suficientemente decompostos para permitir rastreabilidade das
causas dos problemas, condição necessária à efetiva realização do ciclo PDCA, para avaliar o grau de eficiência,
eficácia e economicidade alcançado em relação ao planejado para o final de cada exercício.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Para estabelecer indicadores operacionais históricos, decompostos, com rastreabilidade das causas dos problemas, é
necessário dispor de processo estruturado e apoiado por ferramenta de gestão informatizada.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa gerado a partir do ERP, em fase de implementação, será
permitido gerar um base de dados confiáveis capaz de produzir indicadores consistentes e de uso pelo mercado e por
outras instituições. Permitindo assim uma comparação consistente entre empresas do mesmo porte e também global
no setor de TIC e assemelhados.
O sistema Protheus (Sistema Integrado de Gestão Administrativa – ERP adotado pela Dataprev) encontra-se em fase
de implantação. Após a estabilização do sistema serão iniciados os trabalhos para o desenvolvimento dos 
indicadores.

Órgão responsável:  DATAPREV\PR\CGPO
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
9 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/004 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Estabelecer metas para os indicadores operacionais existentes.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Empresa não considera relevante para gestão a determinação de metas para todos os indicadores operacionais
existentes. Os indicadores operacionais sem metas apresentados no Relatório de Gestão formam o histórico de
informações quantitativas sobre a gestão no exercício.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Em 2010, foram estabelecidas metas para os seguintes indicadores: TMA, ISCS, IRC, IDC, ICP, PMDFT, C-ANS,
MO e RPL.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
10 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.3/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Estabelecer metas e indicadores físicos pontuais para o acompanhamento dos programas e ações internos da
DATAPREV, vinculados aos programas do PPA, de modo a aprofundar o controle de sua execução e a atingir o
objetivo estratégico de desenvolver a cultura orientada a resultados.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev é responsável por 4 (quatro) ações referentes ao PPA, a saber: Ação 4117 (Programa 0087), Ação 4101,
4102 e 123-C (Programa 0807).
As ações do PPA não representam as principais atividades da Empresa. Cabe ressaltar que os programas e ações
internos que visam melhorar a gestão da Empresa não estão vinculados ao PPA.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
O Acompanhamento das metas anuais em 2010 foi definido pela Diretoria Colegiada e apurado de acordo com a
CS/CGPO/004/2010. As metas anuais definidas em 2010 não estão associadas diretamente as ações do PPA.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
11 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.3/002 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Apresentar no relatório de gestão do exercício de 2009 resultados quantitativos e indicadores associados aos
programas e ações internos listados no relatório de auditoria.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os programas e ações internos não dispunham, em 2009, de ferramentas de acompanhamento e estruturação para
construção de indicadores.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
No Relatório de Gestão de 2009, foram apresentados os resultados quantitativos e indicadores disponíveis à época e
utilizados pela Empresa.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
12 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.3/003 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Reavaliar a pertinência dos programas e ações criados, tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos
resultados e os objetivos estratégicos da empresa para o próximo ciclo de planejamento.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os programas e ações internos foram reavaliados.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Tomando como base os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2010-2015 da Dataprev, produzido
durante o Ciclo 2009 de Planejamento Estratégico e aprovado no Conselho de Administração, foram definidos,
aprovados e estão sendo acompanhadas as execuções de 17 programas estratégicos de gestão, a saber: Programa
de Gestão Sócio Ambiental; Programa de Desenvolvimento de Política Comercial; Programa de Gestão de Estrutura
Física e Patrimonial; Programa de Monitoramento de Serviços de TIC; Programa de Contingenciamento e Alta
Disponibilidade; Programa de Melhoria do Processo de Aquisição; Programa de Gestão Integrada da Informação
Institucional; Programa de Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio à Gestão; Programa de
Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais; Programa de Promoção da Excelência em Qualidade dos
Dados; Programa de Segurança da Informação; Programa de Excelência em Gestão e Uso de Redes de
Telecomunicações; Programa de Desenvolvimento Descentralizado de Software; Programa de Promoção da
Excelência em Gestão de Banco de Dados; Programa de Estruturação dos Centros de Processamento; Programa de
Atendimento e Relacionamento; Programa de Migração.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
13 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.4/004 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Elaborar e manter um manual atualizado dos procedimentos da área de suprimentos com o objetivo de reter o
conhecimento adquirido e evoluir qualitativamente no funcionamento do setor de logística da empresa.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Conforme posicionamento constante na NT CGU nº 3324/2010, atualizado em 26/01/11 solicitamos
prorrogação do prazo de atendimento dessa recomendação para JULHO/2011, pois, em função do
tempo decorrido e da implantação do Sistema Protheus há necessidade de revisá-lo.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Afora a amplitude da revisão a ser efetivada e a necessidade atender outras demandas inadiáveis da organização, não
foram identificados fatores que tivessem facilitado ou prejudicado a adoção de providências.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
14 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.4/005 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Informatizar e alterar a coordenação do processo de compras de modo que se elimine o trâmite de autorizações
fisicamente por meio de papel.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O sistema Protheus, implantado na DATAPREV em 03/01/2011, contempla Assinaturas Digitais no tocante à
Requisição de Compras, ou seja, num primeiro momento permanecerão as assinaturas físicas nos Pedidos de
Compras, nos Contratos, nos Votos de Diretoria e na chancela de Editais.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Foi possível eliminar apenas a autorização da Solicitação de Compras que se dará por assinatura eletrônica no
Sistema Protheus.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
15 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.4.1/002 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Implementar controles que permitam a verificação de que os planejamentos efetivamente ocorram bem como o
cumprimento da Norma Interna N/SU/004/03.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Foi implantado na DATAPREV, em 03/01/2011, um sistema integrado de gestão administrativa
denominado Projeto Sigma (Sistema Protheus). Estamos aguardando o término do período de
estabilização e maturação dos processos (Jun/2011) para avaliarmos se a ferramenta atende
plenamente a recomendação da CGU, conforme posicionamento constante na NT CGU nº 3324/2010
atualizado em 26/01/11.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Como fator negativo, registramos tendência natural das implantações de sistemas integrados de gestão
administrativa que, nos primeiros momentos, trazem um certo incômodo ao dia-a-dia das
organizações, uma vez que ocorrem desde uma necessidade de adaptação do corpo funcional na
utilização do aplicativo até mudanças de processos que vinham sendo praticados por longos períodos.
Como fator positivo destaca-se a necessidade imperiosa para a DATAPREV de implantar um sistema
integrado de gestão administrativa com a finalidade de aperfeiçoar os seus processos.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
16 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 2.2.1.3/001 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Aprimorar o controle dos gastos e da quantidade de horas extras e de sobreaviso executados por Coordenação /
Diretoria / Departamento / Centros / Serviços/ Superintendências / Unidades Regionais / Divisões, conforme o
organograma descrito no Manual de Atribuições da Unidade, criando uma rubrica contábil específica para
sobreaviso que permita essa análise.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A folha de pagamento já tem rubrica própria para pagamento de sobreaviso (verba 1238).
Quanto à racionalização dos gastos, a empresa vem adotando diversas providências para atender a recomendação da
CGU, a saber:
a. Revisão da norma de horas extras e de sobreaviso implementando ações de melhoria no controle e gestão.
b. Aprimoramento da qualidade das justificativas apresentadas quando das hipóteses de tomada reincidente de
serviços extraordinários e sobreavisos.
c. Fortalecimento no procedimento de deferimento de tomada de hora extras e sobreaviso um nível de autorização
prévia, nos casos de contumaz reincidência. e
d. Promover a implantação de um sistema eletrônico de folha de pagamento, o qual colaborará para consolidar dados
de pessoal e propiciará a formatação de futuros indicadores à melhoria da gestão da tomada de horas extras e
sobreaviso.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
Devido às características do concurso, não houve o número de concorrentes e de aprovados suficientes para suprir as
necessidades laborais e a consequente eliminação do máximo de serviço extraordinário e de sobreaviso na área
técnica da Empresa.

Órgão responsável: DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
17 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 2.2.1.3/002 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Considerar a necessidade de recursos nos departamentos e nas atividades que executam maior quantidade
de horas extras e sobreaviso quando da elaboração do Edital do próximo concurso público da Unidade.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O concurso público realizado em 2010 não logrou êxito quanto ao número de candidatos aprovados.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
O número de aprovados não foi suficiente para o preenchimento das vagas.

Órgão responsável: DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

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

276



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Recomendação do OCI
Recomendação expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
18 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 2.2.1.3/003 Ofício n. 14545/CGU/RJ

de 14/05/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação:
Estabelecer um prazo final para as situações excepcionais de execução de horas extras e de sobreaviso identificadas
(Matrículas: 210.412, 309.516, 231.304, 222.291, 287.873 e 265.942), observando a possibilidade de
utilização de escalas para revezamento de horas extras nos casos comprovadamente necessários.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:
No relatório de gestão 2010 a empresa informará as medidas adotadas para redução do passivo trabalhista.
O relatório da CGU que trata das contas da empresa referentes ao exercício de 2009, registra a evolução das ações
adotadas pela Empresa e apresenta uma avaliação do atendimento a essa determinação.
A existência de razões técnicas e de segurança do processo produtivo são as motivadoras da repetição dos fatos
citados. Ademais, dadas as características do concurso não houve o número de concorrentes e de aprovados
suficientes para suprir plenamente as necessidades laborais e a eliminação do máximo de serviço extraordinário e de
sobreaviso na área técnica da Empresa. de maior concentração.
No entanto, com a elaboração/publicação de nova Norma de Horas Extras (que estabelece critérios e limites de
realização de horas extras), e com a contratação de pessoal, via concurso, para trabalho em regime de escala/turno,
foram criadas as condições operacionais para viabilizar o atendimento progressivo da determinação.
A nova regra cria planilhas de controle, permitindo um melhor detalhamento e acompanhamento sobre a execução da
jornada extraordinária, com o aumento do rol de responsáveis pela tomada dos serviços e atribuindo responsabilidade
pela tomada a toda a cadeia de chefias afetas.

Análise  critica  dos  fatores  positivos/negativos  que  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de 
providências pelo gestor
O tempo de duração para organizar, realizar e promulgar o resultado do concurso e os debates necessários que
antecederam a implementação das novas regras para disciplinar a execução de jornada extraordinária retardaram a
obtenção dos resultados esperados.

Órgão responsável:  DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE
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 16 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela 
unidade de controle interno.

INFORMAÇÕES  SOBRE  AS  PROVIDÊNCIAS  ADOTADAS  PARA  ATENDER  AS 
DELIBERAÇÕES DO TCU E RECOMENDAÇÕES DA CGU

O acervo de recomendações da CGU, do TCU e da Auditoria Interna é controlado com o apoio do 
módulo de follow-up do Sistema de Auditoria Informatizada - AUDIN, cujo acesso é franqueado, 
sob  demanda,  às  equipes  de  Auditoria  da  CGU/SFC e  do  TCU quando da  realização  de  seus 
trabalhos de campo. 

Ao longo do tempo, desde a implantação do módulo de Acompanhamento do Sistema AUDIN, 
ocorrido no decorrer do exercício de 2000 até a data de corte - foram geradas 559 (quinhentas e 
cinquenta e  nove)  Determinações/Recomendações  destinadas,  à  Presidência,  às  Diretorias  e  aos 
órgãos  vinculados,  assim  categorizadas:  382  (trezentas  e  oitenta  e  duas)  consideradas  como 
regularizadas; 120 (cento e vinte) canceladas; 57 (cinquenta e sete) pendentes.  

Os cancelamentos decorrem de Perda da oportunidade na implementação; Mudança de contexto 
político, estratégico ou tecnológico; Alteração na estrutura organizacional da empresa; Mudança na 
legislação; Redundância de recomendações expedidas pelos órgãos de controle situação em que 
prevalece a recomendação na seguinte ordem: TCU, CGU, Auditoria Interna, etc.

Tabela XIV – Determinações/Recomendações Pendentes por 
Diretoria

Cabe destacar, que no quadro das Determinações/Recomendações pendentes por Diretoria que não 
foram consideradas 11 (onze) Determinações do TCU que são de responsabilidade do INSS. Em 
que  pese  a  Dataprev  ser  alcançada  pelas  Decisões  do  Tribunal,  a  implementação  das  ações 
proferidas dependem necessariamente de formalização/solicitação dos clientes à Empresa, uma vez 
que a Dataprev na qualidade de empresa prestadora de serviços de TI não tem essa prerrogativa.
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Em relação às recomendações emitidas pela CGU, das 24 (vinte e quatro) pendências 17 (dezessete) 
estão relacionadas às áreas executivas vinculadas à Presidência da Dataprev e à DFS, sendo que 4 
(quatro) tratam de atividades relacionadas ao planejamento institucional, 9 (nove) referem-se aos 
procedimentos de contratação de bens e serviços e 4 (quatro) abrangem a integração de sistemas 
administrativos. 

Sobre as pendências da CGU, releva destacar os avanços alcançados pela Administração com a 
institucionalização de um conjunto de indicadores estabelecidos em consonância com os objetivos 
estratégicos da Dataprev e atrelados a GCR - Gratificação Complementar por Resultado e a GVR - 
Gratificação  Variável  por  Resultado.  Também  se  destaca  a  melhoria  na  qualidade  dos 
procedimentos  de  contratações  de  bens  e  serviços  e  ainda  as  efetivas  medidas  adotadas  para 
viabilizar a integração dos sistemas de gestão administrativa.

Não obstante os avanços obtidos destacamos a necessidade de manter o monitoramento contínuo e a 
intensificação das ações para atendimento as recomendações formuladas pelos Órgãos de Controle, 
mesmo aqueles que dependem de ação integrada ou não de terceiros, uma vez que para os Órgãos 
de Controle tais pendências são da Organização.

Merecem  destaque  nas  Ações  de  Acompanhamento  a  criação  do  Caderno  de  Auditoria,  que 
apresenta de forma detalhada a situação encontrada na oportunidade da geração do apontamento, as 
ações adotadas pela área gestora, a avaliação do diligenciador, e outras informações gerenciais que 
demonstram  o  estágio  das  providências  adotadas  nas  diversas  Diretorias,  em  atendimento  às 
determinações, recomendações ou solicitações emanadas dos órgãos de controle interno, externo e 
Auditoria Interna, cujo tratamento das informações vem sendo dispensado por essas Diretorias. 

Na  busca  da  excelência  de  tal  processo,  a  CGAU  realizou  um  ciclo  de  reuniões  entre  os 
Coordenadores de Auditoria e os representantes das Diretorias objetivando a obtenção de soluções 
mais  ágeis  para  as  fragilidades  identificadas,  algumas  delas  de  longa  data,  que  resultou  na 
regularização e retomada do processo de atendimento das pendências mais antigas.
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 17 Outras informações consideradas relevantes pela Dataprev para 
demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

PROGRAMAS INTERNOS NÃO VINCULADOS AO PLANO PLURIANUAL – PPA

01. Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego 

Este programa destinou-se aos serviços de manutenção e atualização dos sistemas do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Dados Gerais do Programa:

Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego 

Objetivo geral Modernização Tecnológica dos sistemas de 
informações do MTE

Diretor Patrocinador DRD – Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações

Gestor do Programa DETC – Departamento de Produtos do Ministério do 
Trabalho e Cadastros Sociais

Público-alvo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

Ação 01 - Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE

Em 26/07/1995, o TCU, mediante a Decisão nº. 357/1995 - Plenário, determinou à então Secretaria 
de Políticas de Emprego e Salário - SPES/MTB, 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.
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Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas

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

Descrição

Desenvolvimento  e  implantação  dos  sistemas  da 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE 
do MTE abaixo listados:
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

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Produtos do Ministério do Trabalho 
e Cadastros Sociais - DETC

Áreas envolvidas DEDS

Resultados em 2010:

A Dataprev inicialmente abriu frentes  de trabalho em paralelo,  com a criação de projetos  para 
tratamento dos sistemas transacionais e bases de gestão;

Os  projetos  com  características  transacionais  OLTP  (Online  Transaction  Processing ou 
Processamento de Transações em Tempo Real)  foram concluídos, disponibilizados em ambiente de 
produção e encontram-se  em fase de expansão nacional no cliente;

Os projetos com característica OLAP (capacidade para manipular e analisar um grande volume de 
dados sob múltiplas perspectivas ) as bases de gestão -  estão em fase final de construção, com 
previsão de conclusão no primeiro semestre de 2011.
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02. Programa Modernização dos Sistemas do Regime Geral da Previdência Social – 
Implantação dos Sistemas do Novo Modelo de Gestão – NMG

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 dos processos do NMG, foi necessário reformular 
os  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 reside a maioria das aplicações que atendem ao INSS.

Este  programa  destina-se  a  modernizar  os  sistemas  de  Benefícios  e  Cadastro  de  Informações 
Sociais.

Dados Gerais do Programa:

Programa de Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral Desenvolver os sistemas do Novo Modelo de Gestão 
do INSS

Diretor Patrocinador Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Gestor do Programa 
Departamento de Produtos de Benefícios - DEBC e 
Departamento de Produtos do Ministério do Trabalho 
e Cadastros Sociais - DETC

Público-alvo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

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

282



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Ação 01 -  Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS segundo os novos processos de 
negócio do NMG

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistemas

Finalidade

Atender tanto às 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  que 
compõem  o  CNIS  em  plataforma  baixa.  Estes 
sistemas  compõem o  “Projeto  de  Modernização  do 
CNIS”,  envolvendo  dados  e  processos  de  vínculos, 
remunerações  e  contribuições  do  contribuinte 
individual  de  forma  a  atender  aos  processos  de 
negócio identificados no Novo Modelo de Gestão do 
INSS

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento  de  Produtos  do  MTE  e  Cadastros 
Sociais - DETC

Áreas envolvidas Departamento  de  Desenvolvimento  de  Software  - 
DEDS

Resultados em 2010:

- Disponibilização  em produção  da  versão  do  Portal  do  CNIS  que  permitirá  ao  INSS 
implantar o novo cadastro de pessoas físicas em todo o Brasil.  O produto relativo ao 
contribuinte  individual  é  composto  por  funcionalidades  de  gestão  do  INSS, 
funcionalidades de gestão da RFB e módulo de Restituição da RFB;

- As  funcionalidades  de  gestão  do  INSS  foram  concluídas  e  as  da  RFB  estão  sendo 
homologadas;

- Quanto  ao  Segurado  Especial,  foram implantadas  as  funcionalidades  de  consulta  de 
situação  cadastral,  de  inscrição  de  Segurados  Especiais  e  a  Declaração  Anual  de 
Segurados Especiais;

- Quanto ao cadastro de vínculos e remunerações, foi criada solução de transição;
- A migração dos dados legados para a plataforma baixa foi concluída, restando apenas a 

atualização do movimento represada e a parte relativa a Reclamatória Trabalhista.
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Ação 02 –  Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I que permita a desativação do 
SABI e PRISMA

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistemas

Finalidade Atender  aos  processos de transação de negócios do 
NMG e desativar os sistemas SABI e PRISMA

Descrição
Desenvolvimento e implantação de sistema integrado 
de benefícios   SIBEI,  permitindo a  desativação dos 
sistemas atuais SABI e PRISMA

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Produtos de Benefícios - DEBC

Áreas envolvidas Departamento  de  Desenvolvimento  de  Software  - 
DEDS

Resultados em 2010:

- As  funcionalidades  relativas  aos  benefícios  de  prestação  continuada  LOAS  foram 
desenvolvidas com seu escopo completo e se encontram na fase de testes de desempenho 
e homologação pelo cliente;

- Em relação aos Benefícios por Incapacidade (BI), a construção e os testes avançaram 
significativamente no segundo semestre de 2010;

- Outras ações relevantes em relação ao projeto referem-se à disponibilização, em agosto 
de 2010,  em ambiente de produção do Simulador de Tempo de Contribuição sem senha, 
e  avanços  no  desenvolvimento  do  Cálculo  de  Consignação  Indevida  (Consind)  e  do 
Simulador de Reajustamento (Simreaj) com  previsão de liberação para uso no mês de 
fevereiro de 2011.
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03. Programa  Modernização  dos  Sistemas  de  Regimes  Próprios  da  Previdência 
Social 

Este programa de modernização visa atualizar os sistemas já em produção buscando a integração 
das informações, de forma a permitir um acompanhamento efetivo dos Regimes Próprios. As ações 
envolvem desde sistemas de captação de dados junto aos Entes Federativos até a disponibilização 
final das informações para as áreas interessadas. As atualizações dos sistemas em produção estão 
passando por um processo de revisão, adaptação às normas legais vigentes e evolução da plataforma 
tecnológica. Os novos projetos buscam preencher lacunas de ferramentas para melhor desempenho 
das atividades que envolvem os Regimes Próprios de Previdência Social.  

Dados Gerais do Programa:

Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral Desenvolver  e  implantar  sistemas  para  atender  aos 
processos de negócio da SPS/MPS

Diretor Patrocinador Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Gestor do Programa Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Público-alvo MPS/SPS  –  Secretaria  de  Políticas  Públicas  de 
Previdência Social

Ação 01 – Construir Cadastro de Servidores dos Regimes Próprios de Previdência 

Esta ação visa desenvolver uma aplicação que possibilita a captura dos cadastros de servidores dos 
Regimes Próprios de Previdência Social, crítica e armazenamento dos dados, batimento com outras 
bases de dados corporativas da Previdência Social e geração de consultas gerenciais.
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Tipo da Ação Desenvolvimento de sistemas

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

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Áreas envolvidas Departamento  de  Desenvolvimento  de  Software  - 
DEDS

Resultados em 2010:

- A aplicação  de  captura,  análise  e  batimento  dos  dados  e  a  aplicação  de  consultas 
gerenciais  foram entregues  ao cliente,  assim como as  funcionalidades  de  cadastro.  A 
previsão de disponibilização em ambiente de produção para uso pleno, em função de 
problemas de performance,  é o primeiro trimestre de 2011.

Ação 02 –   Criar Mecanismos para Captação das Informações dos Entes Federativos  que 
possuem Regime Próprio

A ação pretende modernizar o atual sistema de cadastramento e manutenção das informações dos 
Regimes Próprios. A evolução da plataforma tecnológica está direcionada para o desenvolvimento 
de uma aplicação que venha a ser disponibilizada como software público para os Regimes Próprios. 
As funcionalidades que serão implementadas atenderão às necessidades de gestão e integração com 
a aplicação de carga dos cadastros dos servidores de Regime Próprio.
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Tipo da Ação Desenvolvimento de sistemas

Finalidade

Modernizar  o  atual  SIPREV,  disponibilizando  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 a navegação, atendendo aos padrões de 
acessibilidade  e  agregando  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

Descrição

Desenvolvimento  e  implantação  do  novo  sistema 
SIPREV  que  atenda  à  geração  e  transmissão  das 
informações  para  o  CNIS-RPPS,  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

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Áreas envolvidas Departamento  de  Desenvolvimento  de  Software  - 
DEDS

Resultados em 2010:

- Concluídas as adaptações na aplicação para atender aos requisitos de classificação como 
software público e iniciado o processo de registro no INPI.  A aplicação já está sendo 
utilizada por entes federativos como piloto.
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04. Programa Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar 

Este programa de modernização tem o objetivo de desenvolver aplicações para suporte a processos 
de negócios da PREVIC, integrar cadastros e implementar funcionalidades que reduzam os custos 
dos procedimentos de cadastramento, captação e gestão das informações referentes aos planos de 
benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Dados Gerais do Programa:

Programa Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar

Objetivo geral Desenvolver e implantar sistemas de forma a atender 
aos processos de negócio da PREVIC 

Diretor Patrocinador DRD – Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações

Gestor do Programa DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS
Público-alvo PREVIC

Ação  01  -  Desenvolver  Aplicações  voltadas  para  Gestão  dos  Cadastros  de  Previdência 
Complementar

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas

Finalidade

Desenvolver aplicações para gestão dos cadastros 
mantidos pela PREVIC e para análise técnica e 
aprovação das atualizações cadastrais dos planos de 
benefícios, EFPCs, convênios de adesão e 
patrocinadores/instituidores

Descrição
Desenvolvimento e implantação de novos sistemas 
que atendam aos processos de gestão de cadastro e 
atendimento da PREVIC

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS

Áreas envolvidas DEDS – Departamento de Desenvolvimento de 
Software

Resultados em 2010:

- Os sistemas para gestão dos cadastros foram implantados em produção e já se encontram 
na fase de manutenção evolutiva de forma a contemplar as necessidades dos clientes.
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Ação  02  –  Desenvolver  Aplicações  voltadas  para  a  Área  de  Gestão  da  Previdência 
Complementar

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas

Finalidade
Desenvolver aplicações para captação e gestão de 
dados estatísticos e sistemas de informações 
gerenciais

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas 
que atendam aos processos de gestão da PREVIC

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS

Áreas envolvidas DEDS – Departamento de Desenvolvimento de 
Software

Resultados em 2010:

- A implantação de novos módulos do sistema para gestão e a implantação do sistema de 
estatística de planos de benefícios foram os principais resultados desta ação, a despeito 
da  redefinição  de  regras  para  captação  dos  dados  estatísticos  que  obrigou  a 
implementação de ajustes nos sistemas em produção.
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05. Programa de Qualidade de Vida

Em relação ao Programa de Qualidade de Vida, os resultados alcançados em 2010 dão conta de um 
avanço na institucionalização em âmbito nacional das Campanhas de Saúde onde a realização de 
eventos simultâneos referendaram a consolidação da agenda nacional de campanhas de saúde.

O amadurecimento das ações voltadas para a qualidade de vida dos empregados também se observa 
no aumento da procura pelo corpo gerencial de orientações relativas a pessoas e equipes o que 
consolida o papel da área no suporte às ações dos gerentes na gestão de suas equipes.

A Ginástica Laboral que tem por finalidade prevenir doenças e promover a saúde dos empregados, é 
considerada uma das principais ações de prevenção a doença.

Por sua vez, a interação dos empregados com as ações promovidas pela Divisão de Qualidade de 
Vida também demonstraram maior comprometimento no cumprimento de regras, desde prazos até 
entrega das documentações solicitadas e necessárias ao andamento de processos. 

Dados Gerais do Programa:

Programa de Qualidade de Vida

Objetivo geral

Estimular a adoção de hábitos e estilos mais saudáveis 
de vida, conciliando os interesses da empresa e dos 
empregados, de forma a contribuir com a melhoria 
dos índices de saúde corporativa.

Diretor Patrocinador Janice Fagundes Brutto 
Gestor do Programa Maria Augusta de Souza Batista
Público-alvo Empregados da Dataprev

Ação 01 - Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção à Saúde

Tipo da Ação Promoção do Bem Estar

Finalidade

Estimular hábitos saudáveis através da disseminação 
de informações e sensibilização para a 
responsabilidade do indivíduo com a sua própria 
saúde.

Descrição
Executar palestras e atividades de sensibilização de 
acordo com datas definidas pelo calendário da 
Associação Brasileira de Qualidade de Vida.
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Resultados em 2010:

- Ao longo do ano de 2010, foram realizadas 150 campanhas educativas de prevenção em 
nível nacional que envolveram a participação de 5261 empregados em temas variados;

- Dentre as ações educativas destacou-se a campanha de prevenção ao uso de drogas onde 
uma cartilha sob o título “Drogas: Conhecendo para escolher Mudar!” foi elaborada e 
divulgada a todos os empregados.

Tabela XV - Campanhas de Saúde 2010

Unidade
Nº de 

campanhas 
realizadas

Atividades Realizadas
Quant

Participantes

URAL 1 Alongamento e dinâmica de integração 9

URAM 4 Urban/saúde, palestra sobre Hepatite e a Importância do Programa de 
Promoção a Saúde e distribuição etiquetas de Gentileza 39

URBA 21

Textos "a Importância da Prevenção do Glaucoma", "Comer bem é o segredo 
da longevidade","Aposente o elevador", aferição de pressão, Vacinação, 
Informativo sobre prevenção de queimaduras com fogos juninos, mensagens 
personalizadas para empregados fumantes, textos e divulgação de calendário de 
vacinação de meningite,  Semana da Saúde, Circuito Saúde, Concurso e 
distribuição de etiquetas de Gentileza.

238

URCE 10
Ginástica laboral, palestras e vacinação sobre H1N1, sensibilização das 
empregadas fumantes e palestra sobre Drogas, Saúde bucal e Ocular, caderno e 
etiquetas de Gentileza

482

URDF 7
Aferição de pressão ocular, orientação sobre o tema e distribuição de folders, 
palestras sobre câncer de próstata e mama, aula laboral, lanches saudáveis, 
sorteio de brindes

767

URGO 3 Palestra "Entendendo o Glaucoma" e atividade física orientada, eleição da frase 
mais gentil e distribuição de etiquetas 40

URMA 28

Cartazes, Palestras " Doenças da Visão", "Sedentarismo e Dinâmica","Vírus 
Influenza", Medicina Preventiva em Qualidade de Vida", "Atividade Física e 
Obesidade", palestra sobre hipertensão, distribuição de folders e comunicado, 
Saúde Bucal, Saúde Auditiva.

174

URMG 12

Palestras " Como Administrar suas finanças " e "Desmistificando a bolsa", 
Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, Prevenção de Doenças Cardíacas, 
Semana da Saúde, comunicado sobre Glaucoma, combate a Surdez, Não fumar, 
Manhã no Parque com caminhada e aula de Tai Chi

532

URMS 1 Caminhada e alongamento no dia do desafio 11
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URMT 1 Caminhada no dia do desafio 12

URPA 3 Campanha Minuto de Qualidade de Vida, aferição de pressão folder saúde 
mental 150

URPE 8

Comunicado sobre Sedentarismo, Tuberculose Conscientização da Violência 
conta pessoa idosa, Palestra sobre alimentação saudável e oficina de dança no 
dia do desafio, Cartazes do Dia do Coração, texto e distribuição de etiquetas de 
gentileza.

44

URPI 11

Palestra "Sedentarismo e Atividade Antiestresse", "Nutrição, Hipertensão e 
Prevenção de Doenças", caminhada, sessão de relaxamento, sessão de ioga, 
aula de forró, exibição de vídeos do Inca, ginástica, lanche, Cine Debate - 
Reflexão sobre dependência de drogas", Semana da Saúde, Semana da 
Gentileza, cine debate

134

URPR 5 Palestra "Medos e Fobias", caminhada, lanche saudável, distribuição de 
folders, Saúde Mental e Controle de Diabetes. 72

URRS 7
Palestra "Transição Profissional - Preparação para aposentadoria" , palestra 
sobre Ioga, palestra sobre Saúde e Bem Estar, atividade física e distribuição de 
folders, Saúde Mental e distribuição de etiquetas de Gentileza.

