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SEÇÃO I

 1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES 
COMPÕEM O RELATÓRIO 

 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

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: Centro Empresarial Parque Cidade Corporate Setor Comercial Sul Quadra 9 Bloco A,
Torre B, 1º e 2º andares – Brasília – DF – CEP 70308-200

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: Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2012 (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

Resoluções que estabeleceram a estrutura organizacional em 2012

RS 3201 de 18/12/12 - extingue a Coordenação do Programa de Gestão de Serviços de TI – COPG;
extingue a Divisão de Gestão de Suporte a Serviços – DGSS; cria a Divisão de Gestão de Operação
de Serviços – DGOS;  subordina o Serviço Técnico Gestão de Problemas – STGP a Divisão de
Gestão de Operação de Serviços – DGOS;  subordina o Serviço Técnico Gestão de Incidentes –
STIN a Divisão de Gestão de Operação de Serviços – DGOS; extingue a Divisão de Engenharia de
Processos – DGEP; extingue o Serviço Técnico Planejamento e Controle da Produção – STPP; cria
a Divisão de Mapeamento e Melhoria de Processo dos Serviços – DGMM; cria o Serviço Técnico
Modelagem de  Processos  –  STMP;cria  o  Serviço  Técnico  Análise  e  Melhoria  de  Processos  –
STAM; extingue o Serviço Técnico Implantação e Internalização de Soluções – STIS;  extingue o
Serviço Técnico Manutenção de Soluções e Qualidade – STMS; cria o Serviço Técnico Implantação
e  Manutenção  de  Soluções  –  STIM;  cria  o  Serviço  Técnico  Internalização  de  Soluções  e
Infraestrutura – STII; extingue a Divisão de Gestão de Itens de Configuração – DGIC; extingue o
Serviço Técnico Planejamento de Mudanças – STPM; extingue o Serviço Técnico Gestão de Itens
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de Configuração – STGC;  cria a Divisão de Gestão de Transição de Serviços – DGTS;  cria  o
Serviço Técnico Gestão de Mudança de Serviços – STGM;  cria  o Serviço Técnico Gestão da
Configuração – STGC;  cria o Serviço Técnico Gestão de Liberação – STGL;  cria a Divisão de
Gestão de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços – DGCD; cria o Serviço Técnico Gestão de
Capacidade  da  Infraestrutura  dos  Serviços  –  STCS;  subordina  o  Serviço  Técnico  Gestão  da
Disponibilidade de Serviços – STDS a Divisão de Gestão de Capacidade e Disponibilidade dos
Serviços – DGCD; extingue o Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI –
DEPI; extingue a Divisão de Projetos de Bancos de Dados e Produtos – DPBP; extingue o Serviço
Técnico Planejamento, Projeto e Especificação do Ambiente de Banco de Dados – STBD; extingue
o  Serviço  Técnico  Projeto  de  Arquitetura  e  Especificação  do  Ambiente  de  Produtos  –  STAP;
extingue a Divisão de Projetos de Ambiente Operacional e Serviços – DPAS.  extingue o Serviço
Técnico Planejamento do Ambiente Operacional – STPO;  extingue o Serviço Técnico Projeto do
Ambiente  Produtivo  da  Plataforma  Cliente  –  STAC;  extingue a  Divisão  de  Planejamento  de
Capacidade da Infraestrutura de TI – DPCI; extingue o Serviço Técnico Análise e Planejamento de
Capacidade – STPC; cria a Divisão de Automação – DIAT; extingue o Serviço Técnico Padrões de
Desenvolvimento  –  STPD;  cria  o  Serviço  Técnico  Padrões  de  Plataforma e  Armazenamento  –
STPP;  cria o Serviço Técnico Padrões de Banco de Dados – STPB;  cria a Divisão de Projeto da
Solução – DPJS;  cria o Serviço Técnico Projeto de Plataforma e Armazenamento – STEP;  cria o
Serviço Técnico Projeto de Ambiente de Banco de Dados – STBD; cria o Serviço Técnico Projeto
de  Ambiente de Aplicação – STAA;  cria  a  Divisão de Arquitetura  da Solução – DIAS;  cria  o
Serviço Técnico Arquitetura da Solução – STA;,  cria o Serviço Técnico Arquitetura da Solução –
STA2; cria o Serviço Técnico Arquitetura da Solução – STA3; cria o Serviço Técnico Arquitetura da
Solução – STA4;  extingue a Divisão de Conformidade de Soluções – DICS;  extingue o Serviço
Técnico Conformidade de Solução – STC1; extingue o Serviço Técnico Conformidade de Solução
– STC2; extingue o Serviço Técnico Conformidade de Solução – STC3; extingue o Serviço Técnico
Conformidade de Solução – STC4. Determina que os ativos organizacionais de responsabilidade do
órgão  extinto  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 pelo órgão extinto.

RS 3192 de 01/11/12 - extingue o Serviço de Administração e Operações – SVAO. Determina que
os ativos organizacionais de responsabilidade do órgão extinto 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.

RS  3191 de  01/11/12 - extingue a  Divisão  Administrativa  –  DRJA;  subordina  o  Serviço
Administrativo,  Financeiro  e  Comercial  –  SRJA à  Unidade  Regional  Rio  de  Janeiro  –  URRJ;
subordina o Serviço Gestão de Pessoas – SRJP à Unidade Regional Rio de Janeiro – URRJ; cria o
Serviço Logística – SDFL; altera a localização da Coordenação de Ações Regionais de Suporte ao
Ambiente Tecnológico – COSA para o Rio de Janeiro. Determina que os ativos organizacionais de
responsabilidade  do  órgão  extinto  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 pelo órgão extinto.

RS 3188 de  23/10/12 -  cria a Unidade de Desenvolvimento de Software Rio Grande do Norte –
UDRN; cria o Serviço de Qualidade de Software – SQS5. 
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RS 3175 de 17/08/12 - cria a Superintendência de Planejamento e Suporte de Infraestrutura de TIC
–  SUPS;  subordina  o  Departamento  de  Arquitetura  Técnica  -  DEAT  à  Superintendência  de
Planejamento e Suporte de Infraestrutura de TIC – SUPS; subordina o Departamento de Redes de
Telecomunicações – DERE à Superintendência de Planejamento e Suporte de Infraestrutura de
TIC – SUPS; subordina o Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura de TI – DEPI
à  Superintendência  de  Planejamento  e  Suporte  de  Infraestrutura  de  TIC –  SUPS;  subordina  o
Departamento  de  Suporte  e  Automação  de  TI  –  DESA à  Superintendência  de  Planejamento  e
Suporte de Infraestrutura de TIC – SUPS.