155

URSE 3

Palestra com nutricionista, psicóloga, educador físico em comemoração ao Dia 
Mundial da Saúde, Dia Mundial da Atividade Física e Combate ao Câncer e 
Ginástica Laboral para comemorar o Dia do Desafio, distribuição de etiquetas e 
afixação de frase gentis.

31

URSP 7
Tai Chi ,Dança de Salão e Dança de rua e Ginástica Laboral no Dia do Desafio 
e de folders, distribuição Circuito Saúde da Geap, distribuição de etiquetas, 
café com comentários nutricionais.

660

AR/CV 18

Comunicados, Turbine seu cérebro- ginástica cerebral, Armazém da Saúde, 
aferição de pressão, palestras "A Contribuição da Alimentação na Prevenção do 
Câncer" "Drogas e Lucidez, pelo que vale a pena viver?", distribuição de 
folders e bonés, exibição de slides sobre hepatite e fumo.

1711

Total 150 5261
Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Em relação às campanhas de promoção de saúde, o destaque fica com a  Campanha Nacional de 
Vacinação Anti Gripal, que em 2010 teve um tratamento atípico, optando-se pelo reembolso de  R$ 
40,00 (quarenta reais) para a vacina bivalente e de R$ 80,00 (oitenta reais) para a vacina trivalente, 
aos empregados interessados.

Disto resultou um total de 180 empregados e jovens aprendizes imunizados em todas as unidades da 
Dataprev, denotando um número muito inferior à quantidade imunizada em campanhas anteriores.
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Tabela XVI - Comparativo do Total de Pessoas 
Imunizadas nas Campanhas de Vacinação 
Antigripal de 2008, 2009 e 2010.

Campanhas Nacionais de Vacinação
UNIDADE 2008 2009 2010

RIO BRANCO 2 4 0
MACEIÓ 31 33 6
MACAPÁ 5 6 0
MANAUS 22 22 3

SALVADOR 54 46 1
FORTALEZA 87 155 4

BRASÍLIA 156 166 12
GOIANA 32 28 14
VITÓRIA 15 16 4
SÃO LUIZ 24 35 0
CUIABÁ 19 23 0

CAMPO GRANDE 24 30 0
BELO HORIZONTE 72 82 4

BELÉM 19 21 2
JOÃO PESSOA 62 119 1

CURITIBA 29 33 1
RECIFE 59 61 5

TERESINA 24 26 32
RIO DE JANEIRO 726 788 59

NATAL 13 16 0
PORTO ALEGRE 26 27 4
PORTO VELHO 3 2 0

BOA VISTA 4 2 0
SÃO PAULO 134 137 16

FLORIANÓPOLIS 56 86 9
ARACAJÚ 21 21 3
PALMAS 7 11 0

Total: 1726 1996 180
Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Principais Problemas:
Em 2010, a campanha de vacinação apresentou caráter atípico,  pois ao se realizar o pregão da 
vacina  influenza-comum,  após  todos  os  procedimentos  adotados  anualmente,  tomou-se 
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conhecimento  de  que  o  mercado  não  tinha  disponibilidade  de  oferta  desta  vacina  (também 
conhecida  como  vacina  bivalente),  mas  apenas  da  trivalente  (vacina  sazonal  comum +  vacina 
Influenza H1N1). Sem o prazo necessário para reiniciar o processo e considerando que o governo, 
através do Ministério da Saúde, realizaria a campanha de vacinação para o público relativo a idosos, 
jovens, gestantes, optou-se pelo reembolso aos interessados na campanha, com reembolso de R$ 
40,00 (quarenta reais) para a vacina bivalente e de R$ 80,00 (oitenta reais) para a vacina trivalente. 
O valor total de reembolso aos empregados vacinados foi de R$ 14.355,00.

Ainda no grupo das ações voltadas para a promoção da saúde, cabe o registro da conclusão em 
fevereiro de 2010 da primeira turma do Programa de Incentivo à Cessação de Fumar, iniciada em 
agosto/2009 com 15 participantes. Ao fim do programa, 50% dos participantes pararam de fumar, 
indicativo de que o programa atingiu a meta definida.

Tabela XVII - Quantidade de Participantes no Programa 
Distribuídos por Etapa.
ETAPA Qtde Porcentagem
Inscritos no programa 46
Convocados para a triagem (*) 15 100
Desistiu do Programa na etapa preliminar 01 7%
Abandonaram o programa 03 20%
Concluíram o programa 11 73%
Parou de Fumar 07 50%
Não parou de Fumar 04 29%
(*) considerado 100%, pois 15 era o total de vagas disponíveis

Ação 02 – Ginástica Laboral

Tipo da Ação  Promoção do Bem Estar

Finalidade

Atuar na prevenção de doenças ocupacionais e 
crônicas; 
Agir no controle do estresse e no combate ao 
sedentarismo, contribuindo, portanto para diminuir os 
riscos de doenças cardiovasculares;
Prevenir as LER – Lesões por esforço repetitivo e/ou 
DORT – distúrbios osteo-musculares relacionadas ao 
trabalho;
Reduzir os problemas posturais, notadamente os 
relativos às doenças músculo-esquelético, uma das 
maiores causas de absenteísmos, com afastamentos 
prolongados no ambiente de trabalho;
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Aumentar a produtividade e a criatividade em função 
da integração e motivação do corpo funcional.

Descrição
Aplicação de atividades de ginástica laboral no inicio 
de cada dia, 5 dias por semana, com duração de 
aproximadamente 10 minutos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista

Áreas envolvidas Divisão de Qualidade de Vida – DIQV e Unidades 
Regionais – UR

Resultados em 2010:

- No  transcorrer  de  2010,  a  atividade  de  Ginástica  Laboral  foi  implantada  em  treze 
Unidades Regionais (URAL, URBA, URCE, URDF, URES, URMA, URMG, URMS, 
URPI, URPR, URRS, URSC e URSP) beneficiando em torno de 950 empregados, além 
dos estagiários, jovens aprendizes e terceirizados que trabalham nessas unidades;

- Das unidades que praticaram a atividade no transcorrer do ano de 2010, a média geral  
anual de participação encontrou-se em torno de 56%, estando assim distribuído:.

Tabela XVIII - Frequência Média de Participação na Ginástica Laboral Praticada nas 
Unidades em 2010.

FREQUÊNCIA MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO NA GINÁSTICA LABORAL
UR QLP 1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 4º Trimestre %

Pres Real % Pres Real % Pres Real % Pres Real % Média
AL 34       20 13 65% 25 18 72% 27 20 74% 71
CE 210      174 134 77% 134 106 79% 78
ES 27 27 13 48% 27 14 52% 19 10 54% 19 13 68% 56
MA 50 37 22 59% 22 13 59%       59
MG 122 122 39 32% 122 28 23%       28
MS 22 20 13 65% 18 12 67% 24 14 58% 24 13 58% 62
PI 36    29 8 28% 15 10 65% 15 8 53% 49
PR 61 45 29 64% 52 33 63% 54 17 31% 57 15 26% 46
RS 69 75 32 43% 78 35 45%       44

Fonte: Divisão de Qualidade de Vida – DIQV

Principais Problemas:
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Atualmente, 9 (nove) unidades mantém o programa, três rescindiram o contrato antes do tempo em 
vista do fornecedor não cumprir o acordado e uma teve o contrato extinguido em agosto de 2010, 
não conseguindo nova contratação.

Por  ser  um processo  novo  para  a  maioria  das  UR’s,  tem-se  observado  alguma  dificuldade  no 
desenvolvimento  das  diversas  fases  da  contratação,  além de  haver  a  interveniência  de  fatores 
regionais, como pisos salariais dos profissionais de Educação Física e Fisioterapia, que dificultam o 
seguimento de uma orientação nacional centralizada. Algumas unidades estão com o processo de 
pesquisa de preço e aquisição em andamento, como: URAM, URBA, URPA, URPB, URRN, URRS 
e URSE. As demais URAC, URAP, URGO, URMT, URPE, URRO, URRR e URTO ainda não 
iniciaram esse processo.

No Rio de Janeiro, o processo de aquisição reiniciou-se em junho de 2010, quando foi enviado o 
Termo  de  Referência  à  Divisão  de  Planejamento  e  Controle  de  Suprimentos  (DIPC).  Após  a 
pesquisa de mercado, a DIPC encaminhou à Divisão de Compras (DICO), que está realizando os 
procedimentos para realização do pregão eletrônico, neste início de 2011.

Ação 03 – Execução do Programa de Apoio ao Empregado (PAED)

Tipo da Ação  Promoção do Bem Estar
Finalidade Oferecer serviços de encaminhamento e 

aconselhamento breve aos empregados e seus 
familiares na resolução de problemas pessoais que 
com frequência afetam negativamente o seu 
desempenho no trabalho, propiciando os seguintes 
serviços: Assistência Psicossocial, Planejamento 
Financeiro e Orientação Jurídica a todos os 
empregados da Dataprev e seus dependentes;
Identificação precoce de problemas pessoais e de 
grupos;
Aumento da produtividade;
Diminuição do absenteísmo;
Auxílio aos gerentes na condução de problemas da 
equipe;
Diminuição/eliminação de pedidos de antecipação de 
verbas pelos empregados;
Busca de solução para casos sociais, através de 
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encaminhamento para a comunidade; 
Diagnóstico de situações funcionais a partir das 
informações encaminhadas nos relatórios do 
programa.

Descrição

Atendimento aos empregados, através de Central de 
Atendimento (0800), por profissionais especializados 
(serviço social ou psicologia) e encaminhamento ao 
profissional específico. Atendimento presencial 
limitado a 6 sessões.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Resultados em 2010:

- Ao longo de 2010, foram registrados 177 atendimentos o que denota um decréscimo de 
30% observado em praticamente todos os meses do período. As principais quedas foram 
observadas  nas  consultas  jurídicas  (-34%),  nas  demandas  voltadas  para  problemas 
emocionais/comportamentais (- 35%), problemas na esfera familiar (- 29%) e problemas 
relacionados à dependência química (- 95%);

- Foi  identificada  a  necessidade  de  manter  uma  permanente  comunicação  sobre  o 
Programa, para também contar com o grupo de gestores na orientação aos empregados 
com problemas  pessoais  de  origens  distintas.  Foi  verificada  redução  na  procura  dos 
serviços do PAED no 2º ano de contrato;

- No mês de outubro/2010, o índice de procura ao PAED saltou de 17 para 25 atendimentos 
no mês, representando um aumento de 47% e pode ser entendido como uma resposta à 
divulgação intensa do PAED, promovida pela área gestora do Programa (DIQV), por 
ocasião do Dia Mundial de Saúde Mental.

Contratações e Parcerias:

O atendimento às demandas do PAED é realizado por meio de contrato firmado entra a Dataprev e a 
Empresa Solutions.
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Tabela XIX – Custos Realizados no Programa de Apoio ao Empregado da 
Dataprev – PAED – no ano de 2010

Períodos 

1ª Prorrogação do Contrato 2ª Prorrogação do Contrato
 Investimento Total 

no Período
Investimento 
médio mensal

194.044,62 28.613,70 222.658,32 18.554,86

Obs.: Os valores acima correspondem às partes dos períodos contratados. O da 1ª prorrogação corresponde ao 
período de 01 de Janeiro à 19 de Outubro e o da 2ª prorrogação, ao período que foi de 20 de Outubro à 31 de 
Dezembro.
Fonte: Fonte: Divisão de Qualidade de Vida – DIQV

Ação 04 – Ergonomia

No primeiro semestre de 2010, foi dado início ao processo de contratação do Serviço Especializado 
em Ergonomia  pelas  Unidades  Regionais  com a  execução  das  etapas  de  pesquisa  de  preço  e 
definição de especificações para o Termo de Referência.

Tipo da Ação Promoção do Bem Estar

Finalidade

Assegurar o atendimento à NR 17 – Norma de 
Ergonomia do Ministério do Trabalho e Emprego, 
prevenindo notificações das DRT – Delegacias 
Regionais do Trabalho 

Descrição

Definir ações que visem garantir a concepção 
ergonômica dos locais e postos de trabalho e a 
adequabilidade do espaço acional para a execução das 
tarefas.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Qualidade de Vida – DIQV

Resultados em 2010:

- Implantação  do  Projeto  Novo  Mobiliário,  Ergonomia  e  Aplicação  dos  10  Sensos  no 
Edifício  Waldir  Pires,  na  Álvaro  Rodrigues  (RJ),  em parceria  com a  Segurança  do 
Trabalho,  a  Coordenação-Geral  de  Responsabilidade  Social  e  a  Coordenação  de 
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Planejamento de Segurança de Informações. A concepção do novo  layout com espaços 
abertos favorecendo a maior interação entre os empregados, demandou uma intervenção 
de forma a orientar os empregados sobre a necessidade da adoção de novos hábitos e 
comportamentos  em  seu  ambiente  de  trabalho,  desenvolvendo  novas  atitudes 
beneficiando o convívio e proporcionando maior produtividade e qualidade de vida.

- Disponibilização,  na  Intranet,  de  material  informativo  com  orientações  ergonômicas 
sobre o trabalho informatizado;

- Elaboração de livretos com informações sobre a metodologia adotada (10 Sensos) e sua 
aplicação ao trabalho, que foram entregues na véspera da reunião com os empregados;

- Elaboração de folhetos sobre segurança da informação que foram entregues junto com os 
livretos do Projeto.

Ação 05 – Atendimento  Psicossocial

O Atendimento Psicossocial abrange as atividades de Psicologia do Trabalho e o Serviço Social no 
que  diz  respeito  a  questões  relacionadas  ao  trabalho  e  sua  intervenção  está  voltada  para  o 
encaminhamento  de  questões  que  necessitam  de  orientação,  na  concessão  de  benefícios,  no 
relacionamento no trabalho e no absenteísmo. Nas demandas de atendimento à questões pessoais, os 
empregados são orientados a procurar o PAED – Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev - 
ou os serviços da comunidade. 
No ano de 2010 o atendimento  psicossocial  abrangeu seis  categorias  pré-definidas:  Benefícios, 
Demandas de ordem financeira, Demandas não relacionadas ao trabalho, Demandas relacionadas ao 
trabalho, Orientações gerais sobre normas e Outras.

Tipo da Ação Promoção do Bem Estar

Finalidade

Coordenar as atividades da Psicologia do Trabalho e do 
Serviço Social de forma a instituir uma visão integrada 
dos atendimentos e possibilitar a adoção de 
mecanismos de controle mais eficazes.

Descrição
Prestar adequada orientação aos empregados em 
questões relacionadas  à concessão de benefícios, 
relacionamento no trabalho e absenteísmo.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV
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Resultados em 2010:

- No primeiro semestre de 2010, foram realizados 291 atendimentos psicossociais, sendo 
que 283 couberam ao Serviço Social  e  oito à  Psicologia do Trabalho. A maioria das 
demandas por este atendimento ocorreu por procura espontânea do empregado (96%). 
Apenas 2% dos casos foram encaminhados pela chefia imediata;

- No segundo semestre de 2010, foram realizados no total 156 atendimentos psicossociais, 
sendo 141 pelo Serviço Social e 15 pela Psicologia do Trabalho. Neste semestre, 93% 
dos  atendimentos  foram  realizados  por  demanda  espontânea  e  cerca  de  5%  foram 
encaminhados pela chefia;

- No total, foram realizados 447 atendimentos, sendo 424 pelo Serviço Social e 23 pela 
Psicologia,  conforme  demonstrado  na  Tabela  XX.  A maioria  dos  antedimentos  são 
realizados  presencialmente  (56%),  seguidos  pelos  atendimentos  efetuados via  contato 
telefônico (31%), por e-mail (9%) e em visita domiciliar ou hospitalar (4%).

Tabela XX - Número de atendimentos psicossociais no ano de 
2010 (1º e 2º semestres)

Atendimentos 
Psicossociais

1º semestre 2º semestre

Nº de 
atendimentos % Nº de 

atendimentos %
Total

Serviço Social 283 97% 141 90% 424

Psicologia 8 3% 15 10% 23
Total 291  156 447

Fonte: DIQV

Dos  atendimentos  do  Serviço  Social,  46%  foram  relativos  à  orientação  de  normas  (206 
atendimentos),  seguidos  de  análise  e  concessão  de  benefícios  (de  24% = 109 atendimentos)  e 
demandas de ordem financeira (14% = 62 atendimentos) conforme detalhamento na tabela abaixo.
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Tabela XXI - Atendimentos Psicossociais no RJ em 2010 de Acordo 
com as Categorias.

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS 2010

CATEGORIA TOTAL %

Benefícios 109 24%

Demandas de ordem financeira 62 14%

Demandas não relacionadas ao trabalho 36 8%

Demandas relacionadas ao trabalho 17 4%

Orientações gerais sobre normas 206 46%

Outros 17 4%

Total de casos 447 100%
Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Ação 06 – Retorno Laborativo

O Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno ao Trabalho foi iniciado em 
março de 2010 como piloto no Rio de Janeiro, onde estão sendo testados os procedimentos, o fluxo 
das informações e os instrumentos de acompanhamento. 

O programa destina-se a todos os empregados afastados em auxílio-doença, acidente de trabalho ou 
outro motivo há mais de seis meses, visando sua reintegração à Empresa, ao trabalho e a sua equipe. 
O acompanhamento realizado pelo programa visa garantir um canal de comunicação aberto, capaz 
de manter o vínculo do empregado com a empresa, fortalecendo sua auto estima. 

O acompanhamento do profissional responsável com o empregado é realizado por meio de contato 
telefônico ou, em situações específicas de comprovada necessidade, por contato presencial. 

As chefias são posicionadas mensalmente sobre a situação do empregado e contam com suporte do 
profissional que faz o acompanhamento e o planejamento do retorno do empregado no que diz 
respeito as tarefas a serem executadas e a necessidade de atualização profissional, identificando as 
necessidades de capacitação.

O  programa  tem  sido  amplamente  aceito  tanto  pelos  empregados  afastados  quanto  por  seus 
gerentes, que têm compreendido os objetivos do acompanhamento, colaborando nas entrevistas e 
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valorizado a atuação das profissionais do programa. 

Tipo da Ação Promoção do Bem-estar

Finalidade
Reintegrar  ao  trabalho  empregados  afastados  em 
período superior há seis meses por motivo de auxílio-
doença, acidente de trabalho ou outro. 

Descrição
Planejar  e  acompanhar  o  retorno  do  empregado  às 
atividades  laborativas,  fazendo a intermediação entre 
empregados retornados e chefias. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Resultados em 2010:

- Ao longo de 2010, o Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno 
ao  Trabalho  atendeu  14  empregados,  dentre  os  quais  apenas  cinco  retomaram  suas 
atividades  laborativas  na  empresa.  Destes  cinco,  quatro  ainda  estão  sob 
acompanhamento. Um caso foi concluído  de forma satisfatória na sua reintegração ao 
trabalho,  mostrando  a  efetividade  desse  tipo  de  apoio  para  o  empregado  que  esteve 
afastado e para sua gerência;

- Considerando  que  um  caso  foi  concluído  em  novembro,  13  casos  continuavam  em 
acompanhamento em dezembro de 2010. A evolução do número de casos atendidos pelo 
programa é ilustrado na figura abaixo. O total de casos do 1º semestre refere-se ao dia 30 
de junho e do 2º semestre ao dia 31 de dezembro.

Figura XXIV - Número de empregados acompanhados pelo 
Programa de Retorno Laborativo no 1º e 2º semestres de 2010.

Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV
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Dos 14 empregados acompanhados pelo programa em 2010, oito  estavam com data de retorno 
prevista para 2010, mas tiveram seus benefícios prorrogados após a perícia do INSS. 

A  figura  abaixo  ilustra  a  situação  dos  empregados  acompanhados  pelo  Programa  de 
Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno ao Trabalho em 31 de dezembro de 2010.

Figura XXV - Situação dos empregados acompanhados pelo Programa de Retorno 
Laborativo em 31/12/2010. 

Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

O período de afastamento das atividades laborativas desses empregados até 31/12/10, incluindo os 
que retornaram, variou de seis meses a quatro anos e 10 meses, sendo dois anos e um mês a média 
aproximada de tempo de afastamento.  A distribuição dos empregados por tempo de afastamento é 
apresentada na figura a seguir.

Figura XXVI - Situação dos empregados acompanhados pelo Programa de Retorno 
Laborativo com relação apo tempo de afastamento.

Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV

Quanto ao perfil dos empregados assistidos pelo programa, oito são do sexo masculino e seis do 
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sexo feminino com a idade variável  entre 39 a 55 anos.

Ação 07 – Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)

Com o objetivo de proporcionar mais segurança e tranquilidade em situações de urgências e/ou 
emergências, que venham a ocorrer com qualquer pessoa dentro das instalações da empresa no Rio 
de Janeiro, foi implantado, em 10/07/2008, o serviço de Unidade Móvel de Emergência, e desde 
então, foram feitos 39 atendimentos. Em alguns casos, a existência deste serviço foi fundamental 
para salvar a vida de empregados.

O  serviço  denominado  “área  protegida”  é  realizado  por  empresa  especializada  em dar  pronto 
atendimento,  por  meio  de  ambulâncias  UTI  móveis,  24  horas,  nos  365  dias  do  ano.   Este 
atendimento pré-hospitalar é extensivo a todos que se encontrem dentro dos prédios da Dataprev 
nos bairros de Botafogo ou Cosme Velho, independentemente de serem ou não empregados da 
Empresa.  

O contrato efetivado, via licitação/pregão, na modalidade  “por chamado”,  podendo-se encerrar por 
prazo ou por saldo, tem duração de 12 meses. Dá direito a um chamado/mês (R$ 1.276,00-(um mil, 
duzentos e setenta e seis reais) e mais 12 (doze) chamados extras (R$ 786,50 - setecentos e oitenta e 
seis  reais  e  cinquenta  centavos),  totalizando  R$  24.750,00  (vinte  e  quatro  mil,  setecentos  e 
cinquenta reais) o valor da Autorização de Fornecimento (AF). 

Tipo da Ação Promoção do Bem Estar

Finalidade

Assegurar um atendimento imediato a situações de 
emergência e de urgência, com toda a infraestrutura 
necessária para o cumprimento deste objetivo, 
diminuindo riscos de falecimento e dando um apoio 
imediato a todas as pessoas com problema de mal 
súbito dentro das instalações da empresa.

Descrição

Atendimento com orientação por telefone, atendimento 
no local e remoção, quando necessária. Serviço 
implantado apenas no Rio de Janeiro, considerando-se:
A concentração de 50% do corpo funcional;
A média de idade dos empregados que se encontra na 
faixa de 50 anos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV
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Resultados em 2010:

- Em seu segundo ano de contrato, que vigorou de 18 agosto de 2009 à 17 de agosto de 
2010, foram realizados 16 (dezesseis) chamados, sendo 12 (doze) empregados medicados 
no local de trabalho e 04 (quatro) removidos para rede hospitalar, onde destes 03 (três) 
ficaram internados;

- O terceiro contrato, que iniciou em 17 de agosto de 2010. Até dezembro de 2010 foram 
realizados  07  (sete)  chamados,  sendo 05 (cinco)  empregados  medicados  no  local  de 
trabalho e 2 (dois) removidos e internados.

Contratações e Parcerias:

Empresa Bem Guanabara Emergências Médicas Ltda.

Tabela XXII - Demonstrativos de Custos com a UTI-Móvel

CUSTOS REALIZADOS COM O SERVIÇO DE ÁREA PROTEGIDA – UTI MÓVEL
 NO ANO DE 2010

Períodos 

2º Contrato 1ª Prorrogação do Contrato
 Investimento Total 

no Período
Investimento médio 

mensal

14.778,55 6.038,95 20.817,50 1.734,80

Obs.: Os valores acima correspondem às partes dos períodos contratados. O do 2º contrato  
corresponde ao período de 01 de Janeiro à 17 Agosto e o da 1ª prorrogação, ao período que foi de 18  
de Agosto à 31 de Dezembro.
Fonte: Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DIQV
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06. Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Em 2010, as ações relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e 
Gerenciais  foram  pautadas  pela  necessidade  da  implementação  de  ações  que  colaborassem 
diretamente com o alcance dos desafios empresariais impostos pelo processo de modernização em 
curso na Dataprev.
O desafio dessa agenda impôs à área de desenvolvimento de pessoas um ritmo intenso de ações,  
algumas das quais inéditas, onde se destacam a realização de um concurso público para formação de 
cadastro de reserva em 57 perfis profissionais para oito regiões do país;  a implantação de uma 
sistemática  de  remuneração  variável  por  resultados  e  o  desenvolvimento  de  uma estratégia  de 
Gestão de Mudança voltada para facilitar a implantação de um sistema integrado de gestão (ERP). 
Além das ações destacadas, ao longo do ano de 2010 o atendimento às demandas de capacitação 
técnica e gerencial e as atividades relacionadas à consolidação da implantação de um modelo de 
gestão de competências também contribuíram para o alcance de resultados singulares no campo de 
atuação da Diretoria de Pessoas.
Dados Gerais do Programa:

Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Objetivo geral

Desenvolver,  implementar  e  avaliar  uma política  de 
gestão  de  pessoas  capaz  de  captar,  desenvolver, 
motivar e reter os perfis necessários ao novo padrão 
tecnológico  e  de  gestão  por  resultados  da  empresa, 
para que a organização tenha condições de cumprir os 
compromissos pactuados com seus clientes.

Diretor Patrocinador Janice Fagundes Brutto
Gestor do Programa Maria Augusta de Souza Batista
Público-alvo Empregados da Dataprev

Ação 01 - Gestão de Competências

Tipo da Ação Gestão de Competências

Finalidade

Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades 
disponíveis na Empresa, identificando e alocando as 
pessoas de acordo com suas competências e efetiva 
disponibilidade.

Descrição Implementar o modelo conceitual que orientará o 
processo de gestão de competências. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDE

Resultados em 2010:
A partir da definição do modelo de Competências Dataprev, concluído em 2009, os primeiros meses 
de 2010 foram dedicados à validação, pela diretoria da empresa, das competências organizacionais 
definidas a partir de extenso trabalho de análise documental, com utilização de metodologia de 
pesquisa qualitativa.
De modo contínuo, foi iniciado o trabalho de identificação das competências fundamentais, aquelas 
que todos os empregados (independentemente de cargo ou função) precisam ter para que a empresa 
atinja seus objetivos estratégicos. Esta etapa foi conduzida por meio de pesquisa eletrônica, onde 
todos os empregados foram convidados a responder. Os resultados extraídos desta pesquisa foram 
analisados e subsidiaram a descrição das competências fundamentais.
Em relação às competências gerenciais, o processo de definição partiu dos insumos obtidos por 
meio do trabalho de análise  documental,  associado a  entrevistas  com a diretoria  da empresa e 
levantamento de informações junto aos gestores da empresa. 
Por fim, ao longo de 2010 foram efetuadas prospecções visando a adoção de um aplicativo para 
mapeamento das competências, que possibilite a gestão do processo pela identificação das lacunas 
de competências no corpo funcional da empresa.

Ação 02 – Educação Continuada

Tipo da Ação Educação Continuada

Finalidade Promover  a  atualização  e  o  aperfeiçoamento 
profissional dos empregados da Dataprev

Descrição
Implementar  atividades  de  capacitação  técnica  e 
gerencial relacionadas às principais ações estratégicas 
da organização

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Departamento  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDE

Resultados em 2010:

• Capacitação Presencial
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Foram realizadas 1.317 atividades de capacitação, compreendendo cursos internos (ministrados por 
instrutores da Dataprev) e externos (ministrados por fornecedores externos) que alcançaram 14.559 
treinandos e resultaram num investimento de R$ 3.136.010,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil 
e dez reais).

Tabela XXIII – Capacitação Presencial por Diretoria

Dentre as principais atividades de capacitação, destaca-se em 2010, o atendimento às demandas 
decorrentes  do  processo  Migração  Tecnológica  que  contabilizou  5007  horas  de  treinamento, 
distribuídas em  118  turmas  em  17  temas  diferentes  ministrados  para  1297  treinandos,  com 
investimentos que alcançaram, aproximadamente, a casa de R$ 1,5 milhão, em cursos técnicos. 
Além das atividades de capacitação realizadas por fornecedores externos, foram realizadas cerca de 
138 treinamentos  internos,  que alcançou 1.129 treinandos ao custo de R$ 50.873,00 pagos aos 
empregados/instrutores internos, sob forma de incentivo ao compartilhamento de conhecimento. Os 
treinamentos mais incentivados estão relacionados às Ferramentas de Desenvolvimento de Software 
e Ferramentas de Plataforma Baixa.
Ainda  em  relação  às  atividades  de  desenvolvimento  profissional  incentivadas  pela  empresa, 
registra-se o investimento financeiro de R$ 339.045,00 (trezentos e trinta e nove mil e quarenta e 
cinco  reais)  realizados  no  âmbito  do  Programa  de  Incentivo  à  Pós-Graduação,  que  atingiu  83 
empregados ao longo de 2010.
Em relação ao desenvolvimento gerencial,  no ano de 2010 o investimento foi da ordem de R$ 
261.896,00 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais), com a realização de 
seminários com temas relacionados à gestão de pessoas que buscaram atingir cerca de 561 gestores 
de todos os níveis hierárquicos da empresa. 
Em  relação  à  execução  orçamentária  o  desempenho  dos  investimentos,  totalizados  em  R$ 
3.136.009,93, apontam para uma realização de 51,41% do orçamento previsto para o ano de 2010 
que foi da ordem de R$ 6.100.000,00. 
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Tabela XXIV- Execução Orçamentária da Capacitação

• Capacitação à Distância

Dando continuidade as ações iniciadas ao longo de 2009, em 2010 foi concluído o desenvolvimento 
dos cursos Seguro Desemprego (SD) e Sistema de Intermediação de Mão de obra (IMO). 
Além das ações voltadas para esses cursos, ainda em 2010 foram efetuados o levantamento de 
necessidades  de  capacitação  para  outros  sistemas  do  MTE  (CAGED  e  RAIS)  e  a  formação 
continuada dos tutores da empresa, com a criação da comunidade de tutores da Dataprev.

• Atualização do Acervo Bibliográfico

No escopo das ações voltadas para o desenvolvimento profissional dos empregados da Dataprev, 
também se destacam os investimentos em assinatura de periódicos e aquisição de livros voltados 
para as matérias de Gestão e TI.
Figura XXVII – Investimentos no Acervo Bibliográfico

Investimento em Livros

Gestão
2.930,50

62%

TI
1.814,40

38%

TI Gestão

                        

Investimentos em Periódicos

TI
2.348,53

3%

Gestão
80.620,66

97%

TI Gestão

Total: R$ 4.744,90                  Fonte: DIDE Total: R$ 82.969.19*                   Fonte: DIDE

• Inclui aquisições e renovações de assinaturas de todas as áreas, exceto TI. Periódicos como IOB, Cenofisco. 
Alguns periódicos incluem consultoria online.