RS  3173 de  17/08/12 - extingue o  Serviço  de  Recursos  de  Processos  Contenciosos  –  SVRE;
extingue o  Serviço  de  Apoio  a  Licitações  e  Contratos  –  SVLC;  altera  a  nomenclatura  da
Coordenação  de  Orientação  Jurídica  e  de  Contencioso  –  COJC  para  Coordenação  Jurídica  de
Contencioso  e  de  Direito  Trabalhista  e  Penal  –  COJC;  cria  o  Serviço  de  Apoio  a  Demandas
Trabalhistas e Penais – SVTP; altera a nomenclatura da Coordenação Jurídica de Contratos – COJU
para Coordenação Jurídica de Direito Administrativo e Civil – COJU;  cria o Serviço de Apoio a
Demandas Administrativas e Cíveis – SVAC;  cria a Coordenação Jurídica de Direito Financeiro,
Tributário e Disciplinar – COJF; cria o Serviço de Apoio a Demandas Tributárias e Disciplinares –
SVTD; extingue a Coordenação de Ações Regionais de Relacionamento e Sustentação de Produtos
–  CORP;  extingue a  Coordenação  de  Atendimento  ao  Usuário  –  COAT;  extingue a  Unidade
Regional  Acre  –  URAC;  extingue a  Unidade  Regional  Amapá  –  URAP;  extingue a  Unidade
Regional Rondônia – URRO; extingue a Unidade Regional Roraima – URRR; extingue a Unidade
Regional Tocantins – URTO; extingue o Serviço Administrativo, Financeiro, Logística e Comercial
–  STOA ;  extingue o  Serviço  Atendimento  –  STOT;  extingue a  Divisão  de  Atendimento  e
Relacionamento  – DCET;  extingue o Serviço Gestão de Contas  – SCEG;  subordina o Serviço
Sustentação a Produtos – SCES à Unidade Regional Ceará – URCE; subordina o Serviço Suporte
Ambiente Computacional e Tecnológico – SCET à Unidade Regional Ceará – URCE;  extingue a
Divisão Central de Serviços Célula 6 – DCS6; extingue o Serviço de Atendimento Operacional –
SEA6; extingue a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DPET; extingue o Serviço Gestão
de  Contas  –  SPEG;  subordina  o  Serviço  Sustentação  a  Produtos  –  SPES à  Unidade  Regional
Pernambuco – URPE; subordina o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico - SPET
à Unidade Regional  Pernambuco –  URPE;  extingue a  Divisão Central  de  Serviços  Célula  7 –
DCS7;  extingue o Serviço de Atendimento Operacional Célula 7 – SEA7;  extingue a Divisão de
Atendimento e Relacionamento – DBAT; extingue o Serviço Gestão de Contas – SBAG; subordina
o Serviço Sustentação a Produtos à Unidade Regional Bahia – URBA; subordina o Serviço Suporte
Ambiente Computacional e Tecnológico – SBAT à Unidade Regional Bahia – URBA; extingue a
Divisão Central de Serviços Célula 5 – DCS5;  extingue o Serviço de Atendimento Operacional
Célula  5 –  SEA5;  extingue a  Divisão  de  Atendimento  e  Relacionamento  – DDFT;  extingue o
Serviço Gestão de Contas – SDFG; subordina o Serviço Sustentação a Produtos - SDFS à Unidade
Regional  Distrito  Federal  –  URDF;  subordina  o  Serviço  Suporte  Ambiente  Computacional  e
Tecnológico  –  SDFT  à  Unidade  Regional  Distrito  Federal  –  URDF.  extingue a  Divisão  de
Atendimento  e  Relacionamento  –  DMGT;  extingue  o  Serviço  Gestão  de  Contas  –  SMGG;
subordina o Serviço Sustentação a Produtos – SMGS à Unidade Regional Minas Gerais – URMG;
subordina o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SMGT à Unidade Regional
Minas  Gerais  –  URMG;  extingue a  Divisão Central  de Serviços  Célula  4 – DCS4;  extingue o
Serviço de Atendimento Operacional Célula 4 – SEA4;  extingue o Serviço Gestão de Contas –
SRJG;  altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SRJT
para  Serviço  Suporte  Ambiente  Computacional  e  Tecnológico  Externo  –  SRJT;  cria  o  Serviço
Suporte  Ambiente Computacional e  Tecnológico Interno – SRJI;  extingue a Divisão Central  de
Serviços  Célula  3 – DCS3;  extingue o Serviço de Atendimento Operacional  Célula 3 – SEA3;
extingue a  Divisão  de  Atendimento  e  Relacionamento  –  DSPT;  extingue o  Serviço  Gestão  de
Contas – SSPG; subordina o Serviço Sustentação a Produtos – SSPS à Unidade Regional São Paulo
– URSP; subordina o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SSPT à Unidade
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Regional São Paulo – URSP; extingue a Divisão Central de Serviços Célula 2 – DCS2; extingue o
Serviço  de  Atendimento  Operacional  Célula  2  –  SEA2;  extingue a  Divisão  de  Atendimento  e
Relacionamento  –  DPRT;  extingue  o Serviço  Gestão  de  Contas  –  SPRG;  subordina  o  Serviço
Sustentação a Produtos – SPRS à Unidade Regional Paraná – URPR; subordina o Serviço Suporte
Ambiente Computacional e Tecnológico – SPRT à Unidade Regional Paraná – URPR; extingue a
Divisão de Atendimento e Relacionamento – DSCT; extingue o Serviço Gestão de Contas – SSCG;
subordina o Serviço Sustentação a Produtos – SSCS à Unidade Regional Santa Catarina – URSC;
subordina o Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SSCT à Unidade Regional
Santa Catarina – URSC; extingue a Divisão de Atendimento e Relacionamento – DRST; extingue o
Serviço Gestão de Contas – SRSG; subordina o Serviço Sustentação a Produtos – SRSS à Unidade
Regional Rio Grande do Sul – URRS;  subordina o Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico - SRST à Unidade Regional Rio Grande do Sul – URRS; extingue a Divisão Central de
Serviços  Célula  1 – DCS1;  extingue o Serviço de Atendimento Operacional  Célula 1 – SEA1;
altera a classe da Unidade Regional Pará – URPA de classe B para Classe A;  extingue o Serviço
Administrativo,  Financeiro,  Logística  e  Comercial  –  SPAA;  extingue o Serviço  Administrativo,
Financeiro, Logística e Comercial – SPBA; cria o Serviço Financeiro e Comercial – SPBF; cria o
Serviço Logística e Suprimentos – SPBL; cria o Departamento Central de Serviços – DECS; cria a
Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento da Qualidade no Atendimento – COQT; cria a
Divisão Central de Serviços – DCSB; cria o Serviço de Atendimento Operacional – SEBA; cria o
Serviço de Atendimento Operacional – SEBB; cria a Divisão Central de Serviços – DCSA; cria o
Serviço de Atendimento Operacional – SEAA; cria o Serviço de Atendimento Operacional – SEAB;
cria o Serviço de Atendimento Operacional – SEAC; cria o Serviço de Atendimento Operacional –
SEAD;  cria  o  Serviço  de  Atendimento  Operacional  –  SEAE;  cria  o  Serviço  de  Atendimento
Operacional  –  SEAF;  cria  o  Serviço  de  Atendimento  Operacional  –  SEAG;  cria  o  Serviço  de
Atendimento Operacional – SEAH;  cria o Serviço de Atendimento Operacional – SEAI;  cria o
Serviço de Atendimento Operacional – SEAJ;  altera a nomenclatura do Serviço de Qualidade e
Produtividade no Atendimento – SEQP, para Serviço de Produtividade no Atendimento – SEQP;
subordina o Serviço de Produtividade no Atendimento – SEQP à Divisão Central de Serviços –
DCSA;  cria a Coordenação Geral de Suporte a Produtos e Serviços a Usuários – CGSU;  cria a
Divisão de Sustentação ao Serviço de Comunicação Corporativa – DICC; subordina a Coordenação
de Ações Regionais de Suporte ao Ambiente Tecnológico – COSA à Coordenação Geral de Suporte
a Produtos e Serviços a Usuários – CGSU;  cria a Coordenação de Atendimento – COTA;  cria a
Coordenação  de  Atendimento  –  COTB;  cria  a  Coordenação  de  Atendimento  –  COTC;  cria  a
Coordenação  de  Atendimento  –  COTD;  cria  a  Coordenação  de  Atendimento  –  COTE;  cria  a
Coordenação  de  Atendimento  –  COTF;  cria  a  Coordenação  de  Atendimento  –  COTG;  cria  a
Coordenação de Atendimento – COTH; cria a Coordenação de Atendimento – COTI; cria a Unidade
de Atendimento Acre – UAAC; cria a Unidade de Atendimento Amapá – UAAP, cria a Unidade de
Atendimento  Rondônia  –  UARO;   cria  a  Unidade  de  Atendimento  Roraima  –  UARR;  cria  a
Unidade de Atendimento Tocantins – UATO; cria a Divisão Administrativa – DPAA; cria o Serviço
Financeiro e  Comercial  –  SPAF;  cria  o  Serviço  Logística e  Suprimentos  – SPAL;  subordina  o
Serviço Gestão de Pessoas – SPAP à Divisão  Administrativa – DPAA;  altera a sigla da Divisão
Administrativa – DDFD para Divisão Administrativa – DDFA; altera a sigla Divisão Administrativa
– DRJD para Divisão Administrativa – DRJA; altera a sigla Divisão Administrativa – DSPD para
Divisão  Administrativa  –  DSPA;  altera  a  localização  da  Coordenação  Geral  de  Segurança  de
Informações  –  CGSI  para  o  Distrito  Federal.  Determinar  que  os  ativos  organizacionais  de
responsabilidade  do  órgão  extinto  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 pelo órgão extinto.
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RS 3164 de  28/06/12 - subordina o Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI -
DEGT à Superintendência de Operações – SUOP;  mantar inalterada a localização e a vinculação
hierárquica dos órgãos subordinados ao Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI –
DEGT.