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

309



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Contratações e Parcerias:

Em decorrência  das  atividades  do  Consórcio  Bricon,  responsável  pelo  processo  de  migração e 
composto  pelas  empresas:  Bricon  It  Solutions,  4bears  Tecnologies  e  SW  Informática,  foram 
ministrados 16 cursos para 577 empregados.

Ação 03 – Captação de Pessoas

Tipo da Ação Captação de Pessoas

Finalidade

Suprimento do quadro de lotação de pessoal da 
empresa com candidatos qualificados, de acordo com 
as necessidades específicas de cada área, de forma a 
garantir que o cumprimento dos compromissos e metas 
estratégicas da empresa.

Descrição Captar mão de obra qualificada por meio de Concurso 
Público.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Valorização de Pessoas – DIVP

Resultados em 2010:

• Concurso

Na área de captação de pessoas, o destaque no ano de 2010 foi a realização de Concurso Público 
para formação de cadastro de reserva para 57 (cinquenta e sete) perfis nos níveis médio e superior 
cujas expectativas de preenchimento das vagas foram distribuídas em 08 (oito) regiões de lotação 
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Tabela XXV – Concursos - Perfis

Pela análise da figura que apresenta a relação de faixa etária dos candidatos x número de candidatos 
inscritos, observa-se que 73% (setenta e três por cento) dos candidatos inscritos encontram-se na 
faixa etária entre 20 e 34 anos, caracterizando um público de perfil misto que abrange de recém-
formados à candidatos com alguma experiência profissional.

Figura XXVIII – Concurso – Estatística Faixa Etária dos 
Inscritos

Até o mês de dezembro de 2010 foram convocados 51 candidatos aprovados que implicou em 30 
contratações para perfis/áreas localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
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Tabela XXVI – Concursos – Número de Candidatos

• Manutenção do Plano de Cargos e Salários

Criação do cargo de Analista  de Processamento  (aprovado pelo  DEST através  do Ofício  nº 
174/DEST-MP de 25/02/2010) com objetivo de alinhar ações da Diretoria de Infraestrutura de TIC - 
DIT, tais como: gerenciamento de projetos, gestão de processos, métricas do Acordo de Níveis de 
Serviço, sustentação de sistemas do INSS, MTE, MPS, RFB e novos clientes. 

Revisão da Carreira de Serviço Social, em função da promulgação da Lei 12.317, de 26 de agosto 
de  2010,  que  instituiu  a  jornada  de  30  horas  semanais  para  os  profissionais  que  atuam como 
Assistente  Social,  foi  necessário  definir  a  nova  configuração  do  posto  de  trabalho  com  suas 
atribuições e responsabilidades, com consequente ajuste no Plano de Cargos e Salários 2008.

Contratações e Parcerias:

Devido  a  natureza  e  especificidade  desta  ação,  a  sua  realização  demandou  a  contratação  de 
instituição especializada na realização de concurso público -  Instituto Quadrix de Tecnologia e 
Responsabilidade Social, com contrato de prestação de serviços firmado no valor de R$ 456.200,00. 

De acordo com cláusula contida em contrato, celebrado entre Dataprev e Instituto Quadrix, ficou 
estabelecido no item Forma e Condições de Pagamento que caso o valor pertinente à arrecadação 
das taxas de inscrição do concurso fosse superior ao preço do serviço acertado, 50% da diferença a 
maior deveria ser repassada à Dataprev, descontadas as taxas bancárias, em até 20 (vinte) dias úteis 
após a aplicação das provas. 

Do total líquido arrecadado R$ 1.138.188,86, foi repassado à Dataprev em 26 de maio de 2010 o 
valor de R$ 338.019,43.

Ação 04 –  Valorização de Pessoas

Tipo da Ação Valorização de pessoas
Finalidade Estabelecer mecanismos que propiciem a valorização 
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dos empregados da empresa, baseados em metas 
estabelecidas e resultados setoriais e empresariais 
alcançados.

Descrição

Instituir sistemática de remuneração variável na 
empresa, com foco no alcance de resultados 
estabelecidos sobre metas pré-definidas a todos os 
empregados ativos.

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Departamento  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Maria Augusta de Souza Batista
Áreas envolvidas Divisão de Valorização de Pessoas – DIVP

Resultados em 2010:

- Foi  aprovado  em  março  de  2010  pelo  Conselho  de  Administração  da  Dataprev,  a 
implantação da sistemática de Gratificação Variável por Resultados - GVR e Gratificação 
Complementar  por  Resultados  –  GCR,  como  contrapartida  pecuniária  de  natureza 
variável, não incorporada ao salário, referente ao alcance de resultados estabelecidos para 
um determinado período, cujo pagamento é feito trimestralmente, na folha de pagamento 
referente ao mês subsequente ao fechamento do trimestre e se fundamenta em critérios e 
indicadores definidos em normativos específicos.

A Gratificação Variável por Resultados – GVR é restrita aos empregados ativos que não exercem 
função  de  confiança,  empregados  no  exercício  de  função  de  confiança  de  gerente  serviço  e 
empregados  que  ocupam  função  gratificada  de  supervisor,  supervisor  médico  do  trabalho  e 
secretária de diretoria.

A Gratificação Complementar por Resultado – GCR é restrita aos empregados ativos que exercem 
função de confiança, inclusive os empregados com característica de demissibilidade “ad nutum” e 
requisitados.

As métricas de aferição de alcance de metas estabelecidas são dividas em indicadores empresariais 
e setoriais. 

Os indicadores  de  resultado empresarial  visam o grau  de alcance das  metas  estabelecidas  com 
abrangência ampla,  atingindo indistintamente a todos os empregados,  independente do setor  ou 
processo a que o empregado esteja vinculado. São considerados indicadores empresariais:
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• PMDFT – Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho

• IRC – Indicador de Realização Contratual 

Já os indicadores de resultado setorial são relativos ao grau de alcance das metas estabelecidas com 
abrangência  restrita,  atingindo  setores  ou  processos  de  determinados  órgãos  da  empresa.  São 
considerados indicadores setoriais:

• TMA - Tempo Médio de Atendimento

• ISCS - Indicador de Solução na Central de Serviços

• IDC-AF - Indicador de Desafios Conquistados – área fim

• IDC - AM - Indicador de Desafios Conquistados – área meio

Ação 05 –  Gestão de Mudanças

Tipo da Ação Gestão de Mudanças

Finalidade

Auxiliar no gerenciamento das mudanças decorrentes 
da  implantação  do  Sistema  Intregado  de  Gestão, 
buscando  mitigar  os  impactos  relacionados  aos 
aspectos  humanos  e  do  ambiente  organizacional  de 
modo a garantir o êxito da implantação.

Descrição

Desenvolvimento  de  uma  estratégia  de  Gestão  de 
Mudança voltada para  a  promoção de sensibilização, 
capacitação e alinhamento organizacional por meio do 
monitoramento contínuo dos impactos causados pelas 
mudanças nas dimensões de processos e pessoas.

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Departamento  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  – 
DEDP

Coordenador nacional da ação Lucilia Maria Gonçalves Ferreira

Áreas envolvidas Departamento  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  – 
DEDP 

Resultados em 2010:

- Adoção de  um programa de  gerenciamento  das  mudanças  composto  de  várias  ações 
endereçadas a suprir as necessidades das áreas impactadas pela implantação do Sistema 
Integrado  de  Gestão  de  Administrativa  –  Protheus.  Essencialmente,  essas  ações 
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objetivaram garantir visão clara do processo e criar nos envolvidos comprometimento 
com as mudanças decorrentes das novas condições de trabalho.

O público-alvo desta ação foi o total de empregados que atuam nas atividades administrativas em 
todos  os  órgãos  da  Dataprev.   A execução das  ações  ficou  a  cargo da  Consultoria  contratada, 
cabendo à Dataprev a definição dos conteúdos e escopo das ações de capacitação e sensibilização 
além do monitoramento da execução dos eventos programados de forma a garantir a sincronia entre 
os cronogramas da implementadora, da consultoria e da própria Dataprev.

Em linhas gerais as ações de capacitação visaram:

• Gerenciar as expectativas sobre as novas condições encontradas e reforçar os benefícios 
pessoais para todos os empregados;

• Criar senso de urgência e propósito de forma a minimizar as resistências da organização na 
adoção do novo sistema;

• Sensibilizar  para  que  a  alta  gerência  demonstre  seu  comprometimento  frente  à 
implementação da nova solução;

• Criar uma Rede de Mudança que permita o suporte adequado à todos os usuários em nível 
nacional e disseminação das informações do projeto.

Contratações e Parcerias:

Para atender as demandas decorrentes do Projeto Sigma (implantação do Protheus na Dataprev), foi 
contratada por meio de pregão eletrônico a empresa MXM Sistemas com o objetivo de prestação de 
serviços  técnicos  especializados  de  Consultoria  de  Gestão,  para  atuar  no  controle  de 
qualidade/fiscalização  do  trabalho  da  implementadora  e  para  desenvolver  ações  de  Gestão  de 
Mudança.
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07. Programa Promoção da Excelência na Gestão da Qualidade de Dados

Este  programa  visou  criar  os  meios  para  definir  e  implantar  melhores  práticas  de  gestão  da 
qualidade dos dados e das informações de todos os clientes da Dataprev. 

Dados Gerais do Programa:

 Programa Promoção da Excelência na Gestão da Qualidade de Dados

Objetivo geral

Alcançar  a  excelência  tecnológica  em  áreas 
estratégicas (qualidade de dados, gestão de banco de 
dados,  segurança  da  informação,  redes  e 
desenvolvimento de software descentralizado)

Diretor Patrocinador Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Gestor do Programa Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Público-alvo Todos os clientes da Dataprev

Ação 01 -  Evolução das atividades de Administração de Dados – AD

A ação visou a evolução dos processos e dos softwares de apoio às atividades de administração de 
dados. 

Tipo da Ação Melhoria de processo
Finalidade Melhorar os processos de gestão dos dados

Descrição

Capacitar  a  equipe  em  Tópicos  Avançados  de 
Administração de Dados; 
Implantar AD Local na UDPB;
Implantar  serviços  de  validação  de  domínios  não 
corporativos;
Adquirir a nova ferramenta de AD.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DIMD
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Resultados em 2010:

Foram iniciadas as atividades de levantamento de requisitos para a aquisição de nova ferramenta de 
AD com previsão de conclusão do processo de aquisição, havendo disponibilidade de recursos, no 
segundo semestre de 2011.

Principais problemas:

A capacitação da equipe foi prejudicada pela  alocação dos recursos financeiros disponíveis nas 
capacitações ligadas ao Projeto de Migração dos  mainframes para a Plataforma Baixa. 

Ação 02 –Estruturação do desenvolvimento de soluções de Extração, Transformação e Carga 
– ETL 

Esta ação visou a estruturação do desenvolvimento de soluções de extração, transformação e carga 
de dados, utilizando a ferramenta de ETL em processo de aquisição.

Tipo da Ação Melhoria de processo

Finalidade Melhorar o processo de desenvolvimento de soluções 
de inteligencia do negócio (BI)

Descrição

Implantar a ferramenta de ETL;
Planejar e  capacitar  as  equipes  de  desenvolvimento, 
produção e administração do ambientes na ferramenta 
de ETL;
Montar  a  infraestrutura  para  homologação  da 
ferramenta de ETL;
Homologar a ferramenta de ETL;
Montar a infraestrutura de produção para a ferramenta 
de ETL; 
Revisar a metodologia de desenvolvimento para ETL e 
atualizar a MDS-DW.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas COAE
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Resultados em 2010:

Foi  realizado  o  Pregão  da  ferramenta  de  ETL,  a  capacitação  das  equipes,  a  montagem  da 
infraestrutura  para  homologação  da  ferramenta  e  o  início  da  homologação,  com  previsão  de 
conclusão no primeiro trimestre de 2011.

Ação 03 – Estruturação do desenvolvimento de soluções em Qualidade de dados – QD 

Esta ação visou a estruturação do desenvolvimento de soluções em qualidade de dados, utilizando 
as ferramentas disponíveis na Dataprev.

Tipo da Ação Melhoria de processo

Finalidade Melhorar o processo de desenvolvimento de soluções 
de inteligência do negócio (BI)

Descrição

Capacitar as equipes na ferramenta GoQuality;
Concluir  benchmarking com  outras  empresas; 
Implantar nova versão do GoQuality com correções e 
adaptações;
Elaborar proposta de atuação para a Dataprev;
Definir  e  oficializar  metodologia  de  trabalho  para 
qualificação de dados;
Montar  a  infraestrutura  para  qualificação de  grandes 
cadastros;
Desenvolver e implantar rotinas para qualificação de 
grandes cadastros.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas COAE

Resultados em 2010:

Foi realizado o benchmarking com outras empresas que atuam ou realizam projetos de qualificação 
de dados, implantada a nova versão da ferramenta GoQuality e iniciada a elaboração da proposta de 
atuação para a área de qualidade de dados
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Ação 04 – Estruturação do desenvolvimento de soluções em Data Warehouse – DW 

Esta ação teve por objetivo estabelecer os critérios básicos para o desenvolvimento de soluções de 
inteligência de negócios (BI) baseadas em datawarehouses.

Tipo da Ação Melhoria de processo

Finalidade Melhorar o processo de desenvolvimento de soluções 
de inteligência do negócio (BI)

Descrição

Capacitar  as  equipes  em  Modelagem 
Multidimensional;
Rever  Norma  de  AD  e  atualizar  a  MDS-DW  com 
Modelagem  Multidimensional;  Automatizar  os 
processos  de  atualização das  dimensões  corporativas 
(SDC DW);

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DIMD 

Resultados em 2010:

Realizada a capacitação das equipes em modelagem multidimensional, sendo as demais atividades 
reprogramadas para o ano de  2011.

Ação 05 – Estruturação do desenvolvimento de soluções de Processamento Analítico – OLAP 

Esta  ação  visou  estruturar  o  desenvolvimento  de  soluções  de  processamento  analítico  com  a 
aquisição de ferramenta OLAP de mercado.

Tipo da Ação Melhoria de processo

Finalidade Melhorar o processo de desenvolvimento de soluções 
de inteligência do negócio (BI)

Descrição

Implantar a nova ferramenta OLAP;
Realizar  pregão  da  ferramenta  OLAP  e  avaliar  a 
documentação do fornecedor;
Capacitar as equipes de desenvolvimento, produção e 
administração do ambiente na nova ferramenta OLAP;
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Montar  a  infraestrutura  para  homologação  da  nova 
ferramenta OLAP;
Homologar a nova ferramenta OLAP;
Montar  a  infraestrutura  de  desenvolvimento, 
homologação  e  produção  para  a  nova  ferramenta 
OLAP;
Desenvolver  projeto  piloto  para  utilização  da 
ferramenta;  Revisar  e  atualizar  metodologia  de 
desenvolvimento (MDS-DW) para OLAP.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DITO 

Resultados em 2010:

O  pregão  da  ferramenta  OLAP  foi  realizado  em  30/12/2010,  sendo  as  demais  atividades 
reprogramadas para o ano de 2011.

Ação 06 – Estruturação das atividades de Administração de Informações 

Esta  ação  teve  por  objetivo  organizar  e  disseminar  informações  sobre  o  acervo  de  dados  e 
informações gerenciais disponíveis na Dataprev.

Tipo da Ação Melhoria de processo
Finalidade Melhorar os processos de gestão de informações

Descrição

Levantar requisitos para melhoria do modelo da base 
de metadados;
Realizar  piloto  para  avaliação  das  novas 
implementações;
Implementar  melhorias  no  módulo  de  metadados  do 
Netuno;
Povoar a nova base de metadados com as variáveis dos 
grupos  de  informações  agregadas  do  DEIE  (AEPS 
Infologo, AEAT Infologo e SinteseWeb);
Povoar a nova base de metadados com as variáveis dos 
grupos de informações dos sistemas dos clientes RFB, 
MPS e INSS;
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Povoar a nova base de metadados com as variáveis dos 
grupos  de  informações  disponíveis  nos  sistemas  do 
MTE;
Definir  um  padrão  para  a  descrição  dos  grupos  de 
informações  revendo  a  descrição  dos  sistemas  de 
informações  agregadas  do  DEIE  (AEPS  Infologo, 
AEAT Infologo e SinteseWeb);
Aplicar o padrão de descrição aos grupos dos sistemas 
da RFB, MPS e INSS; 
Aplicar o padrão de descrição aos grupos dos sistemas 
do MTE.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DIIE 

Resultados em 2010:

Iniciadas as atividades relativas à definição da base de metadados dos sistemas de informações, 
sendo as demais atividades reprogramadas para o exercício de 2011.

Ação  07  –  Evolução  das  atividades  de  Análise  de  Informações,  Estudos  e  Consultoria 
Estatística 

Esta ação visou dar maior destaque a atividades de consultoria estatística e datamining, bem como à 
publicação e divulgação de estudos realizados pela equipe de estatísticos da Dataprev, em função do 
conhecimento técnico e de negócio existente na Empresa.

Tipo da Ação Melhoria de processo
Finalidade Incrementar o processo de análise de informações

Descrição

Propor  estratégia  de  divulgação  /  publicação  dos 
estudos;
Avaliar  possibilidade  de  executar  trabalho  de 
datamining com as soluções existentes na empresa; 
Avaliar  possibilidades  futuras  de  utilização  de 
datamining em termos de visão de cliente, ferramentas 
de mercado e software livre.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD
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Coordenador nacional da ação DEIE  –  Departamento  de  Gestão  de  Informações  - 
DEIE

Áreas envolvidas DIIE 

Resultados em 2010:
Foi  elaborada  uma  proposta  de  divulgação/publicação  de  estudos  e  pesquisas.  A avaliação  da 
execução do datamining com as soluções existentes foi iniciada e ficou atrelada às necessidades do 
INSS, cuja continuidade em 2011 ainda não foi definida.

Ação 08 – Estruturação das atividades de desenvolvimento de soluções em Dados Abertos de 
Governo – Open Data 

Esta ação teve por objetivo capacitar a Dataprev para oferecer soluções em dados abertos para os 
seus clientes. 

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema
Finalidade Oferecer novos produtos e serviços

Descrição

Capacitar a equipe que participará do projeto piloto de 
Dados Abertos;
Definir dados a disponibilizar em soluções de Dados 
Abertos; 
Desenvolver projeto piloto de Dados Abertos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DIMD 

Resultados em 2010:

A equipe passou por uma capacitação inicial. O piloto envolveu a extração e formatação dos dados, 
mas a publicação dos mesmos não fez parte do mesmo. A continuidade das atividades em 2011 
dependerá das diretrizes governamentais  para o tema e das necessidades dos clientes.

Ação  09  –  Estruturação  das  atividades  de  desenvolvimento  de  soluções  com 
Geoprocessamento 

Esta ação teve por objetivo capacitar a Dataprev para oferecer soluções com geoprocessamento para 
os seus clientes. 
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Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema
Finalidade Oferecer novos produtos e serviços

Descrição
Desenvolver projeto piloto de Geoprocessamento;  
Definir e implantar metodologia de desenvolvimento 
de soluções com Geoprocessamento.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DIMD 

Resultados em 2010:

Foi  construído  um  projeto  piloto  com  geoprocessamento  utilizando  software  livre  e  ambiente 
temporário e foram iniciadas as atividades de montagem de um ambiente de desenvolvimento e 
produção corporativo. A continuidade das atividades ocorrerá, havendo disponibilidade de recursos, 
no ano de 2011.

Ação 10 – Definição de novo modelo de negócios para soluções de Inteligência do Negócio – BI 

Esta  ação visou levantar  novas  formas  de  empacotamento  e  venda dos  produtos  e  serviços  de 
inteligencia de negócios (BI).

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema
Finalidade Oferecer novos produtos e serviços

Descrição

Realizar  benchmarking  com  outras  empresas,  para 
levantar  modelos  de  negócios  para  soluções  de 
Inteligência do Negócio;
Rever modelo comercial das soluções de Inteligência 
do Negócio da Dataprev.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e 
Informações - DRD

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão de Informações - DEIE
Áreas envolvidas DEIE/CGCC 

Resultados em 2010:
Em função da priorização das atividades, esta ação está prevista para ser iniciada em 2011. No ano 
de 2010, apenas foram realizadas consultas aos analistas e à base de dados do Gartner Group com o 
objetivo  de  levantar  informações,  de  forma  a  permitir  comparações  de  custos  das  soluções  de 
inteligência (BI) de negócios da Dataprev com os de outras empresas do mercado. 
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08. Programa de Melhoria do Processo de Aquisição

O processo de  aquisições  de  bens  e  serviços  da  Dataprev,  durante  muito  tempo,  foi  objeto  de 
diversas recomendações dos órgãos de controle interno e externo, onde era atribuído uma baixa 
performance dos processos de aquisição, à problemas operacionais como “gargalos” em processos 
de aquisições, além da existência de fracionamento de despesas na contratação de bens e serviços, 
contratações emergenciais decorrentes de falhas administrativas.

A Diretoria  Financeira  e  Serviços  Logísticos  -  DFS iniciou  um levantamento  de  todo  o  fluxo 
processual  existente  na  empresa,  incluindo  as  Unidades  Regionais,  procurando  identificar  as 
atividades desenvolvidas por cada setor envolvido no processo.

Após a identificação dos “gargalos” processuais existentes na operacionalização das aquisições de 
bens e serviços, as informações levantadas direcionaram na necessidade de reavaliar o processo de 
aquisição.

Definido no Plano Estratégico 2010/2015, o Programa de Melhoria do Processo de Aquisição foi 
criado para otimizar o processo de compras da Dataprev obtendo maior celeridade e qualidade nos 
processos;  aprimorar  o  planejamento  de  aquisições  e  da  gestão  contratual  e  prover  maior 
transparência nos processos de aquisição. 

Dados Gerais do Programa:

Programa de Melhoria do Processo de Aquisição

Objetivo geral Otimizar o processo de contratação de bens e 
serviços com terceiros no âmbito da Dataprev.

Diretor Patrocinador Álvaro Luís Pereira Botelho
Gestor do programa Madeline Rocha Furtado
Público-alvo Todas as áreas da empresa

Ação 01 – Readequação do Fluxo

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Otimizar o novo fluxo processual de aquisições de 
bens e serviços.

Descrição

Realizar o levantamento do fluxo do processo, 
identificando as rotinas, com vistas a diagnosticar 
os obstáculos para definir novo fluxo e promover 
as melhorias.
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos – DESU.

Coordenador nacional da ação Carmen Lúcia Mayeta Guedes
Áreas envolvidas DPE/DRD/DFS/DIT/SUAT/CGCJ

Resultados em 2010: 

- Condicionada  a  implantação/operacionalização  do  Projeto  SIGMA  –  Módulos 
Suprimentos.

Ação 02 - Padronizar os documentos, revisar e implementar as normas

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade

Buscar maior eficiência e eficácia nas aquisições, 
por meio da padronização dos documentos 
internos, revisão e implementação das normas de 
contratação e correlatas.

Descrição Revisar e implementar documentos e normas. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos – DESU.

Coordenador nacional da ação Carmen Lúcia Mayeta Guedes
Áreas envolvidas DESU/CGCJ

Resultados em 2010: 

- Elaborado e disponibilizado os formulários de acompanhamento processual - “chek list”;
- Revisado e implementado todas  as  normas internas  de contração de  bens  e  serviços, 

conforme a legislação vigente;
- Elaborado formulários de acompanhamento e disponibilizado na intranet para todas as 

Unidades.

Ação  03 - Implementar sistema de controle de prazos dos processos de aquisição

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Propiciar a redução dos prazos processuais, 
visando celeridade nos processos.

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

325



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

Descrição

Identificar e definir prazos (redução dos prazos); 
definir a ferramenta, capacitar e implementar 
(aquisição, implantação e implementação de 
sistema de gerenciamento administrativo (ERP) 
possibilitando a visualização e o gerenciamento 
das informações, o controle dos prazos e definição 
de indicadores.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos – DESU.

Coordenador nacional da ação Carmen Lúcia Mayeta Guedes
Áreas envolvidas Toda a empresa.

Resultados em 2010:

- Sistema licitado, adquirido e em fase de implementação.

Ação 04 - Identificar perfis de suprimentos e capacitar

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Capacitação dos responsáveis envolvidos no 
processo para uma contratação eficiente e eficaz.

Descrição
Promover cursos de capacitação na área de 
licitações e contratos permanentemente.
Resultado: 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos – DESU.

Coordenador nacional da ação Mônica de Almeida Pereira 
Áreas envolvidas DESU e requisitantes.

Resultados em 2010:
- Foram  realizados  diversos  treinamentos  internos  e  externos  com  os  empregados 

responsáveis;
- Atividade de capacitação do SIGMA – em andamento.

Ação 05 - Aprimorar Gestão Contratual

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Capacitação dos responsáveis envolvidos na 
Gestão Contratual para uma contratação eficiente e 
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eficaz.

Descrição

Identificar os responsáveis, promover cursos de 
capacitação na área de gestão de contratos 
permanentemente, além de instituir norma de 
gestão de contratos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos – DESU.

Coordenador nacional da ação Carmen Lúcia Mayeta Guedes 
Áreas envolvidas DESU e requisitantes

Resultados em 2010:

- Processo concluído e norma em vigor.
- Cursos de capacitação realizados rotineiramente.

Ação 06 - Definir políticas de aquisição de bens e serviços de uso comum

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Definir políticas de aquisição de bens e serviços 
de uso comum para obter uma contratação eficaz.

Descrição
Identificar prioridades, catalogar e implementar: 
outsourcing de impressão, renovação do parque de 
microcomputadores, aquisição de notebooks.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Planejamento - DEPL.

Coordenador nacional da ação José Roberto Brites Vilano 
Áreas envolvidas DEPL/DESU/SUAT.

Resultados em 2010:

- Realizado estudo e implantação de outsourcing de reprografia no RJ;
- Realizado estudo para viabilizar aquisição de microcomputadores e estabelecer diretrizes 

para recebimento, distribuição, gestão e tratamento do legado, processo concluído;
- Estudo para elaboração de critérios de aquisição e distribuição de notebooks.
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Ação 07 - Aperfeiçoamento da sistemática de estimativa de preços

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Aperfeiçoar a sistemática de estimativa de preços 
das contratações de bens e serviços.

Descrição

Mapear as dificuldades na pesquisa de preços 
junto ao mercado e sua elaboração da estimativa 
para orçamento da contratação.
Realizar fórum com outras empresas, para 
discussão da composição dos preços de bens 
e serviços de TI no mercado.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Planejamento - DEPL.

Coordenador nacional da ação Galdino Rodrigues
Áreas envolvidas DEPL/DESU/SUAT.

Resultados em 2010:

- Elaboração, implantação e revisão da norma de estimativa, concluído.
- Realizado fórum de discussão interna para se discutir os procedimentos de composição 

de preços no momento da estimativa.

Ação 08 - Definir canal de comunicação

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Facilitar a comunicação entre os requisitantes e o 
DESU sobre os processos de contratação. 

Descrição Criar um canal para tirar dúvidas diretamente com 
o Departamento de Suprimentos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Suprimentos - DESU.

Coordenador nacional da ação Carmen Lúcia Mayeta Guedes
Áreas envolvidas DESU

Resultados em 2010:

- Canal  estabelecido  e  em  funcionamento  com  a  criação  de   um  e-mail  institucional 
possibilitando  a comunicação direta entre o requisitante e o DESU.
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Ação 09 - Tratamento das informações da DFS

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade Dar transparência das informações relativas 
às atividades da DFS.

Descrição
Realizar capacitações com gestores de 
informações das áreas da DFS para atualização 
permanente das informações na Intranet.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DFS

Coordenador nacional da ação Mônica de Almeida Pereira
Áreas envolvidas Todos os Departamentos da DFS.

Resultados em 2010:

- Parcialmente  concluído.  Neste  ano,  os  esforços  da  área  foram  concentrados  no 
treinamento para implantação do SIGMA, que deverá propiciar a emissão de relatórios 
com dados mais  seguros que subsidiarão a confecção e  manutenção das  informações 
contidas na Intranet.

Ação 10 - Avaliação dos Requisitos do processo de contratações sob a ótica da Tabela de Competências

Tipo da Ação Melhoria de Processo

Finalidade
Estabelecer a individualização de 
responsabilidades dos responsáveis pelas 
aquisições de forma descentralizada.

Descrição

Verificar o nível de responsabilização individual 
dos responsáveis pelas aquisições, conforme a 
Tabela de Competências instituída na Dataprev e 
adequá-la ao  rol dos responsáveis.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DFS

Coordenador nacional da ação Madeline Rocha Furtado
Áreas envolvidas DFS e CGAU.

Resultados em 2010:

- A Coordenação Geral de Auditoria - CGAU incluirá  no Relatório de Gestão de 2010, no 
anexo relativo ao rol dos responsáveis, os nomes dos Gerentes Regionais;

- A segunda etapa desse processo -  Avaliar a viabilidade de descentralização orçamentária 
on-line,  está aguardando a implantação do Sistema (SIGMA).
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09. Programa de Monitoramento de Serviços de TIC

Este programa teve como objetivo definir uma política de monitoramento de TIC, mapeando os 
processos e recursos necessários  para um monitoramento eficiente e eficaz, de forma a atender aos 
objetivos  dos  negócios  e  prover  aos  clientes  da  Dataprev  serviços  de  qualidade  e  com  alta 
disponibilidade.

Dados Gerais do Programa:

Programa de Monitoramento de Serviços de TIC 
Objetivo geral Definir uma política de monitoramento de TIC
Diretor Patrocinador Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Gestor do Programa Departamento de Gestão de Serviços e Ambiente de TI 
- DEGT

Público-alvo A Dataprev e seus respectivos clientes

Ação 01 - Criar Ambiente de Monitoramento Padronizado

Essa ação visou a padronização física e dos processos operacionais de monitoração nos Centros de 
Processamento.

Tipo da Ação Monitoramento de processo

Finalidade

Padronizar ambiente de monitoramento no Centro de 
Processamento Rio de Janeiro - CPRJ, Centro de 
Processamento São Paulo - CPSP e Centro 
Processamento Distrito Federal – CPDF.

Descrição
Implementar procedimentos e infraestrutura física para 
padronização  das  atividades  de  monitoração  dos 
Centros de Processamento.

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT; Presidência – 
PR.

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI – DEGT.

Áreas envolvidas DEGT/DERE/CPRJ/CPDF/ CPSP/DEES

Resultados em 2010:

O CPRJ (Centro de Processamento do Rio de Janeiro) está com os seus processos de monitoração 
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definidos  utilizando  as  ferramentas  Zabbix,  CA NSM,  GFI,  Grid  Control  integradas  com  a 
ConsoleNG (ferramenta de Gestão de Serviços).

O CPSP ( Centro de Processamento de São Paulo) começou a utilizar os mesmos padrões utilizados 
no CPRJ (Centro de Processamento do Rio de Janeiro) a saber: ConsoleNG como ferramenta de 
gestão  de  serviços,  CA NSM  para  monitoração  de  serviços  (SABI  e  Prisma)  e  Zabbix  para 
monitoração dos servidores.

Principais problemas:

Os  processos  operacionais,  ferramentas  de  monitoração  e  de  gestão  de  serviços,  bem como o 
ambiente físico dos 3 (três) Centros de Processamento (RJ, SP e DF) não são equivalentes. O Plano 
de Padronização Física e dos Processos Operacionais está em andamento e sendo gerenciado pela 
Assessoria da DIT. Paralelamente,  o Programa de Monitoramento tem a atividade específica de 
mapeamento do uso de ferramentas de Monitoração dos Centros de Processamento.  A partir deste 
estudo, será feita uma proposta de padronização da monitoração para que trabalhem alinhados  e 
com a mesma infraestrutura de monitoração.

Ação 02 –Especificar e Adquirir Ferramentas

Esta ação visou a análise das ferramentas internas e de mercado para especificação e aquisição de 
ferramentas de monitoração e gestão de serviços de TI. 

Tipo da Ação Estudo de ferramentas
Finalidade Definir ferramenta de Gestão de Serviços de TI 

Descrição
Definição da diretriz corporativa e análise da utilização 
de ferramentas internas ou de mercado, para a gestão 
de serviços de TI pela Dataprev (todos os clientes). 

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas

Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT; Presidência - 
PR

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI - DEGT

Áreas envolvidas DEGT/CPRJ/CPDF/CPSP/DERE/DEES/DESI/DEPI

Resultados em 2010:

Treinamento de 2 (dois) funcionários do DEGT (Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes 
de TI) na ferramenta Zabbix, conduzido pela comunidade de Software Livre do Governo Federal;

Realização  de  POC (Prova  de  Conceito)  da  ferramenta  CA ARA e  de  outras  ferramentas  que 
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realizam a monitoração de aplicações simulando acesso pelo DEPI (Departamento de Planejamento 
e Projetos de Infraestrutura de TI);

Criação de grupo no DEGT, em dezembro 2010, com a finalidade de executar os trabalhos inerentes 
à análise das ferramentas para o Programa de Monitoramento;

A Gestão de Serviços de TI, no CPRJ (Centro de Processamento do Rio de Janeiro) e no CPSP 
(Centro de Processamento de São Paulo) está sendo realizada parcialmente através da ConsoleNG e 
agregando outras ferramentas internas.

Principais problemas:

Necessidade  de  infraestrutura  adequada  para  as  ferramentas  ConsoleNG e  ZABBIX.  Plano  de 
Migração da ConsoleNG e Zabbix RJ para servidores com maior capacidade de processamento e 
memória em andamento. O banco de Dados da ConsoleNG já foi migrado para um novo servidor e 
o do Zabbix está em fase de customização.  Atividade sendo coordenada pela COPG (Coordenação 
do Programa de Gestão de Serviços de TI) e pela STPM (Serviço Técnico de Gestão de Problemas). 

Ação 03 – Implantar o Monitoramento

A ação objetivou implementar ferramenta nos Centros de Processamento para a monitoração dos 
serviços críticos e com ANS (Acordo de Níveis de Serviço), prestados pela Dataprev, ao INSS e 
demais clientes. 

Tipo da Ação Implementação de ferramenta 

Finalidade
Melhorar a qualidade de atendimento e agir 
preventivamente na ocorrência de problemas nos 
ambientes dos serviços críticos.

Descrição
Implementar  a  ferramenta  de  monitoração  para  os 
serviços  críticos  e com ANS utilizando a ferramenta 
CA NSM.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT; Presidência - 
PR

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI - DEGT

Áreas envolvidas DEGT/CPRJ/CPDF/CPSP/DERE/DESI/DEPI

Resultados em 2010:

Serviços críticos do www-painel (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) monitorados pela 
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ferramenta da CA NSM.

A integração do CA NSM com o CA Spectrum foi realizada e a inserção dos ativos de rede na visão 
de serviço da Ferramenta da CA sendo feita dentro do prazo estimado.

Entrega final do projeto de “Monitoração dos Centros de Processamento” realizada dentro do prazo 
previsto e com sucesso em suas fases.

Principais problemas:

Para os demais clientes, não é possível implementar a ferramenta CA NSM devido a Dataprev não 
possuir licenças disponíveis de sua propriedade. Estão sendo adotadas, paralelamente, pelos 3 (três) 
Centros de Processamento (RJ, SP e DF) outras ferramentas de monitoração (software livre).

Ação 04 – Gerenciar Incidentes Padronizadamente

A ação visou implementar um modelo de Gerenciamento de Incidentes integrado nos Centros de 
Processamento.

Tipo da Ação Implementação de modelo
Finalidade Melhorar a qualidade no atendimento aos incidentes. 

Descrição
Definir e Implementar, nos Centros de Processamento, 
um modelo de gerenciamento de incidentes integrado 
com planos de comunicação definidos.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT; Presidência - 
PR

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI - DEGT

Áreas envolvidas DEGT/CPRJ/CPDF/CPSP/DERE/DESI/SUAT

Resultados em 2010:

Finalização da 1ª fase do Projeto de tratamento de incidentes de rede.

Principais problemas:

Projeto com a finalidade de Consolidação dos Processos de Incidentes e Problemas na Gestão de 
Serviços de TI não autorizado. O DEGT  (Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI) 
elencou os processos mais críticos no tratamento de incidentes, problemas e monitoração e está 
realizando o seu mapeamento em conjunto com o STMP (Serviço Técnico de Mapeamento de 
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Processos), a DGSS (Divisão de Gestão de Suporte a Serviços) e contando com representantes da 
D1MI  (Divisão  de  Monitoração  da  Infraestrutura  de  TIC)  e  da  SUAT  (Superintendência  de 
Atendimento).

Ausência de ferramenta padronizada para tratamento de incidentes. Atualmente são utilizadas 3: 
SART, ConsoleNG e Página de Incidentes da DGSS. Realizados esforços da assessoria da DIT 
(Diretoria de Infraestrutura de TIC) e DEGT (Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI) para utilização da ConsoleNG no tratamento de incidentes pela DGSS (Divisão de Gestão de 
Suporte a Serviços), em fase de transição e adequação de processos. Sendo também analisada pela 
assessoria da DIT a criação de uma nova ferramenta para tratamento de incidentes.

Ação 05 – Expansão do DEGT (Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI)

A ação objetivou a criação de Grupo para Administração da Ferramenta de Gestão de Serviços de 
TI. 

Tipo da Ação Administração de ferramenta

Finalidade Garantir  a  sustentação das  ferramentas  de  gestão  de 
serviços de TI

Descrição Criar  grupo  com  a  finalidade  de  administrar, 
customizar e manter as ferramentas de gestão de TI

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC – DIT

Coordenador nacional da ação Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de 
TI - DEGT

Áreas envolvidas DIT/DEGT; 

Resultados em 2010:

Em estudo a criação de grupo para a administração das ferramentas de Gestão de Serviços.

Principais problemas:

Diversidade de ferramentas para a monitoração do ambiente.
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10. Programa de Segurança da Informação

Programa  destinado  às  ações  de  gestão  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicações,  com a 
implementação de controles, produtos e normativos para a melhoria dos níveis de disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e autenticidade das informações na Dataprev.

Dados Gerais do Programa:

Programa de Segurança da Informação

Objetivo geral Implantar a Gestão de Riscos para orientar as ações de 
Segurança da Informação da Dataprev.

Diretor Patrocinador Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Gestor do Programa Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Público-alvo Dataprev e Clientes

Ação 01 -  Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro 
de Processamento RJ

O projeto encontrava-se na Fase 3 (Implementação do SGSI) no final do ano de 2010, e constituiu-
se de: 

• Levantamento de não conformidades (gaps), quando foi realizado o diagnóstico do nível de 
maturidade do escopo em relação aos controles descritos na Norma ISO/IEC 27002;

• Elaboração do relatório de não conformidades utilizando a ferramenta Risk Manager;
• Inventário de ativos e pontuação de relevâncias que identificaram as tecnologias, processos, 

pessoas e ambiente;
• Criação  e  manutenção  do  SGSI,  abrangendo  a  revisão  da  política  de  segurança  da 

informação e a declaração de aplicabilidade;
• Execução das análises de riscos, com definição da estratégia de avaliação, coleta de dados 

dos ativos e definição de planos de tratamento dos riscos;
• Elaboração/Revisão de normas e procedimentos do SGSI;
• Execução do programa de  treinamento  e  conscientização,  abrangendo corpo gerencial  e 

corpo  operacional,  orientando  sobre  os  cuidados  e  as  boas  práticas  em  segurança  da 
informação no Centro de Processamento RJ.
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Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade Concluir a fase de implementação do SGSI e iniciar a 
de monitoria.

Descrição

Realização de análises de risco, implementação e 
operação do SGSI, elaboração de normas e 
procedimentos, execução de programas de treinamento 
e conscientização.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI/CPRJ

Resultados em 2010:

- 95% do inventário de ativos do escopo inicial contratado e pontuação das relevâncias 
concluído;

- 77% das análises de riscos feitas para os ativos inventariados;
- 95%  dos  riscos  categorizados  como  “muito  alto”  avaliados  e  encaminhados  para 

tratamento;
- 14% dos planos de ação de tratamento de riscos executados;
- Campanha de divulgação e conscientização de segurança concluídos;
- 100%  do  levantamento  e  elaboração  de  relatório  de  “Gap  Analysis”  para  a  norma 

ISO/IEC 27001 realizado.

Principais problemas 

Dificuldade de manter atualizada a base de dados de gerência de configuração – BDGC (utilizada 
como fonte de informação dos ativos). Faz parte do planejamento futuro o uso de ferramenta capaz 
de  automatizar  a  coleta  das  informações  do  parque  computacional,  o  que  ajudará  a  reduzir 
inconsistências no BDGC; 

Alterações constantes no quantitativo de ativos em produção, tendo em vista as aquisições de novos 
servidores para o projeto de migração de mainframes, bancos e aplicações em plataforma alta para 
plataforma baixa.  Em razão da  contínua mudança  nos  ambientes  operacionais,  a  declaração de 
escopo para a pré-certificação foi reduzida para ambiente operacional que atende ao cliente MTE;

Dificuldade de mapeamento de todos os processos de negócio da Dataprev. Propor acordo de nível 
operacional com o Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI – DEGT para que 
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sejam efetivadas estas atualizações tempestivamente. 

Ação 02 – Implantação de Firewall para Aplicações WEB

O projeto encontrava-se concluído no final do ano de 2010, e constituiu-se de: 

• Aceitação / homologação, em laboratório interno, da Solução de Firewall de Aplicação Web 
Imperva com as equipes de segurança, desenvolvimento e suporte da Dataprev, onde foram 
testados todos os itens especificados no Edital;

• Implantação e operação da solução de Firewall de Aplicação Web Imperva em produção no 
RJ protegendo as aplicações com tecnologia CWS e aplicações do MTE desenvolvidas pela 
Dataprev. No DF foram colocadas sob proteção do firewall o Blog do Planalto, Portal da 
Previdência e aplicações da PREVIC;

• Reposicionamento do dispositivo de firewall na rede de forma a tratar o tráfego de qualquer 
das aplicações Web dos sítios da Dataprev.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade Concluir  a  implantação  do  Firewall  para  aplicações 
WEB em ambiente de produção

Descrição Homologação  e  implantação  de  proteção  para  as 
aplicações Web nos sítios do RJ e DF.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI/CPRJ/CPDF

Resultados em 2010:

- Operação do Firewall de Aplicação Web Imperva no CPRJ e CPDF, resultando em uma 
maior proteção às aplicações disponibilizadas para o público externo, conhecimento das 
vulnerabilidades  do  ambiente  e  melhoria  no  desenvolvimento  e  sustentação  dessas 
aplicações.

Principais problemas 

Uso incipiente das informações providas pela ferramenta. Necessária a integração das equipes de 
segurança, desenvolvimento e suporte para resultar em melhorias da segurança das aplicações Web 
desenvolvidas. A Coordenação de Produtos de Segurança - COPR deverá estabelecer o processo de 
operação, análise e soluções a implementar nas aplicações.
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Ação 03 – Adequações no Sistema de Autorização de Acesso - SAA

A ação foi concluída no ano de 2010 e constituiu-se de:

• Migração da base do SAA da Previdência para alta disponibilidade utilizando Oracle RAC, 
acompanhamento e teste

• Manutenções e correções das funcionalidades críticas no SAA para o MTE. Ao final do ano, 
o foco foi direcionado para as necessidades RFB;

• Atualização de documentação da aplicação de gestão do SAA;
• Revisão de regras de negócio do SAA para atender necessidades específicas da RFB;
• Realização de Oficina/Workshop de estudo de soluções de Gestão de Identidade e Controle 

de Acesso, com o objetivo de avaliar e planejar a situação atual do SAA e os caminhos 
futuros  desta  tecnologia  de segurança na  Dataprev e  nos  seus  clientes  (INSS,  PREVIC, 
MPS, RFB e MTE);

• Autenticação das aplicações com certificado digital para a RFB, inclusive para a aplicação 
de Gestão do SAA;

• Treinamento na aplicação de gestão do SAA para os funcionários cadastradores da RFB;
• Apoio na integração de aplicações parceiras;
• Planejamento de uma nova solução para o Controle de Acesso em substituição ao SAA, 

denominada GerID;
• Estudo e melhoria  do Serviço de Diretório corporativo implementado com a ferramenta 

OpenLDAP,  onde  foi  definida  a  nova  árvore  genérica  de  objetos  para  o  INSS,  com 
possibilidade de atender outros clientes.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade

Melhoria  da  infraestrutura  com  a  implantação  de 
arquitetura  em alta  disponibilidade  para  o  Banco  de 
Dados.
Implementação  de  alterações  no  sistema  SAA para 
contemplar  necessidades  específicas  de  acesso  do 
INSS, MTE e RFB.
Estudo  de  nova solução para  controle  de  acesso  das 
aplicações corporativas.

Descrição

Especificação, acompanhamento do desenvolvimento e 
homologação junto à Unidade de Desenvolvimento de 
Santa  Catarina  da  implementação  das  alterações  no 
SAA.
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Estabelecer  os  requisitos  para  o  novo  sistema  de 
controle de acesso que contemple as necessidades de 
todos os clientes.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI

Resultados em 2010:

- Usuários da RFB treinados no SAA Gestão;
- Autenticação com certificado digital funcional, aguardando homologação;
- SAA da Previdência em Alta Disponibilidade;
- Novo projeto aprovado e encaminhado para a substituição do SAA.

Principais problemas 

O SAA foi concebido para atender às regras de negócio do INSS, e assim foi mantido até que 
passou, por necessidade da empresa, a ser utilizado também por outros clientes da Dataprev, como o 
MTE e a RFB. Esses clientes possuem regras diferenciadas, não contempladas no projeto inicial 
para o INSS.

O SAA, então, sofreu adaptações não planejadas em sua concepção original, de forma a adequar-se 
às necessidades prementes destes novos clientes. Com isto, este Sistema de Autorização de Acesso 
veio complementar a necessidade da Dataprev em padronizar a gestão de autorizações de acesso 
para os demais clientes. Adicionalmente, a tecnologia utilizada no projeto original, desenvolvido em 
2001, dentre outras características, já não se mostram adequadas para as demandas atuais.

Com a  experiência  adquirida  no  uso  do  SAA para  os  clientes  da  Dataprev  e  em função  das 
dificuldades acima apresentadas, a CGSI vem coordenando o desenvolvimento de um novo produto, 
que será uma ferramenta de Gestão de Controle de Acesso às aplicações, onde a identidade,  bem 
como as autorizações, são centralizadas em um serviço de diretório padrão que utiliza a ferramenta 
OpenLDAP e  implementa  as  autorizações  baseadas  em "papéis"  (RBAC -  Role  Based  Access  
Control). A ferramenta está sendo projetada para ter um módulo flexível e configurável, onde serão 
descritas, em linguagem declarativa, as regras e o fluxo de autorização de cada cliente, podendo 
também serem descritas por aplicação (sistema e susbsistema).
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Ação 04 – Certificados Digitais para empregados da Dataprev

A tecnologia de certificação digital introduz um novo conceito baseado em dois fatores: algo que o 
usuário possui (token ou cartão inteligente) e algo que o usuário sabe (senha da chave privada do 
seu  certificado  digital).  Uma  vez  que  todos  os  empregados  tenham  certificado  digital,  essa 
tecnologia  possibilita  introduzir  a  assinatura  digital  nas  transações  das  nossas  aplicações,  com 
respaldo legal, o que contribuirá para a efetiva melhoria dos processos de trabalho com a eliminação 
de documentos impressos assinados manualmente e seu trâmite. Adicionalmente, haverá redução da 
possibilidade de fraudes e repúdio a incidentes relacionados a segurança da informação.

As atividades abaixo foram executadas em 2010:

• Aquisição de 450 certificados digitais (ata de registro de preços de 3.925 unidades);
• Emissão  de  Certificados  Digitais  para  empregados  até  o  quarto  nível  na  classificação 

organizacional e seus substitutos para utilização no projeto piloto do sistema de concessão 
de diárias e passagens – SCDP e para empregados alocados em projetos que utilizam a 
tecnologia de certificação digital;

• Configuração  de  todas  as  estações  de  trabalho  para  uso  com  certificados  digitais  em 
unidades USB (Tokens).

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade
Continuidade  do  processo  de  implantação  de 
Certificados  Digitais  tipo  A3  da  ICP-Brasil  para  os 
empregados

Descrição

Emissão de Certificados Digitais para empregados até 
o  quarto  nível  na  classificação  organizacional 
(Gerentes de Divisão e correlatos) e seus substitutos e 
para  empregados  alocados  em projetos  que  utilizam 
esta tecnologia

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI
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Resultados em 2010:

- Geração e fornecimento de 411 certificados digitais do tipo A3 para gestores aprovadores 
de  viagens  do  SCDP  –  Sistema  de  Concessão  de  Diárias  e  Passagens,  para 
desenvolvedores das Unidades de Desenvolvimento da Dataprev - UDs que se utilizam 
da biblioteca de componentes SDK-Java, para uso nas autenticações de digitalizações 
geradas a partir de microfichas e no desenvolvimento do sistema GED.

Principais problemas:

Para os demais 3400 empregados que não receberam o certificado digital, estava previsto o uso de 
cartões  inteligentes  (smartcards)  que  seriam adquiridos  mediante  adesão  da  Dataprev  à  Ata  de 
Registro de Preços da Casa da Moeda do Brasil, o que não logrou sucesso, tendo em vista que o 
fornecedor não poderia entregar o mesmo tipo de cartão adquirido pela CMB (mais completo que a 
ARP e de acordo com nossa solicitação). O novo processo de aquisição será realizado por Pregão 
Eletrônico, para o qual estamos aguardando o recebimento de propostas.

Ação 05 –  Biblioteca de componentes  SDK/JAVA para Certificação Digital  nas  Aplicações 
desenvolvidas pela Dataprev

A biblioteca JAVA – SDK (Software Development Kit) possibilita o desenvolvimento de sistemas 
que  façam  uso  da  tecnologia  de  certificação  digital  para  assinatura  digital  e  verificação  de 
autenticidade,  autenticação de  usuários,  proteção de textos,  mensagens e  arquivos  por  meio  de 
criptografia.

Foi disponibilizada a biblioteca SDK/JAVA para as Unidades de Desenvolvimento da Dataprev, 
capacitadas  as  equipes  de  desenvolvimento  envolvidas  com projetos  que  tenham requisitos  da 
tecnologia de certificação digital e provido suporte técnico no uso dos componentes.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade

Disseminação  da  biblioteca  SDK/JAVA  de 
Certificação  Digital  para  uso  nas  aplicações  em 
desenvolvimento  que  tenham  requisitos  dessa 
tecnologia

Descrição

A biblioteca de componentes SDK/JAVA foi 
disponibilizada e houve a capacitação dos técnicos das 
Unidades de Desenvolvimento da Dataprev 
envolvidos com projetos que utilizam a tecnologia de 
certificação digital. 

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT
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Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGAS/CGSI

Resultados em 2010:

- Uso dos componentes da biblioteca  SDK/JAVA nos sistemas desenvolvidos para o MTE 
(CAGED  -  Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados  e  SD  -  Seguro 
Desemprego), no  sistema de autorização de acesso – SAA para a RFB e no projeto do 
portal e-APS para o INSS, propiciando maior segurança nas transações eletrônicas destes 
sistemas.

Ação 06 – Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação

A  partir  da  Instrução  Normativa  nº  01/IN01/DSIC/GSIPR  e  Norma  Complementar  nº 
05/IN01/DSIC/GSIPR de 2009, a implantação de uma ETIR (Equipe de Tratamento e Resposta a 
Incidentes de Rede) passou a ser obrigatória em todos os órgãos da Administração Pública Federal.

A Dataprev  instituiu  em  novembro  de  2008  a  CTIR  (Comissão  de  Tratamento  e  Resposta  a 
Incidentes  de  Rede)  que  vem atuando,  de  modo  não  dedicado,  no  recebimento,  tratamento  e 
resposta  de notificações  de incidentes  de Segurança da Informação.  Em 2010 foi  realizado um 
treinamento  específico  na  disciplina  "Forense  Digital",  que  contou  com  a  participação  de  18 
funcionários do CPRJ, CPSP e CPDF e que ajudará no tratamento de incidentes. Embora não exista 
ainda uma equipe específica para atuação dedicada no tratamento de incidentes, a CTIR continua 
atuando nos casos recebidos, sejam internos ou externos. 

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade
Oferecer o serviço de tratamento de incidentes para os 
usuários da rede da Previdência Social de acordo com 
as orientações normativas do DSIC/GSIPR.

Descrição
Efetuar a recepção, tratamento e encaminhamento dos 
incidentes de segurança que ocorrerem no âmbito da 
rede da Previdência Social

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI
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Áreas envolvidas CGSI

Resultados em 2010:

- Manutenção  da  atuação  centralizada  nos  tratamentos  de  incidentes  de  segurança 
reportados à CTIR; 

- Capacitação em forense digital para o aprimoramento da análise de incidentes; 
- Manutenção de ponto central único de contato com outras ETIRs e com o CTIR.GOV 

(Centro  de  Tratamento  de  Incidentes  de  Segurança  em  Redes  de  Computadores  da 
Administração Pública Federal);

- Tratamento de SPAMs;
- Tratamento de ataques originados de estações da rede da Previdência; 
- Combate a novos vírus em servidores e estações;
- Tratamento  de ataques  oriundos da Internet  que resultavam em lentidão em sistemas 

dentre outros;
-  Atuação nas falhas de login em aplicações da Internet;
- Atuação nas falhas em dispositivo de segurança de páginas da Internet;
- Contatos  com  o  CTIR.Gov  e  outros  órgãos  externos  que  informaram  problemas 

relacionados a endereços IPs (Internet Protocol) da rede da Previdência.

Principais problemas 

O  modelo  não  dedicado  de  membros  da  CTIR  para  análise  de  incidentes  de  rede  mostra-se 
inadequado para o porte das operações da Dataprev, com sua ação apenas reativa. Está em curso o 
planejamento da reestruturação da Coordenação de Monitoração e Avaliação de Segurança para 
implementar o modelo dedicado de equipe de tratamento de incidentes de rede;

Inexistência  de  estrutura  de  logs  (registro  de  eventos)  centralizados,  aumentando  o  tempo 
necessário para recuperação dos registros dos incidentes e consequente tratamento. Está em curso o 
planejamento  da  implantação  da  centralização  do  armazenamento  dos  registros  de  eventos  e 
aquisição de ferramentas de software para análise e correlação desses logs.

Ação 07 – Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação

O  programa  de  conscientização  é  contínuo  e  composto  basicamente  pelas  atividades  de 
treinamentos específicos em Segurança da Informação, a promoção e participação em eventos e a 
elaboração de campanhas sobre este tema.
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Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade Promover  de  forma  continuada  a  capacitação  e 
conscientização em  Segurança da Informação

Descrição

Capacitar  e  conscientizar  o  corpo  gerencial  e  os 
empregados  quanto  ao  zelo,  a  necessária  atitude  e 
procedimentos de segurança das informações, proteção 
dos ativos de processamento associados  e instalações 
da Dataprev

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI

Resultados em 2010:

- Treinamentos específicos: Security Officer Módulo I = 40 participantes; Security Officer 
Módulo 2 = 40 participantes; Modulo Risk Manager  (Ferramenta de Gestão de  SI) = 09 
participantes em 01 turma; Forense Computacional = 16 participantes;

- Palestras:  Palestras  de Conscientização -  Modulo Security = 104 participantes  em 04 
turmas;  CNASI  (Congresso  Latino-Americano  de  Auditoria  de  TI,  Segurança  da 
Informação  e  Governança)  =  08  Participantes;  CertFórum  (Fórum  de  Certificação 
Digital) = 02 participantes; Segurança da informação nas organizações - IETEC- Gestão 
e Implementação = 01 participantes; Direito digital e segurança da informação aplicado à 
Previdência – PPP Advogados = 20 participantes; 1º SASI - Seminário de segurança e 
auditoria em sistemas de informação – GestorWeb = 06 participantes; XXXI Seminário 
de segurança da informação e comunicações - BACEN = 06 participantes; 1º Seminário 
de segurança e auditoria em sistemas de informação = 05 participantes; Segurança da 
Informação – URMG = 52 participantes;

- Campanhas:  Planejamento  da  primeira  campanha  da  Dataprev  em  Segurança  da 
Informação com a criação de slogan, proposições de textos educativos para publicação 
em diversas mídias (contracheques, cartazes, etc).

Principais problemas 

Restrições orçamentárias para a elaboração de campanhas e de janela de tempo para sua veiculação 
por  conta  do  período  eleitoral,  impediram  a  realização  das  campanhas  em  2010,  tendo  sido 
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replanejada para execução em 2011.

Ação 08 –  Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002

Revisão  da  Política  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicações  e  elaboração  do  Manual  de 
Segurança da Informação com macro diretrizes que reunidas representam as melhores práticas a 
serem aplicadas para a proteção do ambiente informacional da Dataprev.

Os normativos têm abrangência nos seguintes temas: 

• Política de Segurança da Informação;
• Estrutura de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações;
• Gestão de Ativos e Classificação da Informação;
• Gestão de Pessoas (Empregados e Terceiros);
• Segurança Física;
• Gestão de Operações e Comunicações;
• Acesso lógico aos ambientes computacionais da Dataprev;
• Gestão de Continuidade de Negócios;
• Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
• Gestão de Incidentes de Segurança da Informação;
• Gestão de Continuidade de Negócios;
• Conformidade e Auditoria.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade
Organizar e padronizar as atividades da Dataprev em 
conformidade  com  os  controles  recomendados  pela 
Norma ISO/IEC 27002 – Segurança da Informação

Descrição

Institucionalização  do  Manual  de  Segurança  da 
Informação   pela Norma N/PO/001/08 – Instrumentos 
de  Comunicação  Escrita  e  revisão  da  Política  de 
Segurança de Informações e Comunicações

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI
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Principais problemas 

Atraso na publicação por necessidade de adequação da proposta inicial, formulada pela empresa de 
consultoria – Módulo Security Solutions, que orientava para a elaboração de normativos avulsos 
com as  macro  diretrizes  e  seus  respectivos  procedimentos,  para  um instrumento  institucional, 
definido pela área de planejamento como “Manual de Segurança”, contendo as macro diretrizes. Os 
procedimentos serão agregados como anexos, à medida que vierem sendo finalizados, já que são 
inúmeros e dependentes de ações de diversas áreas da Dataprev.

Ação 09 –  Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de 
Processamento

Realização de consulta pública para a discussão do Termo de Referência proposto pela Dataprev e 
Revisão do Termo de Referência.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade

Propiciar,  de forma centralizada, o registro de todos os 
eventos  das  aplicações,  intensificando  as  tarefas  de 
análise  e  detecção  de  fraudes  e  facilitando  as 
investigações.

Descrição

Implementar  a  tecnologia  de  análise  e  correlação de 
logs para os sistemas desenvolvidos pela Dataprev e 
ativos  que  fazem parte  do  parque  computacional  da 
empresa

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI

Resultados em 2010:

- Finalização da fase elaborativa do projeto.
Principais problemas 

Aguardando liberação de orçamento para retomar o processo aquisitivo.
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Ação 10 –  Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro 
Processamento SP

A implantação constituiu-se de:

• Treinamento da equipe do Centro de processamento SP na ferramenta Risk Manager;
• Elaboração de procedimentos para facilitar o uso da ferramenta Risk Manager e o de coleta 

de informações em ativos com sistemas operacionais Windows e Linux;
• Criação  da  estrutura  organizacional  para  o  CPSP  na  ferramenta  Risk  Manager  e 

povoamento com os ativos do cliente MTE;
• Início do processo de análise de riscos em ativos.

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade
Adequar  a  Plataforma  Baixa  do  Centro  de 
Processamento  São  Paulo  às  melhores  práticas  em 
Segurança da Informação e Comunicações

Descrição

Implantação  de  Sistema de  Gestão  de  Segurança  da 
Informação – SGSI no Centro de Processamento São 
Paulo  –  CPSP,  em  conformidade  com  a  Norma 
ISO/IEC  27001,  com  escopo  restrito  à  plataforma 
baixa

Unidade  responsável  pelas  decisões 
estratégicas Diretoria de Infraestrutura de TIC - DIT

Coordenador nacional da ação Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  - 
CGSI

Áreas envolvidas CGSI

Resultados em 2010:

- Capacitação de 9 (nove) empregados da equipe do CPSP no uso da ferramenta Risk 
Manager;

- Inventário, pontuação das relevâncias e simulações de análises de risco dos ativos para 
exercitar o uso da ferramenta. 
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11. Programa Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

As soluções aos processos de trabalho das áreas de apoio à gestão da Dataprev se caracterizavam 
pela  diversidade  tecnológica  dos  ambientes  e  ferramentas  empregadas,  pela  baixa  integração, 
obsolescência e o não atendimento às necessidades dos gestores.