RS 3145 de  30/03/12 – subordina a Coordenação Geral de Segurança de Informações – CGSI à
Presidência;  subordina a Coordenação de Planejamento de Segurança da Informação – CPLS, à
Coordenação  Geral  de  Segurança  de  Informações  –  CGSI;  subordina  a  Coordenação  de
Monitoração e Avaliação de Segurança de Informações – CMAS à Coordenação Geral de Segurança
de Informação – CGSI;  cria o Serviço do Centro de Operações de Segurança – SVOS ;  cria o
Serviço Gestão de Segurança de Ativos – SVSA; cria a Coordenação de Segurança de Sistemas –
COSS; subordina o Serviço de Segurança no Desenvolvimento de Sistemas – SSDS à Coordenação
de Segurança de Sistemas– COSS; subordina a Coordenação de Continuidade de Negócios – COCN
à Coordenação Geral de Segurança de Informação – CGSI;  extingue o Serviço de Editoração e
Reprografia  –  SVER.  Determinar  que  os  ativos  organizacionais  de  responsabilidade  do  órgão
extinto  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 pelo órgão extinto;

RS 3144/2012  de 30/03/12 - Transfere a subordinação da Coordenação Geral  de Segurança de
Informação – CGSI para a Presidência; transfere a Coordenação de Planejamento de Segurança da
Informação  –  CPLS para  a  Presidência;  extingue a  Coordenação  de  Produtos  de  Segurança  –
COPR;  transfere o  Serviço  de  Segurança  no  Desenvolvimento  de  Sistemas  –  SSDS  para  a
Presidência;  transfere a Coordenação de Monitoração e Avaliação de Segurança de Informações –
CMAS para a Presidência; transfere a Coordenação de Continuidade de Negócios – COCN para a
Presidência;  extingue o Serviço Técnico de Mapeamento de Processos – STMP;  cria o Serviço
Técnico  Manutenção  de  Soluções  e  Qualidade  –  STMS;  cria  o  Serviço  Técnico  Gestão  de
Incidentes – STIN;  altera a sigla do Serviço Técnico Implantação e Internalização de Soluções –
STII para STIS. Determinar que os ativos organizacionais de responsabilidade do órgão extinto 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 pelo órgão extinto.

RS 3141/2012 de 12/03/2012 -  extingue a Divisão de Sustentação da Infraestrutura de Banco de
Dados – DSBD;  extingue a Divisão de Sustentação a Produtos de Software – DSPS;  extingue a
Divisão de Sustentação da Infraestrutura do Ambiente Operacional –
DSAO;  extingue a  Divisão  de  Sustentação  de  Serviços  de  TI  –  DSSE;  extingue a  Divisão  de
Sustentação da Infraestrutura – DSSI; extingue o Departamento de Sustentação da Infraestrutura de
TI – DESI;  cria o Departamento de Suporte a Automação de TI – DESA; cria a Coordenação de
Resolução de Incidentes e Problemas – COIP; cria a Divisão de Suporte à Plataforma – DSUP; cria
o Serviço Técnico Suporte a Storages – STSS;  cria o Serviço Técnico Suporte a Virtualização –
STSV;  cria a Divisão de Suporte aos Ambientes de Aplicação – DSAA;  cria o Serviço Técnico
Suporte a Softwares Estratégicos – STSE; cria a Divisão de Suporte a Dados de Produção – DSDP;
cria o Departamento de Arquitetura Técnica – DEAT;  cria a Divisão de Padrões de Tecnologia –
DIPT; cria o Serviço Técnico Padrões de Desenvolvimento – STPD; cria o Serviço Técnico Padrões
de Ambiente de Aplicação – STPA;  cria a Divisão de Conformidade de Solução – DICS;  cria o
Serviço  Técnico  Conformidade  de  Solução  –  STC;  cria  o  Serviço  Técnico  Conformidade  de
Solução – STC2; cria o Serviço Técnico Conformidade de Solução – STC3; cria o Serviço Técnico
Conformidade de Solução – STC4; cria a Divisão de Engenharia de Desempenho – DIED; cria o
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Serviço Técnico Análise de Desempenho – STAD;  cria o Serviço Técnico Projeto de Monitoração
– STMO; cria o Serviço de Segurança no Desenvolvimento de Sistemas – SSDS. Determinar que os
ativos organizacionais de responsabilidade do órgão extinto 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.

RS 3140/2012 de 12/03/2012 - extingue o Serviço de Arquitetura de Software Célula 1 – SAS1;
extingue o Serviço de Arquitetura de Software Célula 2 – SAS2; extingue o Serviço de Arquitetura
de Software Célula 3 – SAS3;  extingue o Serviço de Arquitetura de Software Célula 4 – SAS4;
extingue o Serviço de Segurança no Desenvolvimento de Sistemas Célula 1 – SSS1;  extingue a
Coordenação Geral  de  Arquitetura  de  Sistemas  –  CGAS;  altera  a  nomenclatura  do  Serviço  de
Modelagem  de  Dados  –  SVDD,  para  Serviço  de  Dados  Corporativos  –  SVDD;  transfere a
localização da Divisão de Serviços de Trabalho e Emprego – DITE para Paraíba. Determinar que os
ativos organizacionais de responsabilidade do órgão extinto 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.