A automação dos processos foi condição que se impôs, dadas as necessidades de conferir agilidade, 
precisão e confiabilidade ao fluxo de informações, de garantir a integridade e confiabilidade dos 
dados e informações, de alcançar a simplificação, padronização e transparência dos processos de 
aquisição, armazenamento, tratamento e consolidação de dados e informações.

Definido  no  Plano  Estratégico  2010/2015,  o  Programa  de  Modernização  dos  Sistemas  de 
Informação de Apoio à Gestão teve como objetivo modernizar os processos de gestão da empresa, 
trabalhando os aspectos humanos, culturais e organizacionais. Além de implantar ferramentas que 
trouxessem  agilidade,  confiabilidade  ao  fluxo  das  informações  corporativas,  otimizando  e 
padronizando os processos, e qualificando a tomada de decisão dos gestores da Dataprev.

Dados Gerais do Programa:

Programa Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

Objetivo geral Implantar sistemas de gestão interna e modernizar 
processos

Diretor Patrocinador Álvaro Luís Pereira Botelho
Gestor do Programa Cristiane Vaz Domingues
Público-alvo Todas as áreas da empresa 

Ação 01 - SGPe implantação

Tipo da Ação Implantação de sistema

Finalidade Substituir o Sistema de Folha de Pagamento da empresa 
– Sistema GRH

Descrição
Levantamento de requisitos, homologação, migração, 
treinamento e implantação do sistema (desativação do 
GRH)

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Pessoas - DPE

Coordenador nacional da ação Evaldo Marcos Mitsui
Áreas envolvidas DPE/UDSC
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Resultados em 2010:

- Customização do sistema pela Unidade de Desenvolvimento Santa Catarina;
- Divisão do projeto em dois (Cadastro e Cálculo) devido à complexidade do aplicativo e 

do tamanho da equipe envolvida;
- Início da operação em paralelo da folha de pagamento com o GRH em novembro;
- Início do trabalho de sensibilização e capacitação em dezembro;
- Homologação dos módulos de cadastro e cálculo.

Ação 02 – SCDP manutenção

Tipo da Ação Implantação de Sistema 

Finalidade

Agilizar as solicitações e pagamentos de diárias e 
passagens, possibilitando que as requisições sejam 
feitas por meio da Internet, reduzindo o custo das 
viagens

Descrição Desenvolvimento de adequações, implantação de novo 
fluxo e alteração da norma 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Engenharia e Serviços - DEES

Coordenador nacional da ação Cristiane Vaz Domingues
Áreas envolvidas PR/DEES

Resultados em 2010:

- Adequação  do  sistema  pela  Diretoria  de  Relacionamento  e  Desenvolvimento  (DRD) 
atendendo as necessidades e especificidades da empresa;

- Capacitação dos empregados no novo sistema;
- Início do funcionamento SCDP em abril.

Ação 03 – SIGMA implantação

Tipo da Ação Implantação de sistema

Finalidade

Promover agilidade e precisão ao fluxo de 
informações, garantir a integridade e confiabilidade 
dos dados, alcançar a simplificação, padronização e 
transparência dos processos de aquisição, 
armazenamento, tratamento e consolidação de dados e 
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informações das funções de cunho administrativas e 
financeiras.

Descrição

Implementação (levantamento dos dados, 
parametrizações e customizações do Protheus), 
treinamento, implantação, sensibilização, gestão de 
mudança e processos 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Coordenador nacional da ação Alberto Ricardo de Oliveira
Áreas envolvidas DFS/DPE/DIT/DRD

Resultados em 2010:

- Levantamento dos processos atuais e futuros;
- Alteração/Revisão dos instrumentos normativos;
- Migração da carga de dados;
- Treinamento de empregados;
- Execução de ações de comunicação e sensibilização;
- Customizações e parametrizações;
- Previsão para entrada em produção janeiro de 2011.

Ação 04 – Banco de Talentos manutenção

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema 

Finalidade
Disponibilizar o sistema para registro e controle das 
informações sobre qualificação, experiência e talentos 
dos empregados da empresa. 

Descrição Finalizar homologação da versão 1.1, desenvolvimento 
de relatórios gerenciais, relançamento e divulgação

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Coordenador nacional da ação Carmen Jussara Januario Silva 
Áreas envolvidas DEDP/USDL

Resultados em 2010:
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- Adaptação para atender às especificidades da Dataprev e integração às bases de dados 
legadas pela célula de Mato Grosso do Sul da Unidade de Desenvolvimento Software 
Livre (UDSL);

- Início do funcionamento em março;
- Depuração das bases legadas.

Ação 05 – CAJU desenvolvimento

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema

Finalidade Possibilitar o gerenciamento das informações 
processuais e das atividades da CGCJ

Descrição
Cadastro e busca de processos, distribuição de 
processos e controle do fluxo de atividade, controle 
orçamentário, relatórios gerenciais e controle de acesso 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Coordenação-Geral de Consultoria Jurídica - CGCJ

Coordenador nacional da ação Daniel Lima Silva
Áreas envolvidas CGCJ/UDSL

Resultados em 2010:

- Homologação do módulo de cadastro da área administrativa e contencioso;
- Homologação do módulo autenticação de login com LDAP; 
- Desenvolvimento do sistema (em andamento).

Ação 06 – SisGF

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistema

Finalidade

Prover um sistema totalmente informatizado para 
gestão de ponto e frequência dos empregados, da 
coleta dos registros de ponto à alimentação da folha de 
pagamento.

Descrição

Adequação do processo à Portaria 1.510/2009 do 
MTE, levantamento de requisitos, desenvolvimento da 
aplicação, treinamento e implantação do sistema 
(sensibilização dos usuários e gestão de mudanças e de 
processos).
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Coordenador nacional da ação Paulo Cezar Pinto Mariano
Áreas envolvidas DEPE/UDSL

Resultados em 2010:

- Mapeamento das rotinas;
- Padronização do processo e adequação à Portaria 1.510/2009 do MTE;
- Desenvolvimento do sistema em andamento;
- Homologação dos módulos 1 e 2 do sistema.

Ação 07 – SAF

Tipo da Ação Aperfeiçoamento de sistema

Finalidade

Permitir que os resultados das atividades planejadas, 
primeira etapa do processo de acompanhamento, sirva 
de indicador para a avaliação do desempenho de cada 
empregado, e desenvolver novo módulo para a 
realização do Mapeamento de Competências dos 
empregados.

Descrição Planejamento das atividades, mapeamento de 
competências, avaliação – atividades planejadas 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Coordenador nacional da ação Décio Machado Lage
Áreas envolvidas DIGC/DEDP

Resultados em 2010:

- Mapeamento das competências;
- Homologação  dos  módulos  de  planejamento  de  atividades  e  mapeamento  de 

competências.
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Ação 08 – GEOPrev

Tipo da Ação Customização de ferramenta

Finalidade

Introduzir a ferramenta de geoprocesssamento na 
empresa, possibilitando agregar uma nova maneira de 
qualificar as informações a partir análises espaciais e a 
apresentação dos resultados na forma de mapas.

Descrição
Definição das aplicações pilotos, elaboração de 
escopo e cronograma, treinamento para customização 
da ferramenta I3GEO.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas Departamento de Gestão de Informação - DEIE

Coordenador nacional da ação Magali Granja Coutinho
Áreas envolvidas PR/DEIE/UDCE/URMS

Resultados em 2010:

- Definição das aplicações pilotos;
- Extração dos dados das Bases de dados;
- Parametrização e customização da ferramenta I3GEO;
- Finalização do Projeto Piloto em dezembro.
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12.  Programa de Responsabilidade Socioambiental

O  Programa  de  Responsabilidade  Socioambiental  da  Dataprev  tem  por  objetivo  estratégico 
consolidar a política de responsabilidade social na Empresa perante o corpo funcional, a sociedade, 
parceiros e fornecedores, tanto pela ação direta na organização do trabalho quanto pela participação 
em  ações  de  origem  externa  que  tenham  os  mesmos  princípios,  em  especial  nos  campos  da 
normalização e da institucionalização de boas práticas sustentáveis.

Dados Gerais do Programa:

Programa de Responsabilidade Socioambiental

Objetivo geral Gestão da Responsabilidade Socioambiental e de 
apoio a iniciativas que promovam a cidadania plena 

Diretor Patrocinador Diretoria de Pessoas - DPE

Gestor do Programa Coordenação-Geral de Responsabilidade Social - 
CGRS

Público-alvo Interno (empregados) e externo (sociedade)

Ação 01 – Implementação do Projeto de Inclusão Digital

A ação Implementação do Projeto de Inclusão Digital é coordenada nacionalmente pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e visa 
ampliar o acesso de cidadãos às redes sociais e aos serviços oficiais, por meio da implantação de 
postos de acesso (telecentros) em parceria com outros órgãos públicos, providos de equipamentos 
de informática recuperados pelos Centros de Recondicionamento de Computadores - CRCs. 

Tipo da Ação Inclusão Digital

Finalidade

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

Descrição Apoio aos projetos de Inclusão Digital do Governo 
Federal

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade 
Social

Coordenador nacional da ação CGRS  –  Coordenação-Geral  de  Responsabilidade 
Social

Áreas envolvidas Unidades da Dataprev 
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Resultados em 2010:

- Organização  e  patrocínio  da  9ª  Oficina  para  Inclusão  Digital,  realizada  em Brasília, 
Distrito Federal, em parceria com a  Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - 
SLTI,  do MPOG.  A Oficina  teve como proposta,  além de aproximar capacitadores, 
implementadores e técnicos envolvidos em ações de Inclusão Digital, propiciar a troca de 
experiências entre governo e sociedade no processo de construção de políticas públicas 
na área de inclusão digital;

- No período de 2006 até o final de 2010, foram doados pela Dataprev para os CRCs – 
Centro de Recondicionamento de Computadores cerca de 2800 micros e mais de 3000 
itens do mobiliário de escritório, classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos, 
de acordo com a legislação em vigor,  para reaproveitamento por parte  dos CRCs do 
Programa de Inclusão Digital do Governo Federal;

- A  Educação Previdenciária na Oficina de Inclusão Digital também esteve na pauta da 9ª 
Oficina de Inclusão Digital e a Dataprev ofereceu aos participantes a oportunidade de 
conhecer  a  Previdência  Social  e  a  importância  do  Registro  Civil  de  Nascimento,  na 
"Oficina  Prática  de  Educação  Previdenciária  e  Campanha  pelo  Registro  Civil  de 
Nascimento"  Para esta ação a Dataprev conta com a parceria do Instituto Nacional de 
Seguro Social

Principais Problemas

Apesar  dos  esforços  da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ainda não foi possível a implantação de CRCs em todos os 
estados,  o que limita a ação de recuperação de equipamentos às cidades de Porto Alegre (RS), 
Recife (PE), Salvador (BA), Belém (PA), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Ação 02 – Implementação do Programa de Educação Socioambiental

A ação Implementação do Programa de Educação Socioambiental visa capacitar  o corpo funcional 
da empresa e dos serviços terceirizados para as ações de sustentabilidade,  em especial  a coleta 
seletiva e a reciclagem, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e cooperativas de catadores de resíduos recicláveis. 

Tipo da Ação Educação Socioambiental

Finalidade

Redução do passivo ambiental  por meio da educação 
do corpo funcional para a coleta seletiva e os 
benefícios da  reciclagem, inclusão social dos 
catadores de resíduos recicláveis, proteção e defesa 
ambiental e economia de recursos públicos.

Descrição Executar a coleta seletiva e ações ambientais 
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sustentáveis além de promover a conscientização do 
público da Dataprev para a preservação dos recursos 
naturais e o valor econômico e social da reciclagem

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Coordenação-Geral  de  Responsabilidade  Social  – 
CGRS

Coordenador nacional da ação Coordenação-Geral de Responsabilidade Social – 
CGRS

Áreas envolvidas Administração Central e Unidades Regionais

Resultados em 2010:

- Acompanhamento  e  orientação  do  Projeto  de  Coleta  Seletiva  Solidária  em todas  as 
unidades da Dataprev e prestação de consultoria e orientação na matéria a outros órgãos 
públicos;

- Disseminação  do  Decreto  5.940/2006  e  legislação  complementar,  com motivação  do 
corpo funcional e implantação da Coleta Seletiva, por meio de palestras e formação de 
multiplicadores, em todas as unidades da Dataprev;

- Representação perante a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial do MDS, gestor 
da matéria;

- Pioneirismo  da  Dataprev,  reconhecido  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e 
Combate à Fome. A Dataprev é o primeiro órgão de grande capilaridade, com unidades 
em todo o Brasil, a concluir  a implantação da Coleta Seletiva no Brasil, sendo modelo 
para as demais instituições e atuando como consultora em todos os fóruns que o Comitê 
organiza ou apoia;

- Cursos de Educação Previdenciária para os trabalhadores de organizações (cooperativas e 
associações) de catadores de materiais recicláveis. Doação de 1928 publicações, entre 
livros, periódicos e outros títulos do antigo acervo da biblioteca da Dataprev para apoiar 
as bibliotecas das cooperativas de catadores.

Principais problemas
A falta  de  estrutura  das  cooperativas  para  o  recolhimento  dos  resíduos   recicláveis  ainda  é  o 
principal entrave a completa implantação da ação em todos os estados, aliada a falta de capacitação 
para  a  coleta  dos  empregados  das  empresas  prestadoras  de  serviço  de  conservação  e  limpeza, 
responsáveis pela coleta do material reciclável.
Ação 03 – Apoio às Políticas de Governo para a Redução das Desigualdades Sociais
A ação Apoio às Políticas de Governo para a Redução das Desigualdades Sociais visa integrar a 
Dataprev  às  ações  de  governo  voltadas  para  o  combate  à  fome  e  às  desigualdades  sociais, 
estimulando a solidariedade e o voluntariado, em parceria com o Comitê de Entidades no Combate 
à Fome e pela Vida (COEP).
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Tipo da Ação Redução das Desigualdades Sociais 
Finalidade Combater e reduzir as desigualdades sociais.

Descrição

Mobilização nacional de voluntários e comissões 
estaduais de responsabilidade social (campanhas 
sociais de coleta de gêneros alimentícios, vestuário, 
livros, brinquedos e medicamentos), destinados às 
camadas sociais que estão na linha de baixa renda, bem 
como a inclusão de jovens em programas de 
aprendizagem profissional e pessoas com deficiência 
em programas de capacitação profissional.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade 
Social

Coordenador nacional da ação CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade 
Social

Áreas envolvidas
Gestores de pessoas, Comissões de Responsabilidade 
Social e Voluntários vinculados ao COEP nas unidades 
da Dataprev

Resultados em 2010:
- A  Dataprev  atua  em parceria  com outras  empresas  públicas  por  meio  do  Comitê  de 

Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP), que integra o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar (CONSEA;

a) Campanhas humanitárias

A Coordenação-Geral de Responsabilidade Social organizou campanhas de ajuda a desabrigados 
das enchentes em diversos estados brasileiros, arrecadando alimentos não perecíveis, materiais de 
higiene e limpeza e roupas. As doações foram entregues aos responsáveis pela responsabilidade 
social nas unidades regionais, obedecendo à logística e à infraestrutura de cada estado, e destinadas 
à Defesa Civil. 

b) Doação de mobiliários e equipamentos inservíveis

Nos  períodos  de  1996  a  2010,  foram doados  mais  de  35.000 bens,   que  atenderam  a  quase 
quatrocentas instituições e associações de moradores em todo o território nacional.

c) Programa Jovem Aprendiz

A inserção  dos  jovens  aprendizes  no  contexto  da  Dataprev  vai  além do cumprimento  de  uma 
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determinação legal. Ela está prevista nas diretrizes de atuação da Empresa, integrada com outras 
ações de geração de renda e de inclusão social.  Nesse sentido,  a  Dataprev promove também a 
inclusão cidadã de seus aprendizes no conjunto de colaboradores da Dataprev. 

d) Atendimento às diversidades

O  Programa  de  Apoio  à  Pessoa  com  Deficiência,  consolidado  e  deliberado  pela  CPAc,  em 
consonância com as recomendações legais e da sociedade, alinhadas à Convenção sobre os Direitos 
das  Pessoas  com  Deficiência  (ONU  –  2002),  que  estabelece  princípios  e  obrigações  para  os 
governos, bem como às recomendações legais (Decreto nº 5.296) e da normalização vigente para 
acessibilidade  (ABNT  NBR  e  ISO).  Com  o  objetivo  especifico  de   gerar  oportunidade  de 
empregabilidade para pessoas com deficiência.

e) Programa de integração profissional da pessoa com deficiência 

A Dataprev mantem contrato com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 
FENEIS,  que  garante  o  aproveitamento  de  63  pessoas  com  deficiência  auditiva  ou  física  em 
trabalhos  na  Dataprev,  e  compromete-se  a  capacitar  os  contratados  para  o  uso  da  tecnologia 
necessária  ao  bom desempenho  das  atividades  profissionais,  o  que  vem fazendo  por  meio  de 
parcerias com a Universidade Corporativa do Serpro e o Instituto Nacional de Educação de Surdos 
– INES e da Feneis. 

Principais problemas.

Apesar  das  inúmeras  capacitações  realizadas,  o  mercado  ainda  não  tem condições  de  absorver 
satisfatoriamente, principalmente os deficientes auditivos.

Ação 04 – Implementação da legislação e da normalização de Responsabilidade Social

A ação  Implementação da legislação e da normalização de Responsabilidade Social visa apoiar, 
tecnicamente,  a elaboração e  a  divulgação de leis,  normas e  orientações  gerais  para  temas da 
responsabilidade social, por meio dos comitês da ABNT e de fóruns específicos.

Tipo da Ação Normalização

Finalidade

Incluir as orientações das normas de Responsabilidade 
Social brasileira (NBR) e internacional (ISO) e da 
legislação local específica nas práticas e nas 
estratégias da Dataprev.
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Descrição

Participação em fóruns, seminários e grupos de 
trabalho promovidos para discussão da ISO 26000 – 
Norma Internacional de Responsabilidade Social e da 
legislação local com impacto na responsabilidade 
social.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Coordenação-Geral de Responsabilidade Social – 
CGRS

Coordenador nacional da ação Coordenação-Geral de Responsabilidade Social – 
CGRS

Áreas envolvidas
Equipe multidisciplinar de analistas especializados em 
elaboração e tradução de normas e em 
responsabilidade social

Resultados em 2010:

- A  Dataprev  participou  das  reuniões  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  – 
ABNT que discutiram a forma final  da proposta brasileira para a elaboração da ISO 
26000  –  Norma  Internacional  de  Responsabilidade  Social  e  sua  versão  brasileira. 
Participou, também, do CEE/RS (Comitê de Estudo Especial/Responsabilidade Social). A 
ISO  26000  foi  aprovada  em maio  de  2010  em plenária  realizada  pela  International 
Standard Organization em Estocolmo, Suécia;

- Por  proposta  da  Dataprev,  foi  criado  o  Fórum  Governamental  de  Responsabilidade 
Social,  que reúne representantes de instituições  dos Poderes  Executivo,  Legislativo e 
Judiciário  para  o  debate  e  o  intercâmbio  de  experiências  em  responsabilidade 
socioambiental  no setor público. O Fórum é coordenado, de forma compartilhada, pela 
Dataprev, Inmetro e Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

- A Dataprev foi eleita representante dos empregadores para a coordenação colegiada do 
Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional do Rio de Janeiro, que se propõe a debater 
e orientar a aplicação da legislação e das normas que regem o aprendizado juvenil – o 
Projeto  Jovem  Aprendiz,  uma  das  principais  ações  de  responsabilidade  social  da 
Dataprev.

Principais problemas.

Por limitações de espaço físico e da própria estruturação da continuidade dos trabalhos técnicos , as 
reuniões dos comitês da ABNT e dos Fóruns são restritas a, no máximo, dois representantes por 
entidade, um titular e um suplente, o que impede a participação de maior número de empregados.
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Ação 05 – Diretrizes para aquisição de bens e serviços sustentáveis

A ação Diretrizes para aquisição de bens e serviços sustentáveis visa elaborar normas internas e 
orientações gerais que observem requisitos de sustentabilidade especificamente alinhados à natureza 
de cada bem ou serviço  contratado, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

Tipo da Ação Melhoria de processo

Finalidade

Elaborar termos de referência, projetos básicos, editais e 
contratos com observância aos modernos  critérios de 
sustentabilidade definidos pela  RSA - compras 
sustentáveis.

Descrição

Diagnóstico de infraestrutura predial à luz da 
Responsabilidade Socioambiental e formulação de 
alternativas para obras, reformas e serviços e aquisição 
de equipamentos que atendam a critérios de 
sustentabilidade.

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas

Coordenação-Geral de Responsabilidade Social, 
Departamento de Engenharia e Logística e 
Departamento de Suprimentos.

Coordenador nacional da ação Coordenação-Geral de Responsabilidade Social- CGRS 

Áreas envolvidas
Equipe multidisciplinar de analistas especializados em 
elaboração de termos de referência, projetos básicos, 
editais e contratos e  sustentabilidade

Resultados em 2010:

- A Dataprev capacitou empregados de diversas Unidades que participaram, em 2010, do V 
Fórum  Nacional  de  Compras  Sustentáveis,  conduzido  pela  equipe  dirigente  da 
SLTI/MPOG  no  SENAC/SP,  com  a  participação  de  juristas,  administradores  e 
ambientalistas  de  renome,  que  discorreram  sobre  as  compras  verdes  e  as  diversas 
modificações  contratuais  que  devem  ser  inseridas  nos  documentos  reguladores  das 
aquisições de materiais e serviços a partir de agora. 
Esses empregados servirão de multiplicadores em seus estados e outros grupos serão 
formados. 

Principais problemas.

Limitações orçamentárias impedem a participação de maior numero de empregados nos cursos de 
capacitação.  Restrições  da  Lei  8.666/93  impedem  mais  rígida  definição  de  critérios  de 
sustentabilidade nas aquisições.
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INDICADORES DE CARGA DE TRABALHO

1 – Índice de crescimento de vínculos empregatícios

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

ÍNDICE  DE  CRESCIMENTO  DE  VÍNCULOS 
EMPREGATÍCIOS ICVE CNIS Anual Percentual

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) x100
   Legenda:
   ICVE: Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios, expresso em forma percentual
   TVE: Total de Vínculos Empregatícios
Método de Aferição do Indicador

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

DETC.

Figura XXIX – Indicador ICVE
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Análise:

O  TVE é  incrementado  pelos  novos  vínculos  empregatícios  iniciados  no  ano  ou  incluídos  no 
Cadastro  e  informados  pelos  documentos  GFIP,  CAGED e  RAIS,  bem como 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. 

Em dezembro de 2010, foram apurados 587,7 milhões de vínculos empregatícios, o que significa 
um crescimento de 5,17% em relação a dezembro de 2009. O ICVE de 2010 é de 5,17%, que 
corresponde à variação entre os 558,8 milhões de vínculos apurados no fim de 2009 e os 587,7 
milhões de vínculos mantidos no CNIS ao final de 2010. O desempenho do indicador é ligeiramente 
superior à previsão contida no Relatório de Gestão 2009, que apontava um crescimento de 4,5 a 5%. 
Destaca-se que estes resultados não contemplam o processamento da RAIS 2010, postergado em 
função das  ações  relacionadas  à  migração da  base de  dados do CNIS,  o  que  contribuiria  para 
aumentar ainda mais o TVE e o ICVE. Este resultado superior ao previsto pode ser creditado aos 
fatores ambientais, inclusive de natureza econômica e da dinâmica do mercado de trabalho, o que 
demanda análise específica situada fora do escopo da área responsável pelo cálculo.

Considerando a perspectiva de inclusão de vínculos provenientes da RAIS 2010, e mantido o atual 
nível de geração de empregos formais na economia brasileira, prevê-se para 2011 um ICVE entre 
5,0 e 5,5%, o que totalizará cerca de 620 milhões de vínculos empregatícios no CNIS ao final de 
2011. 
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2 – 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)

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

Tipo de Indicador Não se aplica

Fórmula de Cálculo
                           Σ  CE (A + 1) X 100 
% CEPB = (                                             ) - 100
                                
                                  Σ  CE (A)
Onde: CE = Créditos Emitidos
              A =  Ano                     

Método de Aferição do Indicador
Comparação do índice quantitativo de variação de Créditos Emitidos em cada exercício.
Área Responsável pelo Cálculo DEPARTAMENTO  DE  PRODUTOS  DE  BENEFÍCIOS  – 

DEBC

Figura XXX – Indicador CEPB

Foi apurado o quantitativo de 330.399.230 créditos emitidos em 2010, contra  319.071.467 emitidos 
em  2009  e  307.764.904  emitidos  em  2008.  Verificou-se  um  crescimento  proporcionalmente 
decrescente neste último exercício, conforme registrado na figura do indicador, pelos percentuais de 
3,55%  para  2010,  3,7% para  2009  e  3,1%  para  2008.
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Este quantitativo de 2010 representou a emissão de mais 11.327.763 créditos do que no exercício 
anterior.   É  pouco  maior  que  os  acrescidos  em 2009,  os  quais  registraram o  quantitativo  de 
11.306.563  créditos.  A diferença  entre  os  acréscimos   de  créditos,  destes  últimos  dois  anos, 
representou  mais  21.200  créditos,  conforme  demonstrado  na  tabela  a  seguir.  Possui  pequena 
representação quantitativa dentro dos números totais do contexto, porém  modifica, para uma  forma 
menos acentuada, a curva  ascendente da figura do indicador para 2010, embora manteve-se dentro 
da plataforma dos 3%.  

Tabela XXVII – Evolução de Créditos Emitidos
   Qt. 2010 Qt. Acrésc.créditos    Qt. 2009 Qt.Acrésc.créditos Comparação acréscimos

330.399.230 11.327.763 319.071.467 11.306.563 21.200

A comparação destes acréscimo de créditos emitidos, detalhadamente, por cada espécie de benefício 
dos  exercícios  de  2010 e  2009,  obtidos  pelo  Sistema SINTESE,  permite  observar  quantidades 
menores de crescimento registrado para algumas espécies de aposentadorias, conforme  apresentado 
na tabela abaixo:

Tabela XXVIII – Quantidade de Créditos Emitidos por Espécie
Quantidades emitidas por Espécie             2010                     2009                      Diferenças
Aposentadoria por Idade- Urbana               1.691.212              1.894.281                 -203.069
Aposentadoria por Invalidez.-Urbana            699.946                 808.271                 -108.325
Aposentadoria Tempo Serviço- Urbana      2.076.086              2.276.054                 -199.968
Aposentadoria por Idade- Rural                  2.213.422              2.270.185                  - 56.763
 Totais                                                          6.680.666              7.248.791                 -568.125

Estas  quatro  espécies  de  benefícios,  significativas  pelas  quantidades  que  representam sobre  os 
totais  de  créditos  gerados  em cada  ano,  representam 58,98% dos  créditos  gerados  em 2010  e 
64,11% dos correspondentes a 2009. Confrontados os números  nestes dois últimos anos, permite 
constatar  diferenças  para  menor  nos  créditos  emitidos  destas  espécies  em  2010,  conforme 
demonstrado na tabela acima. O decréscimo de 588.125 créditos registrados nestas aposentadorias, 
influenciaram para  que  o  total  de  créditos  de  2010  tivesse  um crescimento  comparativamente 
pequeno,  de  apenas  21.200 créditos  cuja  ocorrência  foi  suficiente  para gerar  e  alterar  a  curva 
percentual, até então ascendente.

A análise efetuada no período e o registro de quantitativos sempre crescentes de créditos emitidos, 
pela  série  histórica  do  Sistema  SINTESE,  leva  a  prever  para  2011  um  aumento  de  maior 
significado, levando a estimar um percentual de crescimento próximo ao índice registrado em 2009, 
mas mantendo-se na escala dos 3 pontos percentuais da figura que apresenta os indicadores.
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3 - Guias de Arrecadação

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

GUIAS DE ARRECADAÇÃO GA Banco de Arrecadação Anual Guias de 
Arrecadação

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 (2007, 2008, 2009 e 
2010  respectivamente) 
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Produtos Receita e Fiscalização - DERC

Figura XXXI – Indicador GA

Em 2010, foram arrecadadas pouco mais de 57 milhões de guias, mesmo patamar arrecadado em 
2008, no período anterior à crise econômica. O aumento percentual de guias em relação à base de 
dados foi de 7,91%, contra 7,55% do período anterior.

Para 2011, é esperado que estes resultados sejam mantidos em função da estabilidade na economia.
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INDICADORES DE GESTÃO EMPRESARIAL

1 - Fortalecimento do Controle Interno

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Fortalecimento do Controle Interno FCI CGAU Anual Percentagem

Utilidade do Indicador
Mede o fortalecimento do controle interno como resultado da implementação das ações recomendadas pelos órgãos  
de controle (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU), no período de referência.
Tipo de Indicador Eficácia
Fórmula de Cálculo
FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER)) * 100

TRREG (Total de recomendações regularizadas no exercício – quantidade)

TRPEND (Total de recomendações pendentes no último dia do exercício anterior  - quantidade)

TRGER (Total de recomendações geradas no decorrer do exercício - quantidade)

Método de Aferição do Indicador

A fonte das informações que integram este indicador 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  de  índice  foram  consideradas  todas  as  recomendações  regularizadas  no  exercício,  todas  as 
recomendações pendentes relativas aos exercícios anteriores e todas as recomendações geradas durante o exercício. 

Área Responsável pelo Cálculo CGAU – Coordenação Geral de Auditoria

Figura XXXII – Indicador FCI
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Análise: 

Durante o exercício de 2010, foram geradas 330 recomendações, que incorporaram ao legado do 
exercício anterior (520 recomendações), ocorreram 480 regularizações, houve 69 cancelamentos, 
restando um saldo ao final do exercício de 301 recomendações pendentes. 

A ampliação do valor do índice do FCI em 19,63%, em relação ao exercício de 2009, deve-se ao 
intensivo monitoramento da Auditoria Interna sobre o estoque de recomendações, mediante ações 
de  assessoramento  junto  às  Diretorias  e  demais  áreas  gestoras  da  organização.  Também  foi 
determinante para o resultado alcançado, o apoio das Diretorias ao processo de trabalho coordenado 
pela  Auditoria  Interna  e  as  ações  diligentes  dos  gestores  das  áreas  executivas  da  Organização, 
contribuindo  para  a  redução  dos  apontamentos  apresentados  por  meio  de  determinações, 
recomendações ou solicitações emanadas dos órgãos de controle interno e externo. 

O estoque residual é composto das ações geradas no exercício, para as quais o prazo de atendimento 
superou o ano de 2010 ou decorrentes de ações que concorreram com a infraestrutura alocada aos 
projetos estratégicos prioritários.
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2 - 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 da 

Contabilidade Anual Percentagem

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

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

Figura XXXIII – Indicador ECHGP

Redução de 78,93%. A redução no exercício reflete a descontinuidade de locação de Hardware de 
Plataforma Alta, a partir de abril/2010.

O resultado do indicador  Evolução dos  Custos  com Locação de  Hardware  de  Grande Porte  – 
ECHGP informado no Relatório de Gestão 2009 no percentual de: - 40,53%, deve ser retificado 
para o percentual de: - 14,28%. Considerando que: efetuado os cálculos para 2010 foi identificado 
insumos  incorporados  que  não  faziam  parte  do  método  de  aferição  do  indicador,  o  que  foi 
imediatamente acertado.
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3 - Evolução dos Custos com Locação e Manutenção de Software de Grande Porte 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Evolução dos Custos com Locação e Manutenção de 
Software de Grande Porte ECSGP DICT Anual Percentagem

Utilidade do Indicador
Mede a evolução dos custos com Locação e Manutenção de Software de Grande Porte do exercício atual em relação 
ao exercício anterior.
Tipo de Indicador Eficiência
Fórmula de Cálculo

ECSGP = {[ (CLSGPa +CMSGPa) / (CLSGPa-1 +CMSGPa-1) –1 ]} * 100

ECSGP = Evolução dos custos de locação e manutenção de software de Grande Porte

CLSGPa = Custos de locação de Software de Grande Porte do ano atual

CLSGPa-1 = Custos de locação de Software de Grande Porte do ano anterior

CMSGPa = Custos de manutenção de Software de Grande Porte do ano atual

CMSGPa-1 = Custos de manutenção de Software de Grande Porte do ano 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  às  contas  de  locação  e  de  manutenção  de  
imobilizado técnico (Software de Plataforma Alta).
Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos

Figura XXXIV – Indicador ECSGP

A redução no exercício reflete a descontinuidade de locação de Software de Plataforma Alta, a partir 
de abril/2010 quando houve a opção da Empresa em adquiri-los. Tal redução, todavia, vem sendo 
parcialmente compensada com o aumento nas contas de depreciação desses ativos ao longo de 
sessenta meses.
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4 - Proporção dos Custos de Manutenção de Software de Plataforma Alta em Relação aos 
Demais Softwares

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Proporção dos Custos de Manutenção de Software De 
Plataforma Alta em Relação aos Demais Softwares PMS DICT Anual Percentagem

Utilidade do Indicador
Mede a proporção dos custos com a manutenção de Software de Plataforma Alta em relação aos demais Softwares.

Tipo de Indicador Eficiência
Fórmula de Cálculo

PMS  = (CMSPA / CMDS) * 100 

PMS = Proporção dos custos de manutenção de demais software em relação ao software de Plataforma Alta

CMDS = Custos manutenção de demais Software

CMSPA  = Custos manutenção de Software de Plataforma Alta 

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 manutenção, conservação e reparos de  
imobilizado técnico (Software).
Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos

Figura XXXV – Indicador PMS

A redução no exercício reflete a descontinuidade de manutenção de Software de Plataforma Alta, a 
partir de abril/2010, e consequente início de manutenção de Software de Plataforma Baixa. Há uma 
tendência  de  permanência  da  redução  destes  custos  à  medida  que  os  novos  equipamentos  de 
Plataforma Baixa saiam do período de garantia. 
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5 - Proporção dos Custos de Locação de Software de Plataforma Alta em Relação aos Demais 
Software

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Proporção dos Custos de Locação de  Software de 
Plataforma Alta em Relação aos Demais Software

PLS DICT Anual Percentagem

Utilidade do Indicador
Mede a proporção dos custos com a locação de Software de Plataforma Alta em relação aos demais Softwares.

Tipo de Indicador Eficiência
Fórmula de Cálculo

PLS  = (CLSPA /CLDS) * 100

PLS = Proporção dos custos de locação de demais software em relação ao software de Plataforma Alta

CLDS = Custos locação de demais Software

CLSPA  = Custos locação de Software de Plataforma Alta

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 
(Software).

Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos

Figura XXXVI – Indicador PLS

A redução no exercício reflete a descontinuidade de locação de Software de Plataforma Alta, a partir 
de abril/2010 combinada com ligeira elevação do custo médio mensal da locação de Software de 
Plataforma Baixa à medida que avança o processo de modernização tecnológica.
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6 – 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

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

Figura XXXVII – Indicador ERCR

O indicador de 102,15% obtido em 2010, evidência uma melhora em relação ao exercício anterior 
que foi de 91,20%, conseguindo converter em caixa, grande parte dos valores faturados no exercício 
e parte das faturas em atraso.
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7 – Variação da Despesa Total

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Variação da Despesa Total VDT Balancete Anual Percentual

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

Figura XXXVIII – Indicador VDT

Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verificou-se que houve 
aumento de 11,24%.
Apesar dos custos dos serviços prestados terem aumentado em 15,87%, as despesas administrativas 
em 15,32% e as despesas financeiras em 25,92%, as demais despesas tiveram um aumento abaixo 
da  média,  fazendo  com que  a  variação  apurada  ficasse  abaixo  da  verificada  nos  dois  últimos 
exercícios, demonstrando uma redução gradual na variação das despesas. O aumento dos custos dos 
serviços prestados e das despesas administrativas justifica-se pelos efeitos do ACT (2010/2011) e 
ainda pelo aumento dos encargos com depreciação. O aumento das despesas financeiras explica-se 
pelo registro em 2010 das atualizações do Termo de Compromisso com a PREVDATA (déficit 
técnico contratado) pela variação do INPC ocorrida no período.
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8 - Evolução do Faturamento Global 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Evolução do Faturamento Global EFG DEFI Anual Percentagem
Utilidade do Indicador
Medir o crescimento do faturamento do Ano em relação ao Ano anterior.
Tipo de Indicador Eficiência
Fórmula de Cálculo
EPG = ((FTA/FTAA)-1)*100

FTA (Faturamento Total do Ano – em milhões de reais)

FTAA (Faturamento Total do 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

Figura XXXIX – Indicador EFG

O Faturamento do ano de 2010 totalizou o montante de R$ 718,9 Milhões, o que representou um 
incremento aproximado da ordem 8% em relação ao ano de 2009; 

O INSS, com R$ 476,7 Milhões (61,80%), permaneceu como o grande responsável pelas Receitas 
de prestação de serviços da Dataprev, enquanto a Receita Federal do Brasil contribuiu com 149,6 
Milhões, ou seja, com 31,89% do total auferido no exercício;

Os demais clientes reduziram as suas participações no faturamento global para o percentual de 
6,31%, tendo a receita anual destas entidades somado R$ 92,6 Milhões.
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9 – Liquidez Corrente

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Liquidez Corrente LC Balanço Anual R$ 

Utilidade do Indicador
Medir a capacidade da Empresa em saldar suas obrigações de curto prazo. Quando o resultado for maior que 01 (um) 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 do que 01 (um), significa exatamente o contrário.

Tipo de Indicador Eficácia
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

Figura XL – Indicador LC

A diminuição da liquidez corrente de 1,45, em 2009, para 1,30, em 2010, deu-se em função da 
diminuição do ativo circulante, mais precisamente na linha das disponibilidades, em R$ 101.297 mil 
devido ao maciço investimento efetuado nos exercício de 2009 e 2010 para renovação do parque 
tecnológico da Empresa, no montante de R$ 183.615 e R$ 101.441 mil, respectivamente.  Embora 
este índice seja destinado a avaliar a capacidade da Dataprev para pagar suas obrigações de curto 
prazo, ele está influenciado por ativos como impostos a recuperar, que em 2010 foram da ordem de 
R$ 51.743 mil. Apesar do mesmo não medir a sincronização entre os recebimentos e pagamentos a 
cada período, esse índice representa que a Dataprev continua tendo recursos financeiros para honrar 
seus compromissos de curto prazo. 
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10 – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization, (lucro antes de juros, impostos, 

depreciações e amortização)

EBTIDA 
ou 

(LAJIDA)

DRE e 
Balancete Anual R$

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
 EBTIDA = 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

Figura XLI – Indicador EBTIDA

Em relação ao exercício de 2009, os números indicam que houve aumento na capacidade de geração 
de caixa operacional em R$ 7.221 mil. O aumento no faturamento em 7,97% e  as reversões de 
passivos judiciais, no montante de R$ 28.656 mil refletiram positivamente para este indicador.

O potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida manteve-se em linha com o 
exercício anterior. Assim, o percentual mantém-se em nível satisfatório.
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PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas.

Em  conformidade  com  os  dispositivos  legais  e  estatutários,  a  Administração  da  Empresa  de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev tem a satisfação de apresentar a Vossas 
Senhorias e à sociedade o Relatório da Administração do exercício findo em 31  de dezembro de 
2010, focalizando em um breve relato os fatos mais relevantes ocorridos no período.

A exemplo  de  2009,  importantes  avanços  também  foram  registrados  em  2010.  Investimentos 
maciços foram realizados pela empresa na modernização de seu parque tecnológico que sustenta 
toda a rede de serviços da Previdência Social. Em consequência, abre-se a possibilidade, dentre 
outros resultados de vulto, da migração e modernização dos sistemas do Ministério da Previdência 
Social (MPS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Instituto Nacional do Seguro 
social (INSS). 

2010 chega ao fim caracterizado como o ano em que a Dataprev realizou o segundo maior volume 
de investimentos de sua história, atrás apenas dos resultados apurados no ano anterior, quando os 
valores  investidos  montaram em R$ 183.6  milhões.  No exercício  de 2010,  estes  investimentos 
totalizaram R$ 101.4 milhões e foram bem superiores aos R$ 75.8 milhões investidos no período de 
2001 a 2008, distribuídos da seguinte forma: R$ 12.3 milhões, em modernização tecnológica; R$ 
83.8 milhões, com licença de uso de software; R$ 3.5 milhões, na reforma de instalações e R$ 1.8 
milhões, na aquisição de móveis e equipamentos diversos.

Em  paralelo  ao  processo  de  modernização  na  área-fim  da  empresa  e  seguindo  as  diretrizes 
estabelecidas  no  Planejamento  Estratégico  2010-2015,  uma  extensa  série  de  melhoramentos 
também  ocorreram  nas  áreas-meio,  com  vista  sobretudo  a  melhorias  na  qualidade  da  gestão. 
Destaque-se, no particular, a implantação do Plano de Cargos e Salários (PCS), a implantação da 
Gratificação Variável  por  Resultados  (GVR),  a  implantação da  Gratificação Complementar  por 
Resultados (GCR).

Outra ação importante é a implantação de um sistema integrado de gestão, o Enterprise Resource 
Planning (ERP), denominado na Dataprev de Projeto Sigma, que fortalece a estratégia da empresa 
em padronizar ao máximo a utilização de tecnologia de gestão. O objetivo precípuo é, com aumento 
da  transparência,  otimizar  as  ações,  evitar  o  retrabalho,  integrar  os  processos  e trazer  mais 
estabilidade e segurança aos seus serviços.

Merece igualmente destaque a assinatura, no mês de dezembro, de dois importantes contratos para 
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prestação de serviços de tecnologia da informação: um com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS)  e  outro  com  a  Superintendência  Nacional  de  Previdência  Complementar  (Previc).  O 
contrato com o INSS é o maior já assinado pela empresa. Nele, além da manutenção dos serviços de 
prestação  continuada,  está  incluída  a  evolução  do  processo  de  modernização  dos  sistemas  em 
plataformas abertas. Quanto ao da Previc, é o primeiro contrato entre as duas Instituições, mas a 
parceria é antiga, a Dataprev já desenvolvia sistemas e produtos para o órgão, quando este era uma 
secretaria do Ministério da Previdência Social.

O  triênio  2008/2010  foi  decisivo  para  resgate  do  equilíbrio  financeiro  do  órgão.  O  fator 
determinante  para  essa conquista  foi  a  regularidade do recebimento de faturas  de  prestação de 
serviços dos seus principais clientes, reflexo do grande esforço empreendido pelos Administradores 
da Dataprev nesse período, junto ao marcante apoio do Ministério da Previdência Social (MPS) e do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em 2010,  a  Dataprev  registrou  lucro  líquido  de  R$  25.6  milhões,  aumento  de  111,03  %,  em 
comparação  com  os  R$  12.1  milhões  do  ano  precedente,  alcançando  Rentabilidade  sobre  o 
Patrimônio Líquido (RPL) de 11,43%, contra 5,93% obtidos em 2009 e Margem Operacional de 
4,31%, ante aos 4,12% apurados em 2009. O aumento da RPL em relação ao exercício anterior 
justifica-se pelo fato de que houve um aumento nas receitas operacionais, em função do registro de 
reversões de passivos judiciais, no montante de R$ 28.6 milhões (fato não recorrente), devido a 
mudanças de estimativas para adequação ao preconizado no Pronunciamento Técnico CPC 25 – 
Provisão, ativo e passivo contingentes.

A Receita  Operacional  Bruta da Dataprev totalizou R$ 718.8 milhões em 2010,  incremento de 
7,97% na comparação com os R$ 665.8 milhões obtidos  no exercício anterior,  enquanto que a 
Receita  Operacional  Líquida  foi  de  R$ 618.7  milhões,  contra  R$ 571.7 milhões  apuradas   em 
2009,  representando um aumento de 8,22%. 

O EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depreciações e amortizações, ajustado pelas provisões 
de longo prazo) foi de R$ 60.9 milhões, e apresentou variação positiva de 13,44%, ante ao apurado 
em 2009 (R$ 53.7 milhões). A margem do EBTIDA sobre a receita líquida alcançou 9,85%, contra 
9,40% do ano anterior. O percentual apurado encontra-se em nível satisfatório, evidenciando que a 
empresa apresenta boa capacidade para geração de caixa operacional.

O montante dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provisionados, 
decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev em 2010 foi de R$ 200.1 milhões, contra 
R$ 188.7 milhões no exercício anterior.

À vista do que dispõe o seu Estatuto Social, a Dataprev registrou como remuneração aos acionistas, 
relativo ao exercício de 2010, o montante de R$ 6.1 milhões. Aos dividendos mínimos obrigatórios 
foram imputados juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 5.8 milhões, gerando um benefício 

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

378



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

fiscal líquido de R$ 1.9 milhões. Os saldos dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio estão 
sujeitos à incidência de encargos financeiros pela taxa Selic a partir da data do encerramento do 
exercício até a data do efetivo pagamento.

A Dataprev está dobrando sua capacidade produtiva e investindo, com recursos próprios, em novas 
tecnologias compatíveis com as necessidades dos seus clientes, porém as demandas dos clientes 
crescem de forma significativa, o que implica a manutenção de elevados níveis de investimentos 
para os próximos exercícios. 

Informações mais detalhadas sobre a gestão da Empresa serão disponibilizadas no Relatório de 
Gestão que é parte integrante do Relatório de Prestação de Contas 2010.

Registramos  nossos  agradecimentos  aos  acionistas,  representados  pela  União  Federal,  pelo 
Ministério da Previdência Social (MPS) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aos 
Conselhos  de Administração e  Fiscal  da Empresa,  aos  clientes,  aos  fornecedores,  todos nossos 
parceiros,  e  em  particular  ao  corpo  de  empregados,  destacando  a  sua  dedicação,  esforço  e 
empreendimento, que muito contribuíram para a obtenção dos resultados alcançados.

Brasília (DF), 22 de março de 2011.

_______________________________________

RODRIGO ORTIZ D’AVILA ASSUMPÇÃO

Presidente

______________________________________

ALVARO LUIS PEREIRA BOTELHO

Diretor de Finanças e Serviços Logísticos
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 1 Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada 
atestando que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, 
previstos na Lei nº4.320, de 17 de março 1964) e o demonstrativo 
levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para 
as unidades gestoras não executoras) refletem a adequação situação 
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta relatório de gestão.

Não se aplica.

 2 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 4.320/64, incluindo as 
notas explicativas, conforme disposto na resolução CFC nº 1.133/2008 
(NBC T 16.6).

Não se aplica.

 3 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as 
notas explicativas.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMPARATIVO COM 2009

     (Em milhares de R$)
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2010 2009 2010 2009
CIRCULANTE CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

  Caixa e Bancos 2.679 2.419   Fornecedores 82.236 97.544
  Aplicações Financeiras 5.511 107.068   Contas a Pagar 32 21.890

  Salários e Encargos 16.600 34.636
  Total das Disponibilidades 8.190 109.487   Provisão p/ Encargos Trabalhistas 51.485 46.188

  Provisão p/ Reclamações Trabalhistas 26.647 26.999
CLIENTES   Impostos e Taxas a Recolher 14.657 16.942
  Faturas a Receber 227.442 242.922   Déficit Técnico Contratado 31.761 30.560

  Juros Cap. Próp e Dividendos Propostos 9.222 2.878
  Total de Clientes 227.442 242.922   Provisão p/ Participação de Empregados 1.776 335

  Outros Débitos 12.603 8.068

ESTOQUES TOTAL  PASSIVO CIRCULANTE 247.019 286.040
  Materiais de Produção 477 858
  Materiais de Expediente 27 38
  
  Total dos Estoques 504 896

OUTROS CRÉDITOS NÃO CIRCULANTE
  Contas a Receber Empregados 5.020 4.757
  Adiantamentos a Terceiros 503 428   Provisão p/ Reclamações Trabalhistas 11.833 35.260
  Contas a Receber Convênios 2.593 2.232   Provisão p/ Litígios Cíveis 450 8.977
  Impostos a Recuperar 51.743 42.280   Provisão p/ Litígios Fiscais  7.738 6.649
  Valores Recuperáveis 4.963 2.119   Déficit Técnico Contratado 180.624 187.364
  Outras Contas a Receber 17.909 6.754

  Total de Outros Créditos 82.731 58.570 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 200.645 238.250

DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTES
   Despesas Antecipadas 2.147 1.921

  Total Desp. Exerc. Seguintes 2.147 1.921
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL  ATIVO CIRCULANTE 321.014 413.796
  Capital Social 130.000 130.000

NÃO CIRCULANTE  
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   Reservas de Capital 1 1
  Provisão Imp. Renda Diferido 74.186 74.907  
  Provisão Contr. Social Diferida 26.741 26.992   Reservas de Lucros 93.793 74.292
  Depósitos Judiciais 4.858 4.802
  Empréstimos Compulsórios 42 42
  Títulos e Valores Mobiliários 301 447

TOTAL REALIZ. LONGO PRAZO 106.128 107.190 TOTAL  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 223.794 204.293
 
  IMOBILIZADO 158.811 189.375
  INTANGÍVEL 85.505 18.222  

TOTAL  ATIVO NÃO CIRCULANTE 350.444 314.787

TOTAL DO ATIVO 671.458 728.583 TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 671.458 728.583

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMPARATIVO COM 2009
 (Em milhares de R$)

 2010 2009
(reclassificado)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
  Serviços Prestados 718.857 665.812
 
DEDUÇÕES DA RECEITA  BRUTA
  Impostos Incidentes s/ Vendas
  ISS (35.011) (32.976)
  PASEP (11.616) (10.901)
  COFINS (53.507) (50.210)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 618.723 571.725
  Custos dos Serviços Prestados (534.481) (461.288)
 
LUCRO BRUTO                84.242 110.437
 
RECEITAS (DESPESAS)  OPERACIONAIS
  Honorários da Diretoria (1.442) (1.346)
  Despesas Estruturais (89.225) (77.273)

  Receitas (Despesas) Financeiras (10.268) 4.585
  Receitas Financeiras 23.225 31.184
  Despesas Financeiras (33.493) (26.599)

  Outras Receitas (Despesas) Operacionais 43.342 (4.384)
  Outras Receitas Operacionais 55.117 12.832
  Outras Despesas Operacionais (10.317) (17.216)
  Provisão para Participação de Empregados (1.458) -
 
LUCRO OPERACIONAL 26.649 32.019

OUTROS RESULTADOS (102) (8.472)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL             26.548 23.547
  Provisão para Contribuição Social Corrente - -
  Provisão para Contribuição Social Diferida (251) (3.013)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 26.297 20.534
  Provisão para Imposto de Renda Corrente - -
  Provisão para Imposto de Renda Diferido (721) (8.415)
  

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 25.575 12.119

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMPARATIVO COM 2009
             (Em milhares de R$)

2010 % 2009 %

1 – RECEITAS 773.849 678.191

     1.1 – Receitas de serviços prestados 718.857 665.812
     1.2 – Outras receitas operacionais 26.181 12.379
     1.3 – Reversão de provisões 28.811 -

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 150.805 165.654

     2.1 – Custos de produtos e serviços vendidos 136.050 137.681
     2.2 – Materiais consumidos 2.376 2.477
     2.3 – Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais 12.277 17.024
     2.4 – Perda na realização de ativos 102 8.472
 
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO 623.044 512.537

4 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 44.272 16.148

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 578.772 496.389

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 23.352 30.941

     6.1 – Resultado de equivalência patrim.  dividendos de invest. avaliado ao custo 3 16
     6.2 – Receitas financeiras 23.225 30.800
     6.3 – Aluguéis e royalties 124 125

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 602.124 527.330

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 602.124 100,00 527.330 100,00

     8.1 – Pessoal 362.059 316.227
              8.1.1 – Remuneração direta 282.502 46,80 245.439 46,54
              8.1.2 – Benefícios 57.332 9,53 51.386 9,74
              8.1.3 – FGTS 22.225 3,69 19.402 3,68

     8.2 – Impostos, Taxas e Contribuições 177.819 169.329
              8.2.1 – Federais 141.850 23,63 135.586 25,71
              8.2.2 – Municipais 35.969 5,99 33.743 6,40

     8.3 – Remuneração de capitais de terceiros 36.671 29.655
              8.3.1 – Juros 32.873 5,47 26.599 5,04
              8.3.2 – Aluguéis 3.798 0,63 3.056 0,58

     8.4 – Remuneração de capitais próprios 25.575 12.119
              8.4.1 – Juros sobre o capital próprio 5.832 0,97 2.671 0,51
              8.4.2 – Dividendos 242 0,04 207 0,04
              8.4.3 – Lucros retidos 19.501 3,25 9.241 1,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  ( MÉTODO INDIRETO )

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMPARATIVO COM 2009
 (Em milhares de R$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2010 2009
Lucro líquido do exercício: 25.575 12.119
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido oriundo das (aplicado nas)
atividades  operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 972 11.428
Depreciações / Amortização 44.272 16.148
Provisões constituídas 1.449 -
Atualização do déficit técnico contratado ( Passivo Atuarial ) 25.170 22.053
Resultado das baixas do imobilizado 102 8.472
Reversão de provisões (28.811) (3.900)
Outros 1.894 (8)

Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes 15.480 (58.588)
(Aumento) redução dos estoques 392 66
(Aumento) redução do contas a receber de empregados (263) (738)
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros (75) 1.155
(Aumento) redução do contas a receber convênios (361) (1.324)
(Aumento) redução dos impostos a recuperar (9.463) (22.680)
(Aumento) redução de valores recuperáveis (2.844) (256)
(Aumento) redução de outras contas a receber (11.154) (290)
(Aumento) redução de depósitos judiciais (56) 50
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários - (65)
(Aumento) redução de despesas antecipadas (225) (277)
Aumento (redução) de fornecedores (15.308) 59.988
Aumento (redução) de contas a pagar (3.258) 21.889
Aumento (redução) de salários e encargos (18.036) 16.673
Aumento  (redução) de impostos e taxas a recolher (2.285) 5.744
Aumento (redução) de outros débitos 4.783 1.969
Aumento (redução) de juros s/ capital próprio e dividendos 6.344 (15.482)
Aumento (redução) provisão para participação no resultado ( PLR )    1.441 (4.374)
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo) (2.328) (21.470)
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo) (352) 9.039
Aumento  (redução) provisão p/ encargos trabalhistas   5.297 9.710
Aumento  (redução) débitos fiscais - parcelamento - (1.678)
Aumento (redução) provisão para litígios cíveis (longo prazo) (3.752) (753)
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo) (28.381) (35.237)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 6.219 29.389

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado (17.632) (172.357)
Aquisição de intangível (83.809) (11.258)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (101.441) (183.615)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos - -
Juros sobre o Capital Próprio (5.832) (2.671)
Dividendos propostos (242) (207)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (6.074) (2.878)

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES (101.296) (157.104)

Saldo das disponibilidades
No início do exercício 109.486 266.590
No fim do exercício 8.190 109.486
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES (101.296) (157.104)

DIVULGAÇÃO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Caixa pago durante o exercício referente a:
Imposto de renda e contribuição social - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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                                    EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
                                    DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

                                     Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
                                           (Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de Capital                  Reservas de Lucros

Capital Incentivos Subvenção Reserva Reserva de Reserva de Lucros 
Social Fiscais de Bens Legal Retenção de Reaparelhamento Prejuízos

Realizado Lucros Técnico Acumulados Total
__________ _________   _________ _________ __________ _________ ___________ __________

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 100.000 - 1 8.200 63.421 23.430 - 195.052
  __________ _________    _________ _________ __________   _________ ___________ __________

Lucro líquido do exercício   -    -    -   -   -  - 12.119 12.119
Transferências 30.000 - - 606 (23.093) 1.728 (9.241) -
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  - - (2.671) (2.671)
Dividendos propostos  -  -  -  -  - - (207) (207)

  __________ _________ _________  _________ __________ _________   ___________  __________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 130.000 - 1 8.806 40.328 25.158 - 204.293

  __________ _________   _________ _________ __________ _________ ___________ __________

Lucro líquido do exercício - - - - - 25.575 25.575
Transferências - - 1.279 14.578 3.644 (19.501) -
Juros sobre capital próprio - - - - - (5.832) (5.832)
Dividendos propostos - - - - - (242) (242)

  __________ _________   _________  _________ __________ _________   ___________  __________

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 130.000 - 1 10.085 54.906 28.802 - 223.794
__________ _________ _________ _________ __________ _________ ___________ __________

As  notas  explicativas  são  parte  integrante  das 
demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev foi criada segundo a Lei 
n.º 6.125, de 04 de novembro de 1974, alterada pela MP n.º 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 
constituída através do Decreto n.º 75.463 de 10 de março de 1975, como Empresa Pública com 
personalidade  jurídica  de  direito  privado,  patrimônio  próprio,  autonomia  administrativa  e 
financeira. Em 09 de abril de 2010 foi aprovado o novo Estatuto Social da Dataprev, por intermédio 
do Decreto nº 7.151, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e filial regional na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Dataprev tem prazo de duração indeterminado e atuação em 
todo  território  nacional,  podendo  estabelecer  dependências  administrativas  e  operacionais  onde 
julgar necessárias ao bom desempenho de suas finalidades. A Dataprev tem por objetivo estudar e 
viabilizar tecnologias de informática, na área da previdência e assistência social, compreendendo 
prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e tratamento de informações, atividades 
de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e imagem, assessoramento e assistência técnica 
no campo de sua especialidade, bem como o desempenho de outras atividades correlatas. Podendo 
prestar serviços a terceiros sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política 
governamental.

A Dataprev tem como missão fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para 
execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.

Sua  visão  é  ser  o  principal  provedor  de  soluções  tecnológicas  para  gestão  de  informações 
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira.

NOTA 2  – BASE  DE  ELABORAÇÃO  E  APRESENTAÇÃO  DAS  DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis, 
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a partir das diretrizes emanadas da Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nºs 11.638/07 e 
11.941/09  (arts.  37  e  38),  atendem  plenamente  os  Pronunciamentos  Técnicos  do  Comitê  de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, dentro de nosso contexto operacional observando a adequação às Normas 
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo “International, Accouting, Standards Board (IASB)” 
e basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação, informações e declarações 
fornecidas pela administração da Empresa.

As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de 
outra forma).

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:

a) Disponibilidades

As disponibilidades incluem, caixa, saldos bancários positivos em contas bancárias e aplicações 
financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço, e com risco insignificante 
de mudança de seu valor de mercado, classificados na categoria de ativos financeiros avaliados ao 
valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos 
de juros até a data do balanço. Sendo que as aplicações financeiras são efetuadas no Banco do 
Brasil S.A., nos termos da legislação específica para empresas estatais, emanada do Decreto-lei n.º 
1.290, de 03 de dezembro de 1973, Resolução do Banco Central n.º 3.284 de 25 de maio de 2005, e 
legislação subsequente;

b)  Faturas a receber

As Faturas a receber estão diretamente relacionadas com as receitas da Empresa e apresentadas de 
acordo com os valores de realização;

c) Estoques

Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os 
valores de realização ou de mercado;

d) Impostos a Recuperar

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

387



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

O saldo de impostos a recuperar  é o crédito que constitui  moeda de pagamento de tributos da 
mesma espécie  ou  não e  estão  sendo tecnicamente  movimentados  de  acordo com a  legislação 
vigente aplicada à matéria;

e) Imobilizado

O ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição,  formação ou construção atualizado 
monetariamente com base na legislação em vigor  até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das 
depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas 
que contemplam a vida útil-econômica dos bens. O valor contábil líquido do ativo imobilizado não 
excede ao seu valor recuperável;

f) Intangível

O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das amortizações 
acumuladas;

g) Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis

As contingências trabalhistas, fiscais e cíveis são provisionadas e registradas no passivo circulante 
pelo valor dos processos concluídos de forma desfavorável para a Empresa. Os demais processos 
são  provisionados  e  registrados  no  passivo  não  circulante  pelos  valores  dos  riscos  de  perdas 
estimadas  pela  administração,  com base nas  informações  prestadas  pela  Coordenação Geral  de 
Consultoria Jurídica;

h) Benefícios a empregados

Os compromissos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência Complementar 
da  Dataprev  – Prevdata  são reconhecidos  pelo  regime de competência  e  com base em cálculo 
atuarial elaborado anualmente por atuário independente;

i) Imposto de renda e contribuição social diferidos

O  imposto  de  renda  (IR)  e  a  contribuição  social  sobre  o  lucro  líquido  (CSLL)  diferido,  são 
calculados  com base  nas  alíquotas  efetivas,  vigentes  na  data  da  elaboração das  demonstrações 
contábeis, em função de prejuízos fiscais, bases negativas e das diferenças intertemporais;

j) Imposto de renda e contribuição social correntes

O imposto de renda (IR) é calculado pelo regime de apuração do lucro real anual, sendo utilizada a 
alíquota  de  15%  e  adicional  de  10%  sobre  o  excedente  de  R$  240.000,00  do  lucro  real.  A 

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

388



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

contribuição social s/o lucro líquido (CSLL) é calculada aplicando-se a alíquota de 9% sobre o 
lucro ajustado;

k) Imposto sobre serviços de qualquer natureza

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) está registrado pelo regime de competência, 
tendo como base de cálculo o preço do serviço, sendo utilizadas alíquotas que variam de 2% a 5%, 
de acordo com o serviço prestado e o município em que se deu o fato gerador; 

l) Contribuição  para  o  financiamento  da  seguridade  social  e  Formação  do  patrimônio  do 
servidor público

A contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio do 
servidor  público  (PASEP)  estão  registradas  pelo  regime  da  cumulatividade  e  da  não-
cumulatividade, sendo  aplicada sobre a base de cálculo as alíquotas de 3% e 7,6% para apuração da 
COFINS e de 0,65% e 1,65% para apuração do PASEP; 

m) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no  Brasil 
requer que  a  administração da Dataprev  faça  o registro de certas transações que afetam os ativos 
e  passivos  e  as  receitas  e  despesas,  com  base  em  estimativas,  bem  como  a  divulgação  de 
informações sobre dados de suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e 
informações  podem  diferir  dessas  estimativas,  quando  de  sua  efetiva  realização  em  períodos 
subsequentes.  As principais  estimativas  relacionadas  às  demonstrações  contábeis  utilizadas  pela 
Dataprev,  referem-se  ao  registro  da  provisão  para  contingências  trabalhistas,  fiscais  e  cíveis, 
provisão  para  participações  nos  lucros  ou resultados  e  realização dos  impostos  e  contribuições 
sociais diferidos; 

n) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes quando sujeitos à variação monetária por 
força de legislação ou cláusulas contratuais, estão registrados e corrigidos com base em índices 
previstos  nos respectivos dispositivos,  de forma a refletir  os  valores  atualizados até  a  data  das 
demonstrações contábeis; e

o)  Apuração do resultado

Na apuração do resultado as receitas, custos e despesas são reconhecidas e registradas segundo o 
regime contábil de competência de cada exercício apresentado.
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NOTA 4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Em conformidade  com a  legislação  vigente  as  aplicações  das  disponibilidades  resultantes  das 
receitas próprias da Dataprev estão sendo efetuadas no Banco do Brasil S.A. no Fundo de Renda 
Fixa de Curto Prazo – F.R.F. – BB – Extra mercado.