RS 3136/2012 de 01/03/2012 - extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2A – SS2A;
extingue o  Serviço  de  Sustentação  de  Produtos  Célula  2B  –  SS2B;  extingue o  Serviço  de
Sustentação de Produtos Célula 2C – SS2C; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula
2H – SS2H;  extingue a Divisão de Produtos de Cobrança e Execução Fiscal – DICE;  extingue o
Serviço de Sustentação de Produtos  Célula  2G – SS2G;  extingue o Serviço de Sustentação de
Produtos – Célula 2I – SS2I;  extingue a Divisão de Produtos de Receita e Fiscalização – DIRF;
extingue o  Serviço  de  Sustentação  de  Produtos  Célula  2K  –  SS2K;  extingue o  Serviço  de
Sustentação de Produtos Célula 2L – SS2L; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula
2M – SS2M; extingue a Divisão de Produtos de Controle Financeiro – DICF; extingue o Serviço de
Sustentação de Produtos Célula 2D – SS2D; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula
2E – SS2E; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 2F – SS2F; extingue a Divisão de
Produtos  de Gestão e  Contencioso  – DIGC;  extingue o Departamento  de  Produtos  de  Receita,
Gestão e Contencioso – DERC. extingue a Coordenação de Integração de Produtos de Benefícios –
COBC; extingue a Divisão de Produtos de Concessão e Revisão de Benefícios – DICR. extingue a
Divisão de Produtos de Interface do Reconhecimento de Direitos – DIID;  extingue a Divisão de
Produtos de Manutenção de Benefícios – DIMB; extingue a Divisão de Produtos de Pagamento de
Benefícios  –  DIPB;  extingue o  Departamento  de  Produtos  de  Benefícios  –  DEBC;  extingue a
Divisão de Produtos do MTE – DIPT; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula A –
SS1A.  extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1B – SS1B;  extingue a Divisão de
Produtos de Cadastro de Pessoas – DICD; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1C
– SS1C; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1D – SS1D; extingue a Divisão de
Produtos  de Vínculos,  Remunerações  e  Contribuinte  Individual  –  DIVI;  extingue o Serviço  de
Sustentação de Produtos Célula 1R – SS1R; extingue a Divisão de Produtos Integradores – DIPI;
extingue o  Departamento  de  Produtos  do  MTE  e  Cadastros  Sociais  –  DETC;  extingue a
Coordenação de Apurações Especiais  – COAE;  extingue o Serviço de Sustentação de Produtos
Célula 3A – SS3A; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 3B – SS3B; extingue a
Divisão de Informações Estratégicas – DIIE; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula
3C – SS3C; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 3D – SS3D; extingue a Divisão
de  Informações  Táticas  e  Operacionais  –  DITO;  extingue o  Serviço  de  Dados  Corporativos  –
SVDD;   extingue a  Divisão  de  Administração  de  Dados  –  DIMD;  extingue o  Serviço  de
Manutenção de Produtos de Software Célula 1 – SMP1;  extingue o Serviço de Manutenção de
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Produtos  de  Software  Célula  2  –  SMP2;  extingue o  Serviço  de  Manutenção  de  Produtos  de
Software Célula 3 – SMP3; extingue o Serviço de Manutenção de Produtos de Software Célula 4 –
SMP4; extingue o Serviço de Manutenção de Produtos de Software Célula 5 – SMP5; extingue a
Unidade  de  Desenvolvimento  de  Software  Livre  –  UDSL;  extingue o  Departamento  de
Desenvolvimento de Software – DEDS;  extingue a Divisão de Produtos da SPC e SPS – DIPO;
extingue a Divisão de Produtos das Áreas de TIC do MPS e INSS – DITI; extingue o Departamento
de Produtos do MPS e INSS – DEMP;  extingue o Serviço de Qualidade de Software Célula 1 –
SQS1;extingue o  Serviço  de  Qualidade  de  Software  Célula  2  –  SQS2;  extingue o  Serviço  de
Qualidade de Software Célula 3 – SQS3; extingue o Serviço de Qualidade de Software Célula 4 –
SQS4;  extingue o Serviço de Contratos com Clientes Governo – SVCG;  extingue o Serviço de
Contratos com Instituições Privadas – SVPV; extingue o Serviço de Acompanhamento e Controle –
SVCR;  extingue a  Coordenação Geral  de Projetos  de Software CGPS;  mantêm a Coordenação
Geral  de  Integração  e  Monitoramento  –  CGIM  subordinada  à  Diretoria  de  Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações – DRD; mantêm a Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas
– CGAS subordinada  à  Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e  Informações  – DRD;
mantêm o Serviço de Arquitetura de Software Célula 1 – SAS1 subordinado à Coordenação Geral
de Arquitetura de Sistemas – CGAS;  mantêm o Serviço de Arquitetura de Software Célula 2 –
SAS2 subordinado à Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas – CGAS; mantêm o Serviço de
Arquitetura de Software Célula  3 – SAS3 subordinado à Coordenação Geral de Arquitetura de
Sistemas – CGAS; mantêm o Serviço de Arquitetura de Software Célula 4 – SAS4 subordinado à
Coordenação  Geral  de  Arquitetura  de  Sistemas  –  CGAS;  mantêm o  Serviço  de  Segurança  no
Desenvolvimento de Sistemas Célula 1 – SSS1 subordinado à Coordenação Geral de Arquitetura de
Sistemas  –  CGAS;  cria  a  Superintendência  de  Relacionamento  com Clientes  e  Informações  –
SURL; subordina a Coordenação Geral de Contratos com Clientes – CGCC à Superintendência de
Relacionamento  com  Clientes  e  Informações  –  SURL;  cria  a  Coordenação  de  Contratos  com
Clientes Governo – COCG; cria a Coordenação de Contratos com Instituições Privadas – COPV;
cria o Serviço de Informação e Acompanhamento – SVIA; cria o Serviço de Controle da Medição
dos Contratos – SVMC; cria o Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho – DEFT; cria a
Coordenação de  Contratos  da  Fazenda e  do  Trabalho  –  COFT;  cria  a  Divisão  de  Serviços  de
Trabalho e Emprego – DITE; cria o Serviço de Atendimento ao Trabalhador – SRAT; cria o Serviço
de Cadastro de Emprego – SREP; cria o Serviço de Financiamento ao Trabalhador – SRFT; cria a
Divisão de Serviços de Cobrança e Execução Fiscal – DICE;  cria o Serviço de Crédito – SRCR;
cria o Serviço de Execução Fiscal – SREF; cria o Serviço de Cobrança – SRCO; cria o Serviço de
Parcelamento – SRPA; cria a Divisão de Serviços de Receita e Fiscalização – DIRF; cria o Serviço
de Declaração – SRDE; cria o Serviço de Fiscalização – SRFI; cria o Serviço de Recolhimento –
SRRE; cria o Serviço de Certidão – SRCE; cria o Departamento de Serviços do MPS e PREVIC –
DEMP; cria a Coordenação de Contratos do MPS e PREVIC – COMP; cria a Divisão de Serviços
de TIC do MPS – DITI; cria o Serviço de TIC do MPS – SRMP; cria a Divisão de Serviços de TIC
da PREVIC – DIPR; cria o Serviço de TIC da PREVIC – SRPR; cria o Departamento de Serviços
do INSS – DEIN;  cria  a  Coordenação de Contratos  do INSS – COIN;  cria  a  Coordenação de
Integração de Serviços de Benefícios – COBC; cria a Divisão de Serviços de Administração e de
Finanças – DIAF; cria o Serviço de Logística – SRLO; cria o Serviço de Finanças – SRFN; cria o
Serviço de Gestão de Pessoas – SRGP;  cria a Divisão de Serviços de Concessão e Revisão de
Benefícios – DICR; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1E - SS1E,  à Divisão
de Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios – DICR; subordina o Serviço de Sustentação de
Produtos Célula 1F - SS1F à Divisão de Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios – DICR;
cria a Divisão de Serviços de Pagamento de Benefícios – DIPB; subordina o Serviço de Sustentação
de  Produtos  Célula  1O  –  SS1O  à  Divisão  de  Serviços  de  Pagamento  de  Benefícios  –  DIPB;
subordina  o  Serviço  de  Sustentação  de  Produtos  Célula  1P –  SS1P à  Divisão  de  Serviços  de
Pagamento de Benefícios – DIPB;  subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1Q –
SS1Q à Divisão de Serviços de Pagamento de Benefícios – DIPB;  cria a Divisão de Serviços de
Manutenção de Benefícios – DIMB; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1L –
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SS1L à  Divisão  de  Serviços  de  Manutenção  de  Benefícios  –  DIMB;  subordina  o  Serviço  de
Sustentação de Produtos Célula 1M – SS1M à Divisão de Serviços de Manutenção de Benefícios –
DIMB; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1N – SS1N à Divisão de Serviços de
Manutenção de Benefícios – DIMB; cria a Divisão de Serviços de Interface do Reconhecimento de
Direitos – DIID; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1G – SS1G à Divisão de
Serviços de Interface do Reconhecimento de Direitos – DIID; subordina o Serviço de Sustentação
de Produtos Célula 1I – SS1I à Divisão de Serviços de Interface do Reconhecimento de Direitos –
DIID; subordina o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1K – SS1K à Divisão de Serviços de
Interface do Reconhecimento de Direitos – DIID; cria a Divisão de Serviços de Cadastro de Pessoas
– DICD; cria o Serviço de Pessoa Física – SRPF; cria o Serviço de Empregadores e SIRC – SRER;
cria  o  Serviço  de  Segurado  Especial  –  SRES;  cria  a  Divisão  de  Serviços  de  Vínculos,
Remunerações e Contribuinte Individual – DIVI;  cria o Serviço de Informações  Previdenciárias
oriundas  de Empregadores – SRIP;  cria  o Serviço de Contribuintes Individuais – SRCI;  cria  o
Serviço de Vínculos e Requerimentos CNIS – SRVR;  cria a Divisão de Serviços Integradores –
DIPI; cria o Serviço de Soluções Integradoras – SRIN; cria a Serviço de Extrato Previdenciário –
SREX;  subordina  o  Departamento  de  Gestão  de  Informações  –  DEIE  à  Superintendência  de
Relacionamento com Clientes e Informações – SURL; cria a Coordenação de Soluções em Gestão
de  Conteúdo  e  Dados  Abertos  –  COCB;  cria  a  Divisão  de  Desenvolvimento  de  Soluções  em
Inteligência de Negócio – DISN; cria o Serviço de Integração de Dados – SVID; cria o Serviço de
Desenvolvimento  de  Aplicações  Analíticas  –  SVDA;  cria  a  Divisão  de  Gestão  Estratégica  de
Informações – DIIE;  cria o Serviço de Administração e Análise de Informações – SVAI;  cria o
Serviço  de  Mineração  de  Dados  –  SVMD;  cria  a  Divisão  de  Sustentação  de  Soluções  em
Inteligência de Negócio – DISP; cria o Serviço de Inteligência de Negócios do MPS / PREVIC –
SVIM; cria o Serviço de Inteligência de Negócios do INSS – SVII; cria o Serviço de Inteligência de
Negócio do Trabalho – SVIT; cria o Serviço de Inteligência de Negócio da Fazenda – SVNF; cria a
Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS; cria a Coordenação Geral de Projetos
e Demandas de Software – CGPD; cria o Serviço de Projetos de Software – SPS1; cria o Serviço de
Projetos de Software – SPS2;  cria o Serviço de Projetos de Software – SPS3;  cria o Serviço de
Projetos de Sotware – SPS4; subordina a Coordenação Geral de Qualidade de Software – CGQS à
Superintendência  de  Desenvolvimento  de  Software  –  SUDS;  cria  o  Serviço  de  Qualidade  de
Software – SQS1; cria o Serviço de Qualidade de Software – SQS2; cria o Serviço de Qualidade de
Software – SQS3; cria o Serviço de Qualidade de Software – SQS4; cria a Coordenação de Gestão
de Dados – COGD;  subordina o Serviço de Administração de Dados – SVAD à Coordenação de
Gestão de Dados – COGD; cria o Serviço de Modelagem de Dados – SVDD; subordina a Unidade
de  Desenvolvimento  de  Software  Paraíba  -  UDPB,  Classe  “A”  à  Superintendência  de
Desenvolvimento de Software – SUDS; cria a Divisão de Manutenção de Produtos de Software –
DMP1;  subordina  a  Unidade  de  Desenvolvimento  de  Software  Ceará  –  UDCE,  Classe  “A”  à
Superintendência de Desenvolvimento  de  Software – SUDS;  cria  a  Divisão de  Manutenção de
Produtos  de  Software  –  DMP2;  subordina  a  Unidade  de  Desenvolvimento  de  Software  Santa
Catarina – UDSC, Classe “A” à Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS; cria a
Divisão  de  Manutenção  de  Produtos  de  Software  –  DMP3;  subordina  a  Unidade  de
Desenvolvimento  de  Software  Rio  de  Janeiro  –  UDRJ,  Classe  “A”  ,  à  Superintendência  de
Desenvolvimento de Software – SUDS; cria a Divisão de Manutenção de Produtos de Software –
DMP4; cria a Unidade de Prospecção e Desenvolvimento de Software Livre - UDSL,Classe “B”;
cria o Serviço de Manutenção de Produtos de Software – SMP5; cria a Coordenação de Aferição de
Métricas – COAM. Determinar que os ativos organizacionais de responsabilidade do órgão extinto
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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RS 3135/2012 de 01/03/2012 - cria a Divisão Administrativa – DPBA; subordina o Serviço Gestão
de  Pessoas  –  SPBP à  Divisão  Administrativa  –  DPBA;  subordina  o  Serviço  Administrativo,
Financeiro, Logística e Comercial – SPBA à Divisão Administrativa – DPBA.

RS 3134/2012 em 28/02/2012 - cria a Superintendência de Operações – SUOP; subordina o Centro
de Processamento Rio de Janeiro - CPRJ à Superintendência de Operações – SUOP;  extingue a
Divisão  de  Planejamento  e  Controle  da  Produção  –  D1CP;  extingue o  Serviço  Técnico  de
Construção e Manutenção de Jobs em Plataforma Baixa – S1JP; extingue a Divisão de Monitoração
de Infraestrutura de TIC – D1MI; extingue o Serviço Técnico Administrativo – S1AD; extingue a
Divisão de Infraestrutura e Logística – D1IL; mantêm subordinado ao Centro de Processamento Rio
de  Janeiro  –  CPRJ,  a Divisão  de  Operações  –  D1OP;  mantêm subordinado  ao  Centro  de
Processamento Rio de Janeiro – CPRJ, a Divisão de Impressão e Pós-processamento – D1IP; cria a
Divisão  de  Gestão  Operacional  e  Controle  –  D1GC;  cria  o  Serviço  Técnico  Planejamento  do
Ambiente Produtivo – S1PP; cria o Serviço Técnico Controle do Ambiente Produtivo – S1CP; cria
o  Serviço  Técnico  Gestão  do  Ambiente  Produtivo  –  S1GP;  cria  a  Divisão  de  Sustentação  de
Serviços – D1SS; cria o Serviço Técnico Sustentação a Plataforma – S1PL; cria  o Serviço Técnico
Sustentação a  Aplicações  – S1AP;  cria  o  Serviço Técnico  Sustentação a  Rede – S1RE;  cria  o
Serviço Técnico Incidentes de Serviços – S1IS;  cria o Serviço Técnico Sustentação de Banco de
Dados – S1BD;  cria  a  Divisão de  Infraestrutura  e  Instalações  –  D1IF;  cria  o  Serviço  Técnico
Infraestrutura  e  Instalações  –  S1IF;  cria  o  Serviço  Técnico  Infraestrutura  Operacional  –  S1IO;
subordina o Centro de Processamento Distrito Federal - CPDF à Superintendência de Operações –
SUOP;  extingue a Divisão de Apoio a Gestão de Serviços – D2GT;  extingue o Serviço Técnico
Planejamento do Ambiente Produtivo – S2PD; extingue o Serviço Técnico Gestão do Ambiente
Produtivo – S2GA;  extingue a Divisão de Apoio a Sustentação da Infraestrutura de TI – D2SI;
extingue a Divisão de Apoio a Redes – D2RE; extingue o Serviço Técnico Administrativo – S2AD;
mantêm subordinado ao Centro de Processamento Distrito Federal – CPDF, a Divisão de Operações
–  D2OP;  cria  a  Divisão  de  Gestão  Operacional  e  Controle  –  D2GC;  cria  o  Serviço  Técnico
Planejamento  do  Ambiente  Produtivo  –  S2PP;  cria  o  Serviço  Técnico  Controle  do  Ambiente
Produtivo – S2CP; cria o Serviço Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S2GP; cria a Divisão de
Sustentação de Serviços – D2SS; cria o Serviço Técnico Sustentação a Plataforma – S2PL; cria o
Serviço Técnico Sustentação a Aplicações – S2AP;  cria o Serviço Técnico Sustentação a Rede –
S2RE; cria o Serviço Técnico Incidentes de Serviços – S2IS; cria o Serviço Técnico Sustentação de
Banco de Dados – S2BD;  cria a Divisão de Infraestrutura e Instalações – D2IF;  cria o Serviço
Técnico Infraestrutura e Instalações – S2IF;  cria  o Serviço Técnico Infraestrutura Operacional –
S2IO; subordina o Centro de Processamento São Paulo – CPSP à Superintendência de Operações –
SUOP;  extingue o  Serviço  Técnico  de  Monitoração  –  S3MT;  extingue o  Serviço  Técnico
Planejamento da Produção – S3PP;  extingue o Serviço Técnico Informações Estratégicas – S3IE;
extingue a Divisão de Planejamento e Controle da Produção – D3CP; extingue o Serviço Técnico
Suporte a Plataforma Alta – S3PA; extingue o Serviço Técnico Suporte a Plataforma Baixa – S3PB;
extingue o Serviço Técnico Suporte a Plataforma Operacional – S3PO; extingue a Divisão de Apoio
a Sustentação da Infraestrutura de TIC – D3SI; extingue a Divisão de Infraestrutura e Logística –
D3IL;  mantêm subordinado  ao  Centro  de  Processamento  São  Paulo  –  CPSP,  a  Divisão  de
Operações  – D3OP;  cria  a  Divisão de Gestão Operacional  e Controle  – D3GC;  cria o Serviço
Técnico  Planejamento  do  Ambiente  Produtivo  –  S3PP;  cria  o  Serviço  Técnico  Controle  do
Ambiente Produtivo – S3CP; cria o Serviço Técnico Gestão do Ambiente Produtivo – S3GP; cria a
Divisão de Sustentação de Serviços – D3SS;  cria o Serviço Técnico Sustentação a Plataforma –
S3PL; cria o Serviço Técnico Sustentação a Aplicações – S3AP; cria o Serviço Técnico Sustentação
a Rede – S3RE;  cria o Serviço Técnico Incidentes de Serviços – S3IS;  cria o Serviço Técnico
Sustentação de Banco de Dados – S3BD; cria a Divisão de Infraestrutura e Instalações – D3IF; cria
o Serviço Técnico Infraestrutura e Instalações – S3IF;  subordina o Serviço Técnico Infraestrutura
Operacional – S3IO  a Divisão de Infraestrutura e Instalações – D3IF. Determinar que os ativos
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organizacionais  de  responsabilidade  do  órgão  extinto  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.