2010 2009Descrição

Aplicações Financeiras 5.512 107.068

5.512 107.068

Dentro  do  prisma  do  Planejamento  Estratégico  em  que  preconiza  que  a  Empresa  iria  buscar 
soluções  tecnológicas,  inovadoras,  integradas,  protegidas,  consistentes,  confiáveis  e  com  alta 
eficiência,  a  Dataprev  investiu  maciçamente em sua estrutura  tecnológica.  Somente  em 2010 a 
Empresa realizou investimentos no montante de R$ 101.441 sendo que no próprio exercício de 
2010, das aquisições ocorridas, foi liquidado um total de aproximadamente R$ 65.072. O saldo de 
2009 estava influenciado pelo significativo volume de recebimentos ocorridos na última semana do 
exercício.  Logo,  estas  aquisições  vem  demonstrar  o  porque  da  baixa  no  saldo  de  aplicações 
financeiras do exercício de 2009 para 2010, e em tempo, demonstra também que a Empresa procura 
seguir fielmente o seu Planejamento Estratégico.
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NOTA 5 – FATURAS A RECEBER

Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue:

2010 2009Descrição

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 93.014 127.149
Receita Federal do Brasil – RFB 29.348 27.844
Ministério da Previdência Social – MPS 3.025 4.172
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 3.109 1.936
Superintendência Nacional Prev. Complementar - PREVIC 1.958 -
Consignações 11.664 5.676
Encargos s/faturas recebidas c/atraso 84.997 75.715
Outros 327 430

227.442 242.922

5.1) Principais Contratos

Em 19 de fevereiro de 2010, a Dataprev assinou Contrato de Prestação de Serviços de tecnologia da 
informação para Especialização, Desenvolvimentos e Documentação de sistemas sob a modalidade 
de fábrica de software com o Instituto Nacional do Seguro Social -  INSS, o de nº 02/2010, com 
vigência de 12 meses.

Em 21 de dezembro de 2010, a empresa assinou Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e 
Informações com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o de nº 71/2010, com vigência de 
12 meses.

Em 10 de dezembro de 2010, foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em 
Tecnologia da Informação e Comunicação, o de nº 11/2010 com a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC, com vigência até 09 de setembro de 2011.

Em 24 de dezembro de 2008, foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em 
Tecnologia da Informação e Comunicação, o de nº 39/2008 com o Ministério da Previdência Social 
–  MPS, com vigência de 12 meses, sendo prorrogado através do 2º Termo Aditivo, por mais 6 
meses, com vigência até 23 de junho de 2011.
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Em 02 de janeiro de 2009 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços em regime de empreitada 
por preço unitário de serviços especializados de Tecnologia da Informação com a Receita Federal 
do  Brasil  –  RFB,   o  de  nº  01/2009,  com vigência  até  31  de  outubro  de  2009,  o  mesmo foi 
prorrogado por mais 9 meses através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 30 de junho de 2011.

Em 01 de fevereiro de 2007 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços para Modernização 
Tecnológica dos Sistemas de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº 
05/2007, com vigência até 31 de janeiro de 2012.

As faturas  a  receber  relativas  a  consignações,  referem-se a  serviços  prestados  pela  Dataprev  a 
instituições financeiras que tem por objetivo a operacionalização de empréstimos consignados.

5.2) Encargos Sobre Faturas Recebidas com Atraso

A Dataprev registra na rubrica contas a receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e 
sobre  faturas  recebidas  com atraso.  Estes  registros  são  efetuados  por  força  contratual  e  estão 
aderentes ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também foram efetuados com base no Acórdão nº 
44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em sessão realizada no dia 06 de 
fevereiro de 2003.

As cobranças desses encargos estão sendo efetuadas regularmente por meios administrativos. 

A Dataprev e o seu principal cliente o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS estão trabalhando 
em conjunto para a conciliação e regularização da dívida.

5.3) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Por  decisão  da  administração,  a  Dataprev  não  constitui  Provisão  para  Crédito  de  Liquidação 
Duvidosa devido ao histórico de não possuir prejuízos significativos em seu Contas a Receber e 
principalmente pelo fato da maioria de seus clientes serem órgãos governamentais, minimizando os 
riscos para o recebimento das faturas de serviços prestados.

NOTA 6 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Essa  conta  registra  os  valores  recolhidos  ou  antecipados  a  qualquer  título,  passíveis  de 
ressarcimento ou compensação futura. O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro 
líquido  (CSLL)  antecipados  correspondem,  principalmente,  aos  valores  recolhidos  quando  das 
apurações  tributárias  mensais,  em  conformidade  com  o  artigo  2º  da  Lei  nº  9.430/96,  das 
antecipações de aplicações financeiras e das retenções na fonte referente a serviços prestados a 
Órgãos Públicos. Os saldos de impostos a recuperar podem ser apresentados como segue: 
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Descrição 2010 2009

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR 44.163 33.992
Contribuição Social - CSLL 6.730 7.322
INSS 32 32
Adicional Estadual Imposto de Renda 542 527
ISS 87 58
Outros 189 349

51.743 42.280

O imposto de renda (IR) e a contribuição social (CSLL) são relativos aos exercícios de 2010 e 2009 
e  estão  sendo  utilizados  para  compensação  de  impostos  e  contribuições  através  do  Pedido 
Eletrônico  de  Restituição,  Ressarcimento  ou  Reembolso  e  Declaração  de  Compensação  – 
PER/DCOM,  disponibilizado  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  e  estão  sendo  atualizados 
mensalmente pela taxa SELIC.

NOTA 7 – OUTRAS CONTAS A RECEBER

Referem-se basicamente a gastos incorridos com equipe especializada na área investigativa, relativo 
ao projeto DELEPREV e também a despesas contraídas pela Dataprev, junto ao fornecedor Banking 
Solutions, na contratação de gerenciadores de filas a serem ressarcidos pelo Instituto Nacional do 
Seguro  Social  –  INSS,  conforme  determinado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU,  no 
Acórdão nº 44/2003 da 2ª Câmara.

Descrição 2010
2009

2009
2009

Ressarcimento gastos DELEPREV  – INSS 7.191 6.732
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic 10.697 -
Outros 21 22

17.909 6.754

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

393



Prestação de Contas Ordinárias – Exercício 2010
Relatório de Gestão

NOTA 8 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

A contabilização do imposto de renda (IR) e da contribuição social (CSLL) diferidos foi efetuada 
considerando  as  consequências  fiscais  atuais  e  futuras,  incluindo  o  reconhecimento  de  ativo  e 
passivo fiscal diferidos, decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro e os 
efeitos financeiros destes ativos ocorrerão no momento da realização. 

Em 31 de dezembro de 2010, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e 
contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue:

2010 2009
Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido:

Prejuízo fiscal 32.004 2.566
Déficit  técnico contratado 212.385 217.924
Provisão para contingências 50.972 77.886
Provisão para honorários de êxito 1.384 1.253
Provisão para perdas (ativo circulante) 191 191

Base de cálculo 296.936 299.820

Total do imposto de renda diferido 74.186 74.907

2010 2009
Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida:

Base negativa da CSLL 32.187 2.655
Déficit  técnico contratado 212.385 217.924
Provisão para contingências 50.972 77.886
Provisão para honorários de êxito 1.384 1.253
Provisão para perdas (ativo circulante) 191 191

Base de cálculo 297.119 299.909

Total da contribuição social diferida 26.741 26.992
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NOTA 9 – IMOBILIZADO

O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma:

Descrição

Taxa anual
 de

depreciação 2010 2009

Terrenos - 72 72
Edifícios 4% 60.376 59.573
Instalações 10% 63.497 61.383
Benfeitorias em propriedades de terceiros 20% 14.129 14.118
Benfeitorias em propriedades de acionistas 4% 2.670 625
Obras em andamento - 3.610 3.087
Veículos 20% 34 34
Móveis e equipamentos diversos 10% 13.113 12.823
Equiptos de microfilmagem 10% 447 456
Equiptos tecnologia, informação e comunicação 20% 153.917 121.938
Imobilização em andamento - - 47.883

Total do custo corrigido 311.865 321.992
Depreciações acumuladas  (153.054) (132.617)

Total do imobilizado líquido 158.811 189.375

A Dataprev nos exercícios de 2009 e 2010 investiu maciçamente para modernizar o seu parque 
tecnológico,  infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência Social,  que está 
possibilitando, dentre suas principais ações, a migração e modernização dos sistemas do Ministério 
da Previdência Social – MPS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS.

Ainda como consequência direta da ampliação dos investimentos, foram adquiridos no exercício de 
2009, vários imóveis que pertenciam ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Tais aquisições montaram em R$ 17.632 no exercício de 2010 e R$ 172.357 no exercício de 2009, 
conforme demonstrado na tabela abaixo:
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Resumo das Aquisições do Imobilizado 2010 2009

Modernização tecnológica 12.321 87.378
Aquisição de imóveis - 72.339
Reforma de instalações 3.475 9.504
Aquisição de móveis e equipamentos diversos 1.836 3.136

17.632 172.357

Cerca de 90% das aquisições do imobilizado ocorreram preponderantemente a partir do 4º trimestre 
de 2009, portanto,  por já refletirem o valor de mercado,  a Dataprev não usufruiu da opção da 
revisão  econômica  inicial  prevista  na  Interpretação  Técnica  ICPC  10  do  Comitê  de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, que trata da aplicação inicial ao ativo imobilizado.

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável 
dos  Ativos  (teste  de  impairment),  a  Dataprev  efetuou  revisão  dos  ativos  imobilizados  com o 
objetivo  de  avaliar  eventos  ou  mudanças  nas  circunstâncias  econômicas  operacionais  ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas 
análises preparadas por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio, 
contratada para este fim, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de 
dezembro de 2010 e 2009.
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NOTA 10 – INTANGÍVEL

O intangível está composto da seguinte forma:

Descrição

Taxa anual
 de

depreciação 2010 2009

Software 20% 141.535 64.999
Projetos em andamento 2.658 -
Outros direitos de uso - 2 2

Total do custo 144.195 65.001
Amortizações acumuladas (58.690) (46.779)

Total do intangível líquido 85.505 18.222

Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software são 
amortizados a taxa de 20% ao ano com base na vida útil estimada ou prazos de licenças.

Os investimentos realizados no intangível no exercício de 2010 montaram em R$ 83.809 (2009 = 
R$  11.258)  e  refere-se  a  R$  81.151,  licença  de  uso  de  software  e  R$  2.658  a  projetos  em 
andamento. 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável 
dos Ativos (teste de impairment), a Dataprev efetuou revisão dos ativos intangíveis com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas 
por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio, contratada para este 
fim, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2010 e 
2009.
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NOTA 11 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

A provisão para contingências trabalhistas foi constituída,  em valor considerado suficiente para 
cobrir as perdas estimadas, de acordo com as informações prestadas pela Coordenação Geral de 
Consultoria Jurídica da Empresa, quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais. 
Foram registrados no passivo circulante, o montante dos processos ajuizados e em fase de execução, 
e no passivo não circulante os processos ajuizados e em fase de recurso com a expectativa de perda 
provável.  Os montantes provisionados  para contingências  trabalhistas podem ser apresentados 
como segue:

Descrição 2010 2009
Passivo Circulante 26.647 26.999
Passivo não Circulante 11.833 35.260

38.480 62.259

NOTA 12 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS

A Dataprev atualizou, em 31 de dezembro de 2010, o valor provisionado para contingências fiscais 
e  cíveis,  passando  este  para  R$  12.492  (2009  =  R$  15.626),  julgado  suficiente  para   cobrir 
possíveis   perdas   decorrentes   de  vários   autos  de  infração e  litígios  cíveis,  que  estão  sendo 
discutidos,  em esferas  administrativas  e  judiciais,  junto  a  diversos  órgãos,  consubstanciada  na 
opinião de sua Consultoria Jurídica e estão apresentados como segue:

Descrição 2010 2009
Contingências Fiscais 7.738 6.649
Contingências Cíveis 4.754 8.977

12.492 15.626
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NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

13.1) Capital Social

O capital social, subscrito e integralizado  em 31 de dezembro de 2010, é de R$ 130.000, sendo 
51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

13.2) Incentivos Fiscais

São registrados, nessa conta, os montantes destinados aos incentivos fiscais, atribuídos por ocasião 
da elaboração da declaração de rendimentos. 

13.3) Subvenção dos Bens

Registra o valor dos bens recebidos em doação. 

13.4) Reserva Legal

Constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social,  
conforme artigo 193 da Lei nº 6.404/1976 e Inciso I, do artigo 26, do Estatuto Social. 

13.5) Reaparelhamento Técnico

Refere-se  à  parcela  do  lucro  destinada  à  manutenção e  renovação dos  sistemas  operacionais  e 
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, proporcionando o melhor desempenho 
no tratamento das informações. É constituída à razão de 20%, do lucro líquido ajustado, até o limite  
de 25% do Capital Social, conforme artigo 194, da Lei nº 6.404/1976 e Inciso III, do artigo 26, do 
Estatuto Social. 

13.6) Reserva de Retenção de Lucros

Esta reserva destina-se à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, conforme 
disciplinado pelo artigo 196 da Lei nº 6.404/1976. 

Na  proposta  de  destinação  do  resultado  do  exercício  está  prevista  uma retenção  de  lucros  no 
montante de R$ 14.578, destinados a financiar parcialmente o programa anual de investimentos. 

13.7) Resultado do Exercício

O resultado da Dataprev é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através 
da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. No exercício de 
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2010 a Dataprev apurou um lucro líquido de R$ 25.575.

Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue:

Patrimônio Líquido 2010 2009
Capital Social 130.000 130.000
Reservas de Capital 1 1
Reservas de Lucros 93.793 74.292

223.794 204.293

NOTA 14 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

De acordo com o inciso II, do artigo 26 do Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é de 
25% do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária.

A Dataprev registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2010, juros sobre o capital 
próprio no valor de R$ 5.832, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de R$ 6.074, de 
acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 26 do Estatuto Social.

A seguir, está demonstrado o lucro líquido ajustado, para efeito do cálculo da remuneração proposta 
aos acionistas:

Descrição 2010 2009

Lucro líquido do exercício 25.575 12.119
Absorção de prejuízos acumulados - -
Lucro líquido ajustado 25.575 12.119
Reserva Legal (1.279) (606)
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração 24.297 11.513
Dividendos mínimos (25%) 6.074 2.878
   - Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos 5.832 2.671
   - Dividendos 242 207

Em  cumprimento  à  Deliberação  CVM  nº  207,  de  13  de  dezembro  de  1996,  e  para  fins  de 
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atendimento  às  normas  fiscais,  a  Dataprev  contabilizou  os  juros  sobre  o  capital  próprio  em 
contrapartida  de  despesas  financeiras,  revertendo-os  em  conta  específica,  optando  por  não 
apresentá-los, na demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro líquido do 
exercício, mas, tão somente, nas rubricas contribuição social e imposto de renda.

NOTA 15 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL

Plano de Renda Vinculada – PRV

A  Dataprev  é  patrocinadora  e  garantidora  das  operações  da  Sociedade  de  Previdência 
Complementar da Dataprev – Prevdata, entidade fechada de previdência complementar, sem fins 
lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. O objetivo da Prevdata é 
a suplementação de benefícios previdenciários aos participantes, através de um plano de benefícios 
definidos,  denominado Plano de Renda Vinculada – PRV.   Para consecução de seus objetivos, a 
Prevdata recebeu, até 16 de dezembro de 2000, contribuições mensais da patrocinadora, equivalente 
a  9,37%  da  folha  de  pagamento  mensal  dos  empregados  participantes,  independentemente  da 
parcela de contribuição dos próprios.

Em 23 de dezembro de 2008, a Dataprev e a Prevdata assinaram um Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial, no valor de R$ 252.578, para cobertura da reserva a amortizar do Plano 
de Renda Vinculada – PRV para fins de saldamento, e a adesão da Dataprev como Patrocinadora do 
novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, batizado como Prevdata II. O 
acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano de Renda Vinculada e ainda o 
pagamento do valor atualizado do chamado “Serviço Passado” pela Dataprev, conforme abaixo:

Descrição Valor % Parcelas

Serviço Passado 157.411 62 120
Saldamento 95.167 38 240

TOTAL 252.578 100 -

Em 2010 a Dataprev efetuou amortização no montante de R$ 30.709 e atualização de R$ 25.170, 
restando um saldo de R$ 212.385. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso 
posicionados em 31 de dezembro de 2010.
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Descrição Valor % Parcelas

Serviço Passado 131.827 62 96
Saldamento 80.558 38 216

TOTAL 212.385 100 -

Plano de Contribuição Variável – Prevdata II

O plano CV – Prevdata II  foi  instituído pela  Portaria  SPC/MPS nº  2.666,  publicada no Diário 
Oficial  da União no dia 23 de dezembro de 2008, estruturado na modalidade de “Contribuição 
Variável”, com a finalidade de proporcionar benefícios adicionais aos da Previdência Social, para os 
empregados da Dataprev e da Prevdata.

Na qualidade de Patrocinadora a Dataprev, no exercício de 2010, contabilizou o valor   das parcelas 
relativas  as  contribuições  mensais  na paridade de 1/1,  no montante de R$ 10.262 (2009 = R$ 
6.691).

O plano CV – Prevdata II encerrou o exercício de 2010 com 2.213 participantes ativos (2009 = 
2.023) e 7 assistidos.

Avaliação Atuarial 

a) Plano de Renda Vinculada – PRV

Com base na avaliação atuarial,  elaborada por atuários independentes, com resultados e valores 
posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2010, considerando a metodologia determinada 
pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 – Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 600, de 07 de outubro de 2009, bem como os efeitos  do Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit Atuarial, o passivo/ (ativo) atuarial apurados 
são apresentados como segue:

Descrição  2010  2009

Valor presente das obrigações atuariais 603.323 529.356
Valor justo dos ativos do plano (393.291) (319.481)
Ganhos (Perdas) atuariais a reconhecer (530) (8.048)
Passivo atuarial líquido 209.502 201.827
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Os ganhos (perdas) atuariais a reconhecer serão amortizados no tempo de trabalho remanescente, 
por não excederem aos limites estabelecidos no parágrafo 92 do Pronunciamento Técnico CPC nº 
33 – Benefícios a Empregados, mas em atendimento ao parágrafo 154 das disposições transitórias 
do citado Pronunciamento e como se trata do primeiro cálculo do passivo atuarial com benefícios 
pós-emprego  dentro  da  vigência  do  CPC  nº  33,  o  passivo  de  transição  deve  ser  calculado 
considerando apenas a diferença entre o valor presente das obrigações atuariais (R$ 603.323) e o 
valor justo dos ativos do plano (R$ 393.291). Sendo assim, esse cálculo resulta em um ativo atuarial 
de R$ 210.032, que está lastreado pelo termo de contrato de dívida firmado entre a Dataprev e a 
Prevdata, cujo montante em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 212.385 e estão demonstrados no 
balanço patrimonial como segue:

Descrição Passivo atuarial IR e CSLL diferidos
2010 2009 2010 2009

Passivo Circulante 31.761 30.560 - -
Passivo Não Circulante 180.624 187.364 - -
Ativo Realizável a Longo Prazo - - 72.187 74.070

212.385 217.924 72.187 74.070

As principais  premissas  atuariais,  utilizadas  em 2010 e  2009,  para  determinação  da  obrigação 
atuarial, foram as seguintes:

Hipóteses atuariais  2010  2009
Taxa de desconto para valor presente  da
 obrigação atuarial 12,44% 10,78%
Taxa de rendimento esperada sobre os 
ativos do plano 12,44% 10,78%
Taxa real anual de juros 6%a.a 5,5%a.a
Taxa de inflação estimada 5%a.a 5%a.a.
Capacidade salarial
Capacidade de beneficio
Taxa de rotatividade (ativos)

98%
98%
0%

100%
100%

0%
Taxa de crescimento salarial 1%a.a 1%a.a
Taxa de crescimento de benefícios (assistidos) 0%a.a 0%a.a
Estimativa de reajuste INPC-IBGE INPC-IBGE
Geração futura de novos entrados 0 0
Tábua de sobrevivência de válidos AT-83 AT-83
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Tábua de mortalidade de válidos AT-83 AT-83
Tábua de mortalidade de inválidos IAPB-55 IAPB-55
Tábua de entrada em invalidez LIGHT LIGHT
Composição de famílias de pensionistas Dados do cadastro Dados do cadastro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1) Os ativos do plano estão posicionados em novembro de 2010 e projetados para dezembro de 
2010, conforme mencionado no laudo de avaliação atuarial.

2) Os dados cadastrais individuais utilizados são de novembro de 2010.

3) A avaliação do plano de custeio da Prevdata é procedida por atuário independente, em regime de 
capitalização, adotado em caráter geral.

4)  O  resultado  desta  avaliação  foi  de  uma obrigação  atuarial  descoberta  de  R$  209.502.  Esta 
obrigação sem o reconhecimento das perdas atuariais apuradas em 31/12/2010 atinge o montante de 
R$ 210.032, sendo inferior ao valor do Termo de Compromisso atualmente registrado no valor de 
R$ 212.385.

b) Plano de Contribuição Variável – Prevdata II

Com base na avaliação atuarial,  elaborada por atuários independentes, com resultados e valores 
posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2010, considerando a metodologia determinada 
pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 – Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação 
CVM nº  600,  de  07  de  outubro  de  2009,o  Plano  de  Contribuição  Variável  –  Prevdata  II  não 
apresenta passivos atuariais a descoberto, sendo que os saldos das contas de Contribuição Definida 
somam  R$  342  relativos  aos  Benefícios  Concedidos  e  R$  31.334  relativos  aos  Benefícios  a 
Conceder, totalizando uma reserva matemática de R$ 31.676. O patrimônio para cobertura do plano 
monta em R$ 33.293, resultando em um superávit de R$ 1.617 (valor justo dos ativos do plano R$ 
33.293  –  valor  presente  das  obrigações  atuariais  R$  31.676),  demonstrando  a  suficiência  do 
patrimônio em relação às reservas matemáticas.

Em conformidade com o regulamento do plano, antes de concedida a aposentadoria programada, o 
participante poderá optar pela conversão total ou parcial do saldo da Conta Individual Global em 
Renda  Mensal  Vitalícia,  passando  nesse  momento  para  a  fase  de  benefício  definido  do  plano. 
Ocorre que, todos os participantes que se encontravam em gozo de benefícios de renda, não fizeram 
a opção pelo recebimento vitalício, por esse motivo, o plano de benefícios, na data da reavaliação, 
não apresenta benefícios concedidos ou a conceder na modalidade de benefício definido. 
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NOTA 16 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A divulgação de transações com partes relacionadas objetiva fornecer subsídios de informações 
sobre as transações ocorridas entre as partes.

16.1) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Cerca de 66% das operações da Dataprev (2009 = 69%) referem-se às transações com o acionista 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2010 e 2009, as transações 
com o referido acionista resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado:

Descrição 2010 2009

Receitas por prestação de serviços 476.770 457.827
Contas a receber por prestação de serviços 93.014 127.149
Encargos s/faturas recebidas c/atraso 84.997 75.715
Ressarcimento gastos DELEPREV - INSS 7.191 6.732
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila 10.697 -
Contas a receber por convênio 2.593 2.232

16.2) Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata

As operações realizadas com a Prevdata estão descritas na nota 14.

NOTA 17 – PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS

Em julho de 2010, por intermédio do Ofício nº 623/DEST-MP, o Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST aprovou o Programa de Participações nos Lucros ou 
Resultados (PPLR) da Dataprev, para o exercício de 2010.

Considerando os parâmetros constantes no referido Ofício e nas metas do PPLR, a Dataprev efetuou 
provisão para participação de empregados no montante de R$ 1.458, sujeitando-se sua distribuição 
ao aceite das representações sindicais e ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 
2010, bem como a aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho de Administração. 

NOTA 18 – REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES E EMPREGADOS

A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, no mês de dezembro de 2010 e  
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2009, bem como o salário médio de seus empregados, foram:

Dirigentes Empregados
2010 2009 2010 2009

Maior - R$ 30.347,23 28.553,79 19.446,23 17.963,93
Menor - R$ 21.792,47 20.587,57 1.831,18 1.736,03
Salário médio - R$ 3.654,25 3.427,45

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram consideradas as 
remunerações básicas, procedimento idêntico ao adotado em 2009. Para apuração dos valores da 
maior e menor remuneração dos diretores foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na 
Portaria MPS n° 138, de 29 de abril de 2008. Entretanto, variação da maior e menor remuneração 
referente a 2010 decorre do fato de alguns dirigentes terem optado por perceberem a remuneração 
da entidade de origem.

Para obtenção do salário médio dos empregados, foi utilizada a média ponderada, ou seja, levou-se 
em conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial.

RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO
Presidente

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos

ROGÉRIO SOUZA MACARANHAS
Diretor de Relacionamento,Desenvolvimento e 
Informações

JANICE AGUNDES BRUTTO
Diretora de Pessoas

DANIEL DARLEN CORRÊA RIBEIRO
Diretor de Infraestrutura de TIC

JORGE SEBASTIÃO GOMES DA COSTA
Gerente do Departamento de Gestão Contábil

CONTADOR CRC-RJ-048982/0-8 S-DF
CPF. 591.636.587-04
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 4 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando 
os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim 
como a posição da Dataprev como detentora de investimento 
permanente em outras sociedades (investidora).

DECLARAÇÃO

Com relação às informações relativas a composição acionária do capital social, conforme previsto 
na parte B, item 4, do anexo II da Decisão Normativa TCU nº 107, de 27 de outubro de 2010, 
DECLARAMOS que conforme, artigo 6º, do Decreto nº 7.151, de 09 de abril de 2010, que aprova 
o Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, o 
capital social dessa empresa pública é de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), não é 
subdividido em ações e  está  totalmente integralizado e distribuído entre  a  União e  o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS),  na forma seguinte:

ACIONISTAS PARTICIPAÇÃO R$

UNIÃO   51 % (cinquenta e um por cento)  66.300.000,00
INSS   49 % (quarenta e nove por cento)  63.700.000,00

TOTAL 100 % (cem por cento) 130.000.000,00 

Jorge Sebastião Gomes da Costa
Gerente do Departamento Gestão Contábil

Contador CRC-RJ-048982/0-8 S-DF
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 5 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, 
quando a legislação dispuser a respeito.

À
Diretoria da
EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  E  INFORMAÇÕES  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  – 
DATAPREV

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Examinamos o balanço patrimonial da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –  DATAPREV,  levantado  em  31  de  dezembro  de  2010,  e  as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, da demonstração do 
valor adicionado e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nesta data, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil 
que requerem a realização dos exames com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das 
demonstrações  financeiras  em  todos  seus  aspectos  relevantes.  Portanto,  nossos  exames 
compreenderam,  entre  outros  procedimentos:  (a)  o  planejamento  dos  trabalhos,  considerando a 
relevância  dos  saldos,  o  volume das  transações,  o  sistema  contábil  e  de  controles  internos  da 
Companhia; (b) a constatação, com base em testes das evidências e dos registros que suportam os 
valores  e  as  informações  contábeis  divulgadas;  (c)  a  avaliação  das  práticas  e  das  estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como a apresentação 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa  opinião,  e  com base  no  parecer  do  Atuário  Independente,  as  demonstrações 
contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial  e  financeira  da  EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  E  INFORMAÇÕES  DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV, em 31 de dezembro de 2010, e o resultado das operações, 
as mutações de seu patrimônio líquido, os fluxos de caixa e os valores adicionados, nas operações 
referentes ao exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,  
Legislação Vigente e Princípios Fundamentais de Contabilidade.
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4. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2009, 
apresentado para fins de comparação foram examinadas por outros auditores independentes, cujo 
parecer foi emitido em 12 de fevereiro de 2010.

Rio de janeiro, 21 de fevereiro de 2011.