RS 3129/2012 de 25/01/2013 -  extingue o Serviço de Gestão Patrimonial – SVGP;  extingue o
Serviço  de  Operações  –  SVOP;  extingue o  Serviço  de  Infraestrutura  Administrativa  –  SVIA;
extingue a Divisão de Serviços Gerais – DISG; extingue o Departamento de Engenharia e Serviços
Gerais – DEES;  cria o Departamento de Engenharia – DEEN;  subordina a Divisão de Obras e
Projetos – DIOP ao Departamento de Engenharia – DEEN; subordina a Divisão de Manutenção –
DIMA ao Departamento de Engenharia – DEEN; subordina a Divisão de Administração e Apoio de
Serviços  Gerais – DIAD ao Departamento de Engenharia  – DEEN;  cria  a  Superintendência de
Serviços Logísticos – SUSL; cria o Departamento de Serviços Gerais – DESG; cria a Divisão de
Gestão Predial – DIGP; cria o Serviço de Segurança Física e Patrimonial – SVSF; cria o Serviço de
Infraestrutura Predial – SVIF;  cria a Divisão de Padrões de Serviços Administrativos e Viagens –
DPSV; cria o Serviço de Gestão de Viagens – SVGV; cria a Divisão de Administração de Materiais
e Patrimônio – DADP;  cria o Serviço de Administração de Materiais – SVAM; cria o Serviço de
Gestão de Bens Patrimoniais – SGBP; extingue o Serviço de Análise de Requisição e Estruturação
de Processos Célula A – SVEA; extingue o Serviço de Especificação e Qualidade de Materiais –
SVQM; extingue o Serviço de Controle de Materiais – SVCM; extingue a Divisão de Planejamento
e Controle de Suprimentos – DIPC; extingue o Serviço de Licitações – SVLI; extingue o Serviço de
Contratações Continuadas – SVCC; extingue o Serviço de Aquisições Diversas – SVAS; extingue a
Divisão de Compras – DICO; extingue o Serviço de Acompanhamento da Gestão de Contratos –
SVGC;  extingue o Serviço de Análise de Contratações – SVAN;  extingue a Divisão de Gestão
Administrativa de Contratos – DIAC;  extingue o Departamento de Suprimentos – DESU;  cria o
Departamento de Compras – DECP; subordina a Divisão de Aquisições – DIAQ ao Departamento
de Compras – DECP; altera a nomenclatura do Serviço de Análise de Requisição e Estruturação de
Processos Célula B – SVEB, para Serviço de Análise de Requisição e Estruturação de Processos –
SVEB;  cria  a  Divisão  de  Atendimento  as  Intenções  de  Compras  –  DIAI;  cria  o  Serviço  de
Atendimento a Demandas Célula A – SATA; cria o Serviço de Atendimento a Demandas Célula B –
SATB; cria o Serviço de Atendimento a Demandas Célula C – SATC; cria a Divisão de Revisões e
de Análise e Acompanhamento de Contratações – DRAC; cria o Serviço de Análise de Contratações
e Execução de Revisões Contratuais – SARC;  cria o Serviço de Acompanhamento,  Melhoria e
Uniformização  Processual  –  SVUP;  cria  a  Divisão  de  Avaliação  e  Gestão  Administrativa  de
Contratos – DIGA; cria o Serviço de Análise e Avaliação de Contratos – SAAC; cria o Serviço de
Gestão Administrativa de Contratos – SGAC;  extingue a Divisão de Prospecção e Planejamento
Logístico  –  DPPL;  extingue a  Divisão  de  Avaliação  e  Acompanhamento  Logístico  –  DAAL;
extingue o Departamento de Planejamento Logístico – DEPL; cria o Departamento de Prospecção
de Soluções e Análise de Processos – DEPP; cria a Divisão de Avaliação e Análise de Processos –
DAAP; cria a Divisão de Prospecção de Soluções em Logística – DPSL;  cria o Departamento de
Soluções de TIC para Uso Interno – DETI; cria a Divisão de Planejamento de Soluções de TIC para
Uso  Interno  –  DIPS;  cria  o  Serviço  de  Análise  de  Negócios  –  SVNG;  cria  o  Serviço  de
Planejamento e Implantação de Soluções – SVPI; cria a Divisão de Suporte a Soluções de TIC para
Uso Interno – DISS; cria o Serviço de Sustentação de Sistemas – SVSS; cria o Serviço de Gestão de
Uso das Soluções – SVGU.  Determinar que os ativos organizacionais de responsabilidade do órgão
extinto  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.

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

24



 1.2 Finalidade e competências institucionais

Legislação e Regulamento 

Instituída pela Lei N° 6.125, de 4 de Novembro de 1974 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.

Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev (Decreto
nº 7.151 de 9 de Abril de 2010). Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a
política governamental, a Dataprev poderá prestar serviços a terceiros.

Em seu Plano  Estratégico  2010 –  2015, foram estabelecidos  os  objetivos  estratégicos  a  serem
alcançados  no  período,  agrupados  por  3 perspectivas.  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. conforme demonstrado a seguir:

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.

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.

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.
Identifica os ativos intangíveis que impulsionam fortemente os processos internos prioritários.

Fator crítico de sucesso:

Concluir a migração de processos e dados de maneira satisfatória.
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Figura I – Mapa Estratégico da Dataprev – 2012 / 2015

MAPA ESTRATÉGICO DA DATAPREV – 2010 / 2015
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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.

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.

Este objetivo consta no Mapa Estratégico da Previdência Social - 2009/2015, na perspectiva
do Aprendizado e  Crescimento,  e  foi  incorporado ao  Mapa Estratégico  da  Dataprev,  na
perspectiva Resultados, caracterizando o principal elo de integração entres as estratégias da
Previdência e da Dataprev. Este objetivo orientou os esforços de planejamento da Dataprev,
de acordo com o encadeamento lógico estruturado nos  objetivos estratégicos.

Clientes  e  parceiros  nas  áreas  previdenciárias,  trabalhistas,  sociais  e  registros  civis
consolidados e satisfeitos.

1) Fortalecer o processo e a cultura de planejamento orientado a resultados

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

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

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

3) Aprimorar a gestão da estrutura física e do patrimônio imobiliário

Melhorar  o  ambiente  de  trabalho  e  a  estrutura  patrimonial,  por  meio  das  adequações
necessárias dos imóveis e aprimoramento da gestão de patrimônio. 

4) Buscar a excelência tecnológica em áreas estratégicas (qualidade de dados, gestão de
banco  de  dados,  segurança  da  informação,  infraestrutura  e  desenvolvimento  de
software)

Qualidade de dados:

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

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

Segurança da Informação:

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

Infraestrutura:

Aperfeiçoar os recursos de tecnologia da informação e telecomunicações, otimizar o uso
destes recursos e garantir o desempenho em conformidade com a demanda.

Desenvolvimento de software:

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.

5) Otimizar os processos administrativos

Agilizar  a  execução  das  atividades  administrativas,  proporcionando  a  uniformidade,
estabilidade, economicidade  e qualidade.

6) Aperfeiçoar as práticas comerciais 

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

7) Atrair e desenvolver competências técnicas e gerenciais

Estabelecer  mecanismo  de  retenção  de  pessoas  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.

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

Fortalecer  e  executar  política  de  responsabilidade  social  consolidando  valores  e
comportamentos, promovendo a cidadania e contribuindo com o combate a desigualdade e
exclusão social.
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9) Adequar a imagem e o desenho organizacional da empresa aos novos desafios

Reorganizar  o  conjunto  de  responsabilidades,  relacionamentos  e  informações  de  uso  da
gestão,  de  forma a impulsionar  as  atividades  da  empresa  para  o alcance  dos  resultados
esperados.

10) Implementar sistemas de gestão interna

Implementar  e  consolidar  sistemas  de  gestão  interna  para  facilitar  o  gerenciamento  e
execução das atividades rotineiras.
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 1.3 Organograma funcional

Figura II – Arquitetura Organizacional

A Dataprev está estruturada com duas diretorias para os macroprocessos finalísticos, de acordo com
sua  área  de  atuação:  Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e  Informações  (DRD) e
Diretoria de Infraestrutura de TIC  (DIT); e duas diretorias para os macroprocessos de apoio, de
acordo com sua área de atuação: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e Diretoria de
Pessoas (DPE).
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Também integra a estrutura da Dataprev, a   Presidência, com sua área de atuação voltada para a
integração do processo de governança e processos gerenciais, assim definidos: 

Governança Corporativa e de TIC

 Definir as diretrizes empresariais (Plano Estratégico);
 Definir as diretrizes tecnológicas (PDTI);
 Definir regras para o processo decisório (responsabilidades e alçadas);
 Promover o sistema de controle e a prestação de contas; 
 Avaliar o desempenho organizacional e os riscos de negócio;
 Definir Acordos de Níveis Operacionais (ANO).

Gestão Corporativa

 Planejar os investimentos gerais (não tecnológico);
 Gerir a segurança da informação;
 Estabelecer as políticas de gestão de pessoas;
 Gerir custo e preço;
 Promover a comunicação corporativa;
 Definir e acompanhar indicadores e metas corporativas;
 Gerir o portfólio de programas e projetos (internos).

Gestão de TIC

 Internalizar os planos das demandas de longo prazo dos clientes;
 Planejar e gerir a capacidade de operação computacional (incluindo infraestrutura física);
 Planejar a aquisição dos recursos de TIC;
 Realizar a gestão de risco operacional dos  processos finalísticos;
 Realizar a gestão da inovação;
 Definir e acompanhar indicadores e metas corporativas de TIC;
 Gerir o portfólio de programas e projetos (externos);
 Gerir o ciclo da solução;
 Gerir o portfólio de produtos;
 Realizar o gerenciamento de níveis de serviço.

As demais áreas que compõem os níveis estratégico e tático, ver Anexo I – Página 242.

Os  processos  finalísticos  detém  7  (sete)  macroprocessos:  Relacionamento,  Planejamento  da
Solução, Desenvolvimento e Testes da Solução, Homologação, Implantação, Operação e Suporte ao
Serviço.

Os processos de apoio, com 3 (três) macroprocessos: Pessoas, Logística e Comercial/Financeiro. 
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 1.4 Macroprocessos finalísticos

Dimensionados para execução das atividades finalísticas da Empresa,  as quais estão  vinculadas
diretamente às suas competências institucionais. Os macroprocessos já  estão  citados no item 1.3:
Relacionamento,  Planejamento  da  Solução,  Desenvolvimento  e  Testes  da  Solução,
Homologação,  Implantação,  Operação  e  Suporte  ao  Serviço.  A estratégia  de  execução  e
atividades ligados a cada macroprocesso, no exercício de 2012, estão consubstanciados nos tópicos
a seguir:

Relacionamento:

• Negocia  r   intenção de demandas  
• Analisar os aspectos : políticos, técnicos, comerciais e gestão do relacionamento;
• Definir e caracterizar os serviços da solução;

• Negociar níveis de serviço solicitados;
• Caracterizar o suporte ao usuário;

• Elaborar o documento Descrição do Cenário da Solução (versão simplificada)
• Identificar todos os ambientes necessários para entrega da solução;
• Avaliar as condições para o atendimento da continuidade do negócio;
• Definir a arquitetura da infraestrutura e da aplicação.

• Identificar condicionantes (entre demandas e outros);
• Elaborar a Qualificação do Serviço;

• Identificar os  fatores  de  risco  do  serviço  (itens  com influência  direta  nos
acordos de níveis de serviço);

• Identificar os fatores de complexidade do serviço (itens que dão noção do
tamanho, características e dificuldade de realização do serviço);

• Identificar os  fatores  de  gestão  do  serviço  (itens  que  definem o  grau  de
gerenciamento e monitoramento do serviço);

• Identificar os fatores de atendimento e infraestrutura descentralizada (Itens
utilizados para distribuição dos custos de infraestrutura e atendimento remoto
nas Unidades Regionais).

• Realizar análise econômica / financeira;
• Identificar contrato;
• Estimar prazo (primeira versão do cronograma);
• Estimar preço.

• Formalizar negociação
• Registrar a negociação (documentação);
• Elaborar proposta de atendimento;

• Gerenciar níveis de competência das decisões;
• Negocia  r   contrato;  

• Elaborar Proposta Comercial;
• Elaborar contrato (novo ou aditivo);
• Formalizar contrato;

• Prospecção de Negócios  
• Perceber novas oportunidades de negócios;
• Realizar as análises necessárias.
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• Monitora  r   satisfação dos clientes (pós-venda);  
• Pesquisar satisfação pelos serviços prestados;

− Visão do cliente;
− Visão do usuário;

• Analisar as melhorias necessárias.

Planejamento da Solução

• Planejar o desenvolvimento da solução;
• Detalhar cronograma (equipes, recursos e prazos);
• Elabora  r   Plano de Gestão de Mudança (processos e pessoas);  

• Planejar os recursos logísticos necessários;
• Identificar as necessidades de mudanças nos processos;
• Planejar o treinamento (interno e externo);
• Planejar a comunicação da mudança.

• Detalha  r   a arquitetura da solução;  
• Planejar o plano de continuidade de negócio;
• Planejar monitoramento da solução;
• Detalhar todos os ambientes necessários para entrega da solução;
• Planejar as ações operacionais nos ambientes computacionais;
• Planejar a desativação de sistemas.

• Projetar o fluxo financeiro (entrada e saída de recursos);
• Detalhar os riscos envolvidos;
• Complementar o documento DCS (Descrição do Cenário da Solução);
• Definir modo de atendimento (programa, projeto e demanda);
• Gerir a solução.

Desenvolvimento e Testes da Solução
• Organizar a execução do desenvolvimento e testes da solução;
• Desenvolve  r   Sistemas;  

• Iniciação;
• Elaboração;
• Implementação (codificação e testes unitários);
• Testes (executar carga dos dados, testes funcionais e de desempenho).

• Disponibiliza  r   a infraestrutura tecnológica e suporte técnico ;  
• Alocar infraestrutura tecnológica de todos os ambientes;
• Adquirir infraestrutura tecnológica e/ou suporte de todos os ambientes (definir vida

útil dos equipamentos);
• Configurar e  disponibilizar  infraestrutura  -  desenvolvimento  e  testes  (avaliar

conformidade);
• Atualizar base de configuração.

• Desenvolver serviços de consultoria;
• Disponibilizar recursos  e  pessoas  (infraestrutura  física/elétrica,  espaço físico,  mobiliário,

logística, financeiro e outros recursos );
• Validar Plano de Continuidade do Negócio;
• Monitorar e controlar a qualidade (conformidade com as normas internas);
• Gerir a solução.
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Homologação

• Disponibilizar infraestrutura;
• Realizar certificação de qualidade da solução (padrões internos);
• Homologar solução.

Implantação

• Planejar implantação;
• Realiza  r   gestão de mudança – tecnologia  

• Disponibilizar infraestrutura;
• Realizar a liberação da solução;
• Atualizar base de configuração;

• Realizar gestão de mudança – pessoas e processos;
• Qualificar o suporte ao usuário.

• Testar implantação (validar a implantação pela área de desenvolvimento e operação).

Operação

• Planejar Operação;
• Executar as ações operacionais nos ambientes computacionais;
• Realizar a gestão de eventos;
• Atualizar base de configuração;
• Aferir crescimento vegetativo (subsídio para a governança de TIC planejar a capacidade de

operação computacional);
• Desativar solução.

Suporte ao Serviço

• Realizar atendimento;
• Executar atendimento local;
• Realizar comunicação;
• Realizar a gestão de incidentes;
• Realizar a gestão de problemas;
• Encerrar registro do problema;
• Encerrar registro de incidente.

 1.5 Macroprocessos de apoio

Conforme apresentado no item 1.3 – Organograma Funcional, a Dataprev conta, em sua estrutura
com duas diretorias de apoio, essenciais ao funcionamento da empresa, quais sejam a Diretoria de
Finanças e Serviços Logísticos (DFS) e a Diretoria de Pessoas (DPE).

Pessoas

• Captar pessoas;
• Reter os conhecimentos de interesse estratégico;
• Treinar e  desenvolver pessoas;
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• Realizar a administração de pessoal;
• Gerir a capacidade produtiva das pessoas.

Logística

• Adquirir bens e serviços;
• Gerir a estrutura física e patrimonial (predial e equipamentos de automação de escritório);
• Gerir os recursos materiais e serviços gerais;
• Gerir os contratos com fornecedores.

Comercial/Financeiro

• Planejar o faturamento como parte do projeto (aspectos fiscais e legais);
• Orientar o gestor do contrato;
• Gerir as glosas e feedback para promover a melhoria contínua e, se necessário, para análise

jurídica;
• Diligenciar recebimentos.

 1.6 Principais parceiros

Os nossos principiais parceiros, são nossos clientes, a saber: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Serviços de Tecnologia e Informações, entre os quais, o desenvolvimento, manutenção, produção e
suporte  de  sistemas  de  informações,  serviços  de  gestão  de  TIC,  comunicação
corporativa,consultoria em TIC, entre outros.

Secretaria de Receita Federal do Brasil – SRFB
Serviços  especializados de Tecnologia da Informação,  compreendendo processamento de dados,
manutenção e desenvolvimento de sistemas de dados, e outros serviços de informática.

Ministério da Previdência Social – MPS
Serviços  especializados  em  Tecnologia  da  Informação,  compreendendo,  entre  outros  serviços,
hospedagem  de  servidores,  suporte  e  manutenção  de  sistemas  em  produção,  elaboração,
desenvolvimento, implantação, sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte técnico.

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
Modernização  tecnológica  dos  sistemas  de  informações  do  MTE,  compreendendo  as  etapas  de
desenvolvimento, implantação, manutenção, operação e sustentação destes novos sistemas. Serviços
especializados  de  Tecnologia  da  Informação  relativos  aos  sistemas  responsáveis  pela
operacionalização das  políticas  sociais  do MTE sob responsabilidade  da Secretaria  de  Políticas
Públicas de Emprego.
Disponibilização  e  acesso  ao  CNIS  para  utilização  pelo  Ministério  no  Programa  do  Seguro
Desemprego e na Fiscalização do Trabalho. 
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Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
Prestação de serviços especializados em TIC, compreendendo, entre outros serviços, hospedagem
de  servidores,  suporte  e  manutenção  de  sistemas  em  produção,  elaboração,  desenvolvimento,
implantação,  sustentação  de  sistemas  e  prestação  de  serviços  de  suporte  técnico  às  unidades
descentralizadas  no  âmbito  da  Superintendência  Nacional  de  Previdência  Complementar  –
PREVIC.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG
Concessão de uso pela Dataprev da infraestrutura computacional para tratamento de qualidade de
dados. Prestação de serviços de informática para o batimento de dados dos cadastros de servidores
públicos estaduais e do Executivo Federal constante da base do SIAPE com o CNIS.

Instituições Privadas e Públicas
Prestação  de  serviços  de  informática  para  a  identificação  de  óbitos  em  arquivos  eletrônicos
fornecidos por cinquenta instituições privadas e públicas.