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
CRC/RS 71.505/O-3  - “S” – RJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA

CRC/RS 4.773/O-4 - “S” - RJ
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PARTE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ITEM 12 – RELATIVO ÀS 
EMPRESAS PÚBLICAS

 1 Remuneração paga aos administradores

A política de remuneração paga aos administradores segue o Estatuto da Dataprev nos artigos:

• Art. 31 – “A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além do 
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da 
função, será de dez por cento da remuneração mensal média dos Diretores” e

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

A portaria nº 138, de 29 de abril de 2008 do Ministério da Previdência Social (publicada no DOU – 
Seção 01 – Nº  82,  quarta-feira,  30  de  abril  de  2008) regulamenta  o Artigo  33  do Estatuto  da 
Dataprev no que se refere à  parte fixa da remuneração do  Presidente e dos demais Diretores da 
Dataprev da seguinte forma:

O  MINISTRO  DE  ESTADO  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL,  no  uso  de  suas  
atribuições legais e tendo em vista a competência que lhe foi cometida pelo art.  
33 do Decreto nº 3.457, de 12 de maio de 2000, resolve: 
Art. 1º Estabelecer que, a partir de 1º de abril de 2008, a remuneração dos  
Diretores  da  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social  -  
DATAPREV, inclusive a do Presidente, será em valor equivalente:

I - ao da remuneração que recebe no cargo ou emprego na entidade  
de origem; ou 

II - a maior remuneração paga pela DATAPREV a qualquer de seus  
empregados. 

Parágrafo único. Optando o dirigente pela remuneração prevista no  
inciso I será esta acrescida de gratificação de sessenta por cento ou  
sendo a opção pela remuneração prevista no inciso II, a gratificação  
será de vinte por cento, ambas incidentes sobre a maior remuneração  
paga pela DATAPREV a qualquer de seus empregados. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revoga-
se Portaria nº 148, de 18 de maio de 2006, publicada no DOU de 26 de maio de 
2006, Seção 1, pág. 59.
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LUIZ MARINHO 
A portaria nº 417, de 18 de dezembro de 2008 do Ministério da Previdência Social (publicada no 
DOU – Seção 01 – Nº 247, sexta-feira, 19 de dezembro de 2008) regulamenta o Artigo 33 do 
Estatuto da Dataprev no que se refere à parte variável da remuneração do Presidente e dos demais 
Diretores da Dataprev da seguinte forma:

O  MINISTRO  DE  ESTADO  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL,  no  uso  de  suas  
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei Nº 10.101, de 19 de  
dezembro de 2000, e no art. 33 do anexo ao Decreto Nº 3.457, de 12 de maio de  
2000, resolve:
Art.  1º  Assegurar,  ao  Presidente  e  aos  demais  Diretores  da  Empresa  de  
Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, a participação  
nos  lucros  e  resultados  na  forma  definida  pela  Empresa  para  os  seus  
trabalhadores. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
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Quadro C.12.1 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Conselho de Administração

Nome do 
Conselheiro (a)

Período Remuneração
Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

Antônio Carlos Alff 06/03/2009 28/09/2010 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 - - - 20.591,96
Carlos Eduardo 
Gabas 08/08/2005 31/03/2010 2.230,32 2.230,32 2.230,32 - - - - - - - - - 6.690,96

João Ernesto 
Aragonés Vianna 19/04/2010 28/12/2010 - - - 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 20.971,89

Murilo Francisco 
Barella 19/04/2010 14/01/2011 - - - 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 20.971,89

Paulo Roberto dos 
Santos Pinto 19/04/2010 19/04/2012 - - - 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 20.971,89

Rodrigo Ortiz D' 
Ávila Assumpção 30/12/2008 30/12/2010 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 27.662,85

Valdir Moysés 
Simão 12/12/2008 31/12/2010 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 27.662,85

Francisco José 
Freire Ribeiro 22/07/2008 31/03/2010 2.230,32 2.230,32 2.230,32 - - - - - - - - - 6.690,96

José Aurélio Lima 15/03/2004 11/03/2012 - - - - - - - - - 2.349,19 - 2.360,85 4.710,04
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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(Continuação) Quadro C.12.1 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Conselho Fiscal

Nome do 
Conselheiro (a) 

(T/S)

Período Remuneração

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

Carlos Augusto 
Simões Gonçalves 
Júnior (T)

14/06/2007 03/07/2011 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 27.662,85

Guilherme Fernando 
Scandelai (T) 15/09/2006 23/01/2011 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 27.662,85

Fernando 
Nascimento Barbosa 
(T)

04/06/2008 07/06/2012 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.230,32 2.301,13 2.335,81 2.335,81 2.353,35 2.344,58 2.349,19 2.360,85 2.360,85 27.662,85

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas
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Quadro C.12.2 - Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em 

R$ 1,00

Identificação do Órgão
Órgão: DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO
2008 2009 2010

Número de membros: 05 05 05
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 1.038.922 1.346.453 1.441.692
a) Salário ou pró-labore 1.038.922 1.346.453 1.441.692
b) Benefícios diretos e indiretos
c) Remuneração por participação em comitês
d) Outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i) 8.118 13.221 0
e) Bônus
f) Participação nos resultados 8.118 13.221 0
g) Remuneração por participação em reuniões
h) Comissões
i) Outros
III – Total da Remuneração ( I + II) 1.047.040 1.359.674 1.441.692
IV – Benefícios pós-emprego
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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Quadro C.12.2 - Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em 

R$ 1,00

Identificação do Órgão
Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO
2008 2009 2010

Número de membros: 08 06 09
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 116.586 130.275 156.745
a) Salário ou pró-labore 116.586 130.275 156.745
b) Benefícios diretos e indiretos
c) Remuneração por participação em comitês
d) Outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)
e) Bônus
f) Participação nos resultados
g) Remuneração por participação em reuniões
h) Comissões
i) Outros
III – Total da Remuneração ( I + II) 116.586 130.275 156.745
IV – Benefícios pós-emprego
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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Quadro C.12.2 - Síntese da Remuneração dos Administradores Valores em 
R$ 1,00

Identificação do Órgão
Órgão: CONSELHO FISCAL

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO
2008 2009 2010

Número de membros: 05 04 03
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 72.948 78.165 82.988
- Salário ou pró-labore 72.948 78.165 82.988
- Benefícios diretos e indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)
- Bônus
- Participação nos resultados
- Remuneração por participação em reuniões
- Comissões
- Outros
III – Total da Remuneração ( I + II) 72.948 78.165 82.988
IV – Benefícios pós-emprego
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Quadro C.12.3 - Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos 
Administradores Valores em 

R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados EXERCÍCIO
2008 2009 2010

I – Bônus (a+b+c+d)
a) Valor mínimo previsto no plano de remuneração
b) Valor máximo previsto no plano de remuneração
c) Valor  previsto  no  plano  de  remuneração,  caso  as 
metas estabelecidas fossem atingidas
d) valor efetivamente reconhecido no resultado 
II – Participação no Resultado (e+f+g+h) 8.118 13.221 0
d) Valor mínimo previsto no plano de remuneração
e) Valor máximo previsto no plano de remuneração
f) Valor  previsto  no  plano  de  remuneração,  caso  as 
metas estabelecidas fossem atingidas
g) Valor efetivamente reconhecido no resultado 8.118 13.221 0
III – Total ( I + II) 8.118 13.221 0
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE
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PARTE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ITEM 36 – RELATIVO ÀS 
UNIDADES JURISDICIONADAS PATROCINADORAS DE ENTIDADE 
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

 1 Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar 
patrocinadas

Informações  sobre  as  entidades  fechadas  de  previdência  complementar  patrocinadas,  em 
especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à conformidade com a legislação 
pertinente e com os objetivos a que se destinarem

a) Nome:  Prevdata

b) Razão Social:  Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata

c) CNPJ: 30.258.057/0001-56

d) Demonstrativo Anual, contendo 08 (oito) subitens:

1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes:
R$ 176.529.513,64

2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
Plano de Renda Vinculada – PRV: R$ 4.085.808,82
Plano de Contribuição Variável – PCV: R$ 10.367.362,45

3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
Plano de Renda Vinculada – PRV: R$ 4.085.808,82
Plano de Contribuição Variável – PCV: R$ 10.276.669,20

4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
Plano de Renda Vinculada – PRV: R$ 24.293.084,82 (Termo de Compromisso)
Plano  de  Renda  Vinculada  –  PRV:  R$  248.589,90  (Atualização  Monetária,  Juros  e 
Multa)
Plano de Contribuição Variável – PCV: R$ 60.119,77 (Atualização Monetária, Juros e 
Multa)

5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições
Plano de Renda Vinculada – PRV
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Referem-se às contribuições adicionais (dos participantes) e parcelas de empréstimos, 
pagas pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.
Plano de Contribuição Variável – PCV (CV – Prevdata II)
Referem-se às contribuições adicionais (dos participantes) e parcelas de empréstimos, 
pagas pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.

6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
Programa de Investimento do Plano de Benefício Definido:

Modalidade de 
Aplicação

2010
Valor R$ (*) Distribuição 

Renda Fixa  254.268.741,97 61,06%
Renda Variável  118.020.475,63 28,34%
Mercado Imobiliário  2.768.044,5 0,66%
Operações com 
Participantes  41.312.207,84 9,92%

Outros realizáveis  25.980,32 0,01%
Total  416.395.450,27 100,00%

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.
Programa de Investimento do Plano de Contribuição Variável: 

Modalidade de 
Aplicação

2010
Valor R$ (*) Distribuição

Renda Fixa  28.713.179,86 88,42%
Renda Variável  3.155.402,52 9,72%
Operações com 
Participantes  605.421,16 1,86%

Total  32.474.003,54 100,00%
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.
Programa de Investimento do Plano de Gestão Administrativa:

Modalidade de 
Aplicação

2010

Valor R$ (*) Distribuição
Renda Fixa 6.964.862,77 100%
Total 6.964.862,77 100%
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.
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7. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar

Ofício nº. 166/ERRJ/PREVIC 

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2010.
Ao Senhor 
Paulo Sérgio Santos do Carmo 
Diretor Presidente da Sociedade de Previdência Privada da Dataprev 
Avenida Rio Branco, nº 108, 13° andar – Centro 
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20.040-001 

Assunto: Encerramento de Ação Fiscal – Relatório de Fiscalização nº 05/2010/ERRJ/PREVIC. 

Senhor Diretor Presidente, 

1. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no exercício 
de  suas  atribuições  legais,  executou  ação  fiscal  nessa  Entidade,  no  período  de  01/03/2010  a 
03/05/2010,  Plano de  Renda Vinculada  –  PRV,  CNPB n°  1979.0001-74.  Em decorrência  deste 
procedimento, foi elaborado o Relatório de Fiscalização nº 05/2010/ERRJ/PREVIC, que originou 
determinações a serem cumpridas pela EFPC. 

2. As  respostas  em  atendimento  às  determinações  do  Relatório  de  Fiscalização  n° 
05/2010/ERRJ/PREVIC foram analisadas  e  acatadas,  concluindo-se,  assim,  que  foi  encerrada  a 
Ação Fiscal. 

3. O Escritório se coloca à disposição para esclarecer eventual dúvida que venha a surgir 
sobre a ação fiscal. Para tanto, deve ser mencionado o comando 344178318, número sob o qual o 
presente ofício foi protocolado. 

Atenciosamente,

Humberto da Silva Junior
Coordenador Escritório Regional II -Rio de Janeiro

Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Rua México, 168 –11º andar – Centro

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.031-143
Fone: (21) 2532-5963
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8. Avaliação  da  política  de  investimentos  da  entidade  fechada  de  previdência 
complementar, evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com 
a Resolução 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional;
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e) Conclusões contidas no parecer da auditoria independente

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS (Boucinhas, Campos & Conti – Auditores Independentes)

Aos participantes e às patrocinadoras da

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata

1. Examinamos  as  Demonstrações  Contábeis  consolidadas  da  Sociedade  de  Previdência 
Complementar da Dataprev – Prevdata , que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 
31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do ativo líquido 
e do plano de gestão administrativa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

RESPONSABILIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  SOBRE  AS  DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

2. A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações  contábeis  de  acordo  com as  práticas  contábeis  adotadas  no  Brasil  aplicáveis  a 
entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e 
pelos  controles  internos  que  ela  determinou  como  necessários  para  permitir  a  elaboração  de 
demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
consolidadas  com base  em nossa  auditoria,  conduzida  de  acordo  com as  normas  brasileiras  e 
internacionais  de  auditoria.  Essas  normas  requerem o  cumprimento  de  exigências  éticas  pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante. 

4. Uma  auditoria  envolve  a  execução  de  procedimentos  selecionados  para  obtenção  de 
evidência  a  respeito  dos  valores  e  divulgações  apresentados  nas  demonstrações  contábeis 
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consolidadas.  Os  procedimentos  selecionados  dependem do julgamento  do  auditor,  incluindo  a 
avaliação  dos  riscos  de  distorção  relevante  nas  demonstrações  contábeis  consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles  internos  relevantes  para  a  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstrações 
contábeis consolidadas da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos  da  Entidade.  Uma  auditoria  inclui,  também,  a  avaliação  da  adequação  das  práticas 
contábeis  utilizadas  e  a  razoabilidade  das  estimativas  contábeis  feitas  pela  Administração,  bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis Consolidadas tomadas em conjunto. 

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Opinião

6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas  apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Sociedade de 
Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata em 31 de dezembro de 2010 e o desempenho 
consolidado de suas  operações  para o exercício  findo naquela data,  de acordo com as  práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC.

ÊNFASE

EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS  RELACIONADOS  ÀS  OBRIGAÇÕES   DO  FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – OFND RECONHECIDOS JUDICIALMENTE

7. Conforme mencionado na nota explicativa nº 15 às demonstrações contábeis, a Sociedade de 
Previdência  Complementar  da  Dataprev  –  Prevdata  não  registrou  o  êxito  da  demanda  judicial 
ajuizada pela ABRAPP em nome de suas afiliadas do processo que transitou em julgado e cuja 
decisão reconheceu que as Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND) devem ser 
corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC ao invés do Bônus do Tesouro Nacional – 
BTN.

OUTROS ASSUNTOS

8. As  demonstrações  contábeis  referidas  no  primeiro  parágrafo  representam  os  registros 
contábeis de todos os planos de benefícios sob a responsabilidade da Entidade. Os procedimentos 
de auditoria foram planejados e executados considerando a posição consolidada da Entidade, e não 
sobre  as  informações  individuais  por  plano  de  benefício,  que  estão  sendo  apresentadas  em 
atendimento ao item 17 do Anexo C da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do 
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Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011.

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI

Auditores Independentes S/S

CRC-SP-5.528/O-S-RJ

Antonio Carlos de Oliveira Pires

Contador-CRC-RJ-065.305/O-RJ

f) Conclusões do último estudo atuarial

Parecer Atuarial do Plano de Renda Vinculado – PRV

(S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.)

A presente  avaliação  foi  desenvolvida  especificamente  para  dimensionar  a  situação  financeiro 
atuarial  do  Plano  de  Benefícios,  de  acordo  com a  metodologia,  hipóteses  e  premissas  citadas 
anteriormente,  em  consonância  com  Regulamento  do  Plano  de  Renda  Vinculado  –  PRV com 
Saldamento, que está equacionado e fechado a novas adesões.

Interpretamos  os  dispositivos  legais  e  identificamos  as  particularidades  de  cada  participante, 
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2010, e de informações fornecidas pela 
Sociedade  de  Previdência  Complementar  da  Dataprev  –  Prevdata  à  S  TINOCO –  Consultores 
Associados em Previdência Complementar Ltda.  que,  após a  realização de testes apropriados e 
devidos acertos, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial. 

Os resultados envolvem projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios 
internacionalmente  aceitos,  e  identificam  os  Custos  e  as  Provisões  Matemáticas  do  Plano  de 
Benefícios, atendendo a Resolução n° 18, de 28.03.2006, do CGPC, que estabelece os parâmetros 
técnico atuariais  para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência 
complementar.
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Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das 
hipóteses  e  premissas  utilizadas  nos  cálculos.  Assim,  modificações  futuras  nas  experiências 
observadas implicarão em variações substanciais nos resultados atuariais.

Concluímos que a  situação atuarial  do Plano encontra-se em equilíbrio técnico e  as reservas  a 
constituir  estão  sendo  formadas  em  proporção  superior  às  expectativas  traçadas,  em  razão  da 
permanência em atividade de parcela significativa de participantes já em condições de solicitar o 
benefício  de  aposentadoria,  contribuindo  para  equacionamento  do  déficit  técnico  anterior,  dos 
resultados  acumulados  dos  investimentos,  obtidos  no  período  2008/2010,  que  superaram 
amplamente  as  metas  atuariais  acumuladas,  e  o  recebimento  das  reservas  de  tempo de serviço 
passado lastreado pelo Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial, firmado através do 
acordo  entre  Prevdata  e  Dataprev,  sendo  assim,  mediante  cumprimento  deste  acordo  o  Plano 
encontra-se solvente e em equilíbrio.

Em  nossa  opinião  os  riscos  mais  significativos  estão  mitigados  pela  formação  das  provisões 
matemáticas individuais, pela constituição de reservas de contingência decorrentes de resultados 
superavitários, e da alocação otimizada dos investimentos dos recursos garantidores do Plano.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2011.

Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco

Atuário dos Planos

Miba 305
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Parecer Atuarial do Plano de Contribuição Variável – PCV (CV – Prevdata II)

(S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.)

A presente  avaliação  foi  desenvolvida  especificamente  para  dimensionar  a  situação  financeiro 
atuarial  do  Plano  de  Benefícios,  de  acordo  com a  metodologia,  hipóteses  e  premissas  citadas 
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano CV – Prevdata II.

Interpretamos  os  dispositivos  legais  e  identificamos  as  particularidades  de  cada  participante, 
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2010, e de informações fornecidas pela 
Sociedade  de  Previdência  Complementar  da  Dataprev  –  Prevdata  à  S  TINOCO –  Consultores 
Associados  em  Previdência  Complementar  Ltda.  que,  após  a  realização  de  testes  apropriado, 
considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.

O  plano  está  estruturado  na  modalidade  de  Contribuição  Variável,  no  regime  financeiro  de 
Capitalização, pelo método de Capitalização Financeira.

A  situação  atuarial  do  Plano,  avaliada  em  função  dos  regimes  financeiros,  métodos  de 
financiamento  atuarial  e  hipóteses  atuariais,  apresentou  em 31/12/2010  resultado  de  Equilíbrio 
Técnico.

Por  se  tratar  de  plano  estruturado  na  modalidade  Contribuição  Variável,  tanto  na  fase  de 
capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus 
participantes  limita-se  ao  saldo  de  conta  individual,  conforme  formulação  constante  em  Nota 
Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.

Em nosso entendimento os riscos de maior impacto estão mitigados: o do investimento dos recursos 
garantidores  pelo  desenho do Plano e  pelas  verificações  das  diversas  simulações  testadas  pelo 
ALM; e o dos benefícios não programáveis ou de risco, pela formação dos recursos acumulados na 
conta coletiva constituída para custear esses riscos.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2011.

Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco

Atuário dos Planos

Miba 305
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 2 Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício 
com base no disposto no art.25 da Lei Complementar nº 108/2001

Ações executadas no exercício com vistas à supervisão sistemática das atividades da entidade 
fechada, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 
29 de maio de 2001. 
Considerando o disposto no § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 - 
“A  fiscalização  a  cargo  do  Estado  não  exime  os  patrocinadores  e  os  instituidores  da 
responsabilidade  pela  supervisão  sistemática  das  atividades  das  suas  respectivas  entidades 
fechadas” – a  Dataprev inclui a  Prevdata no cronograma de atividades anuais de sua Auditoria 
Interna, e envia os resultados à Direção da patrocinadora, à Entidade, e ao órgão de controle interno 
da Unidade Jurisdicionada.

Sistematicamente é efetuado o acompanhamento para avaliar o estágio das providências adotadas na 
Entidade em atendimento às determinações, recomendações ou solicitações emanadas dos órgãos de 
controle e, quando possível, as principais dificuldades detectadas no processo de implementação 
dessas recomendações.

A Prevdata tem como finalidade instituir e administrar plano de benefícios de caráter previdenciário 
a  seus  participantes,  ativos,  assistidos  e  beneficiários,  tendo  como  suas  atividades  de  maior 
importância  a  captação da  contribuição  dos  participantes  e  da  sua  patrocinadora,  a  gestão  dos 
recursos  arrecadados,  propiciando,  no  mínimo,  o  retorno  atuarial  para  a  concessão  de 
suplementação dos benefícios previdenciários, tendo como patrocinadora a Dataprev - Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social e, no caso dos empregados da própria Prevdata.

Os recursos obtidos através das contribuições dos participantes e da patrocinadora para custeio do 
plano  de  benefícios  são  investidos  de  acordo  com as  normas  estabelecidas  pela  Secretaria  de 
Políticas  de  Previdência  Complementar  do  Ministério  da  Previdência  Social,  pelo  Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Estes investimentos visam a manutenção do 
valor  real  dos  capitais  aplicados   no  tempo,  segurança,  liquidez  e  a  garantia  dos  direitos  dos 
participantes ativos e assistidos.

Resultados  da  fiscalização  e  do  controle  da  Prevdata  efetuados  pela  Dataprev  (conforme 
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001)

Em cumprimento ao contido na Decisão Normativa TCU nº 107, de 27 de outubro de 2010, anexo 
II, item 36, subitem I, letra d), numero 8, registramos que no exercício de 2010, mediante Ordem de 
Serviço nº. 043/10 foi efetuada auditoria na Prevdata no período de 16 de agosto de 2010 a 13 de 
dezembro de 2010. 

O referido trabalho previsto no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna -  PAINT/2010, 
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visou  atender  à  ação  fiscalizadora  da  Patrocinadora,  e  teve  por  objetivo  a  avaliação  das 
demonstrações contábeis da entidade, o atendimento ao estabelecido na Norma de Execução nº 1 de 
05/01/06 da CGU, Resolução CGPC nº 28 de 2009, IN SPC nº 34 de 2009, Resolução CGPC nº 29 
de 2009, NBCT - TE 11, Resolução CMN 3792, bem como as recomendadas pela Auditoria Interna 
e dos demais órgãos de controle contidas no módulo de acompanhamento do aplicativo AUDIN, 
resultantes de trabalhos anteriores. 

Também integrou  o  escopo  do  trabalho  a  obtenção  dos  elementos  de  convicção  necessários  à 
manifestação da Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU no Relatório Anual de Atividades 
-  RAINT 2010, quanto ao cumprimento pela Dataprev das suas obrigações legais em relação a 
Prevdata, em especial quanto ao disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 
2001, e o § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

Relacionamos  nos  tópicos  a  seguir  as  informações  das  obrigações  da  Dataprev  relativas  ao 
cumprimento da LC Nº 108 e 109. 

Limites para Repasses
A  Dataprev  é  patrocinadora  e  garantidora  das  operações  da  Sociedade  de  Previdência 
Complementar da Dataprev - Prevdata, entidade fechada de previdência complementar, sem fins 
lucrativos, com patrimônio e autonomia administrativa e financeira próprios. 

Com relação aos repasses de contribuições da Patrocinadora no exercício de 2010, verificamos que 
os  repasses  até  o  mês  de  dezembro/10  estão  de  acordo  com  o  estabelecido  na  Emenda 
Constitucional Nº. 20 -  na paridade de 1/1 -  em relação aos valores pagos pelos participantes.

Com base nos demonstrativos contábeis e no relatório de contribuições da Sociedade, a Prevdata 
recebeu recursos dos planos de Benefício Definido e Contribuição Variável até o mês de dezembro 
de 2010 o montante líquido de R$ 28.815.827,84. Em relação ao Plano de Benefício Definido, 
saldado em 12/2008, foram recebidos R$ 8.171.796,19, e em relação ao Plano de Contribuição 
Variável R$ 20.644.031,65. 

Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora
Quanto à observância dos limites fixados em lei, para cessão de pessoal e bens, verificamos que não 
há  cessão  de  bens  à  Prevdata.  Com  relação  a  recursos  humanos,  identificamos  a  cessão  do 
empregado Ary Follain Junior matrícula nº 273228, que exerce a função de Diretor.

Regularidade das Dívidas Existentes entre a Dataprev e a Prevdata
A dívida contratada com a patrocinadora Dataprev vem sendo honrada conforme valores pactuados 
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no  Termo  de  Compromisso  firmado  entre  Dataprev  e  Prevdata,  no  exercício  de  2008,  onde 
estabelece  que a  Dataprev  assume 100% do valor  do  Serviço  passado e  a  cota  de  70,10% da 
necessidade de reserva a integralizar apurada, anualmente no momento do encerramento de cada 
exercício,  neste  caso  em 31/12/2009.  A parcela  remanescente  da  insuficiência  patrimonial  que 
correspondeu  a  29,90%  vem  sendo  custeada  pelos  participantes  através  das  contribuições 
extraordinárias.

A Prevdata tem registrado em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2010, o valor a receber de R$ 
212.384.627,12,  referente  ao  Termo  de  Compromisso,  cujo  valor  é  correspondido  pela 
Contabilidade da Dataprev.
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RESULTADOS E CONCLUSÕES

Conforme se verifica nas páginas que antecedem esta conclusão, o ano de 2010 foi expressivo para 
a Dataprev. Neste período, registrou-se o segundo maior volume de investimentos realizados pela 
empresa ao longo de sua história. 

Foram aplicados  R$  101.4  milhões:  R$  12.3  milhões,  em modernização  tecnológica;  R$  83.8 
milhões,  com licença de uso de software;  R$ 3.5 milhões,  na reforma de instalações e R$ 1.8 
milhões, na aquisição de móveis e equipamentos diversos.

O equilíbrio financeiro também é marca de realce no período, em que, como fator determinante, 
sobressai a regularidade de recebimento de faturas de prestação de serviços. Exemplo disso foram 
os R$25.6 milhões de lucro líquido registrados no período. Valor superior em 111,03%, em relação 
ao ano anterior. 

A Receita Operacional Bruta da Dataprev totalizou R$ 718.8 milhões, em 2010, incremento de 
7,97%, na comparação com os R$ 665.8 milhões, obtidos no exercício anterior, enquanto que a 
Receita Operacional Líquida foi de R$ 618.7 milhões, contra R$ 571.7 milhões apuradas em 2009, 
representando um aumento de 8,22%.

Também neste mesmo exercício, a empresa celebrou com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o maior contrato de prestação de serviços de sua trajetória, no valor de R$ 570 milhões. 
Entregas  significativas  para  seus  clientes  foram  concluídas;  o  processo  de  modernização 
tecnológica foi acelerado; a implantação de sistemas internos focados na gestão da área meio foi 
iniciada; a política de gratificação variável por resultados, consolidada; e a aquisição e reformas de 
imóveis continuaram em andamento.

Esses e outros resultados têm correlação direta  com as metas estabelecidas no Plano   Diretor de 
Tecnologia da Informação da Previdência Social, que prevê, entre outras ações, a modernização 
tecnológica, em curso na empresa, desde 2008, e que compreende, principalmente, a migração de 
linhas de código e dados, a modernização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e 
desenvolvimento da primeira fase do Sistema Integrado de Benefícios (Sibe 1).

No âmbito do Ministério da Previdência Social (MPS), foram desenvolvidos/modernizados, para a 
Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS) os sistemas: Sistema Integrado de Informações 
Previdenciárias (SIPREV), Fator Acidentário Previdenciário (FAPREV) e Sistema de Informações 
dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV). 

Para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), criada em dezembro de 
2009, foram entregues/modernizados os sistemas: Cadastro Nacional de Dirigentes das Entidades 
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Fechadas de Previdência Complementar (CAND), Sistema de Captação de Dados de Investimentos 
(SICAD)  e  para  a  Assessoria  de  Pesquisa  Estratégica  e  Gerenciamento  de  Riscos  (APE),  foi 
disponibilizado  o  Sistema  de  Monitoramento  e  Análise  das  Informações  da  Previdência  Social 
(MAIPREV).

Também nesse ano, teve inicio a implantação dos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), com a disponibilização do Portal Mais Emprego, que permitirá a substituição dos sistemas 
da Datamec, bem como o desenvolvimento dos primeiros módulos do Sistema de Informações de 
Registro Civil (Sirc).

Internamente  e  consecutivamente  aos  avanços  de  2009,  a  empresa  seguiu  investindo  em seus 
empregados, na modernização da gestão e na melhoria do desenvolvimento de software. 

O investimento em pessoas pode ser verificado no lançamento de um novo concurso para formação 
de cadastro de reserva,  na execução do Programa de Desenvolvimento Gerencial,  que envolveu 
mais de 500 profissionais e cujo objetivo foi proporcionar o alinhamento do corpo gerencial com 
tópicos essenciais da gestão,  a implantação e consolidação da Gratificação Variável por Resultado, 
que  estabelece  recompensas  por  alcance  de  resultados  para  todos  os  empregados  ativos  que 
trabalham diretamente com as metas pré-definidas.

Em  relação  à  modernização  da  gestão,  a  empresa  iniciou  o  processo  de  desenvolvimento  e 
implantação  de  sistemas  essenciais  para  a  gestão  de  pessoas,  contratos,  compras  e  patrimônio. 
Dentre eles, destacam-se o novo Sistema de Gestão de pessoas (SGPe), o Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (SCDP) e para a implantação do ERP (Enterprise Resource Planning) Protheus. 
A implantação desses sistemas conferirá a empresa integração de informações, maior controle e 
otimização dos processos.

No que diz respeito à melhoria do processo de desenvolvimento de software, em 2010, investiu-se 
na capacitação de empregados e na adoção de boas práticas e padrões de mercado. Sobressaem, 
ainda, a  institucionalização do modelo CMMI,  publicação do novo Processo de Desenvolvimento de 
Software  Dataprev  (PD-Dataprev),  adoção transversal  do Clarity,  como  ferramenta  de  gestão  e 
controle de programas e projetos, entre outras iniciativas.

Os resultados alcançados pela Dataprev nos últimos anos e, em especial em 2010 são significativos, 
bem como são significativos os desafios que se apresentam em 2011. Desafios organizacionais, 
administrativos, tecnológicos e de infraestrutura que  seguramente se encontram mais próximos da 
superação graças ao trabalho intenso realizado até agora. Com a visão expressa de ser o principal 
provedor  de  soluções  tecnológicas  para  a  gestão  das  informações  previdenciárias,  trabalhistas, 
sociais e de registros civis da população brasileira, a Dataprev tem diante de sí um ano de muitas 
conquistas onde nosso principal foco está, sem dúvida, na  modernização tecnológica e na entrega, 
tão aguardada, dos novos sistemas: o novo Cnis, o Sibe,  a implantação dos novos sistemas para o 
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Ministério do Trabalho e Emprego, converter para plataforma baixa os sistemas da RFB. Para nós a 
modernização  tecnológica  em  curso  é  uma  mudança  de  paradigma  para  a  empresa  e  para  a 
Previdência Social, consolidando nossa missão de fornecer soluções de tecnologia da informação e 
da comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.

Rodrigo Ortiz D' Avila Assumpção

Presidente da Dataprev
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ANEXO I – ORGANOGRAMA DA EMPRESA
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