Instituições Financeiras
Atualmente, existem setenta convênios firmados entre as Instituições Financeiras e o INSS, nos
quais a Dataprev é parte interveniente, para fornecimento de informações e controle de empréstimos
consignados.

Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro
Consórcio Serpro/Dataprev para execução dos serviços de desenvolvimento do novo Sistema de
Gestão de Pessoas – SIGEPE.gov.
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SEÇÃO II

INTRODUÇÃO

A Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social  – Dataprev   elaborou  o  seu
Relatório  de  Gestão  do  exercício  2012 –  RG2012 –  de  acordo  com  as  exigências  legais
estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo. 

Foi utilizada a  Decisão Normativa TCU 119 de 18/01/2012 na estruturação do texto, onde foram
seguidas as orientações do  item II, subitem “b”, do Anexo III. No desenvolvimento e organização
do documento, procurou-se observar os conteúdos e ordenamentos estabelecidos no Anexo II;

No desenvolvimento dos assuntos exigidos foram respeitados, quando aderente as especificidades
da Dataprev – Empresa Pública, regida pela Lei nº 6.404/76,  não dependente de transferência de
recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e não 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 – as determinações constantes da Portaria TCU nº 150, de 03 de julho de 2012 e o
documento “Perguntas e Respostas” da CGU (disponível na página oficial do Órgão na internet).

Quando não foi possível seguir em sua literalidade as exigências estabelecidas na legislação vigente,
a Dataprev buscou apresentar as informações requeridas de acordo com o formato do sistema do
Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas  Estatais  (DEST). Estas  adaptações,  geralmente  envolvendo  alterações  nos  quadros
definidos na Portaria TCU nº 150/2012, estão descritas ao longo do texto nos locais pertinentes.

Na Tabela I abaixo, estão indicados os itens do Anexo II da DN TCU nº 119/2012 que não constam
do presente documento, assim como a correspondente justificativa.

Tabela I – Itens do Anexo II,  da DN TCU 119/2012, que não constam do RG2012

Parte A – Conteúdo Geral

Justificativa da Exclusão do Item

A Dataprev
não está

indicada para
apresentação

das
informações* 

Não se aplica
a natureza
jurídica da
Empresa

Não houve
ocorrência no

período

Item 3.5 – Informações quanto ao cumprimento, pela instância de
correição da unidade, das disposições dos arts. 4º e 5º da Portaria
nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União
–  CGU,  no  que  tange  aos  fatos  originados  em  unidade
jurisdicionada  cuja  gestão  esteja  contemplada  no  relatório  de
gestão. 

X

Item  5.1 – Informações sobre o reconhecimento de passivos por
insuficiência de créditos ou recursos. 

X

Item  5.2 –  Informações  sobre  a  movimentação  e  os  saldos  de
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

X

Item 5.3 – Informação sobre as transferências mediante convênio,
contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso
ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no
exercício de referência.

X

Item 5.4 – Informações sobre a utilização de suprimento de fundos,
contas  bancárias  tipo  "B"  e  cartões  de  pagamento  do  governo
federal.

X
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(continuação) Parte A – Conteúdo Geral

A Dataprev
não está

indicada para
apresentação

das

informações* 

Não se aplica
a natureza
jurídica da
Empresa

Não houve
ocorrência no

período

Item  5.5 –  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.

X

Item 5.6 – Informações sobre a gestão de precatórios. X

Item  11.1 –  Informações  sobre  a  adoção  de  critérios  e
procedimentos  estabelecidos  pelas  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público (...)  para  tratamento
contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio  e  avaliação  e  mensuração  de  ativos  e  passivos  da
unidade. 

X

Item  11.2 –  Declaração  do  contador  responsável  por  unidade
jurisdicionada que tenha executado sua contabilidade no Sistema
Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal  –
SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (...)  refletem a adequada
situação  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  da  unidade
jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.

X

Item  11.3 –  Demonstrações  Contábeis  previstas  pela  Lei  nº
4.320/64  e  pela  NBC  16.6  aprovada  pela  Resolução  CFC  nº
1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades
que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

X

Parte B – Conteúdo Específico por UJ ou Grupo de Unidades
Afins

Justificativa da Exclusão dos Itens

Itens 01 a 35 
A Dataprev não está indicada para 
apresentação das informações

Itens 37 a  47
A Dataprev não está indicada para 
apresentação das informações

Parte C – Unidades Jurisdicionadas com Relatórios de Gestão
Customizados 

Justificativa da Exclusão dos Itens

Em todos os itens
A Dataprev não está indicada para 
apresentação das informações

*De acordo  com o  Quadro A1 –  Relacionamento    e  ntre    a  s  Unidades  Jurisdicionadas    e     o  s  Conteúdos  Gerais    d  o  
Relatório   d  e Gestão  
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Em função  do  volume  ou do  formato  de  apresentação, as  seguintes  informações  do Parte  A,
Conteúdo Geral, do Anexo II, da DN TCU 119/2012,  estão apresentados em Anexos conforme  a
seguir:   

– Informações complementares do Item   1.3 Organograma funcional    –  ANEXO I

– Informações  complementares  do  Item  2.4  Indicadores  (Subitem  2.4.5  Índice
Consolidado de Resultados) – ANEXO II

– Informações  complementares  do  Item     10.1  Informações  sobre  o  tratamento  de  
deliberações exaradas em acórdãos do TCU e em relatórios de auditoria do órgão
de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula   e de seus respectivos  
subitens – ANEXO III 

– Informações complementares do Item 12  Demonstrações contábeis previstas na Lei
n° 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas – ANEXO IV

– Informações  complementares  do  Item  12.1  Outras  informações  consideradas
relevantes pela unidade para demonstrar a     conformidade e o desempenho da gestão  
no exercício   (  Complemento   d  o Rol   d  e Responsáveis  )   – ANEXO V 

A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2012 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 303
CEP 22.280-040 – Rio de Janeiro, RJ
Tel. (21) 2528-7726 E-mail: coid@previdencia.gov.br 
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SEÇÃO III

DESENVOLVIMENTO – PARTE A

 2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES

 2.1 Planejamento das ações

O  documento  –  Mapa  Estratégico  2010/2015 -   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.

O Plano de Ação 2012 é um instrumento dinâmico, frequentemente atualizado e define os principais
resultados buscados  pela empresa ao longo do exercício. 

É formado por Programas: vinculados ao PPA – Plano Plurianual e não vinculados. Os Programas
vinculados  ao  PPA estão  descritos  no  item  4.1 - Programas  de  Governo  e  os  Programas  não
vinculados, estão no item 12.

Na consolidação do Plano, cada setor da empresa se enxerga no processo e atua de forma dinâmica,
incluindo,  excluindo  ou  complementando  ações  com  o  objetivo  de  aprofundar  as  iniciativas
necessárias ao alcance dos resultados desejados.

A estrutura do Plano é composta por  Eixos Estruturantes e resultados.

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

Eixo Estruturante Gestão de Pessoas – Programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Responsabilidade Socioambiental e Qualidade de Vida

Resultados: 

• Programa  de  responsabilidade  socioambiental  implantado  com  foco  em  aquisições
sustentáveis, alinhadas com as ações do governo;

• Política de qualidade de vida implementada e amplamente divulgada.
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Administração e Desenvolvimento de Pessoas

Resultados: 

• Gestão de progressão funcional e salarial aperfeiçoada;
• Plano de capacitação em execução e gerenciado com foco em resultados (EAD,Certificação,

Produtos);
• Programa de desenvolvimento gerencial planejado e executado;
• Política de remuneração e de carreira amplamente conhecida pela casa;
• Clima organizacional monitorado como instrumentos de gestão;

Eixo Estruturante Segurança  - Programa Segurança da Informação

Segurança 

Resultados:

• Gestão de segurança da informação implantada nos 3 CPs;
• Programa de Continuidade de negócio definido por cliente e implantada
• Arquitetura de segurança implantada no ciclo produtivo da Dataprev;
• Domínio implantado no INSS e na Dataprev;
• Solução de gestão de identidade implantada;
• Ações  de capacitação e mobilização sobre segurança da informação aplicadas a100% do

corpo funcional da Dataprev;
• Política de gestão de acesso corporativa formulada e em andamento;
• Participação da Dataprev na rede nacional de segurança de informação formalizada;
• Normas complementares de segurança de informação publicadas.
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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
desempenho”.  Este  objetivo  orientou  os  esforços  de  planejamento  da  Dataprev,  na  busca  dos
Resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da estratégia de atuação estruturada no
Mapa Estratégico da Empresa.

Figura III – Mapa Estratégico da Previdência Social
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AÇÕES PARA ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABELECIDOS

Cliente RFB e PGFN

• Implantação do módulo Internet do Sistema Parcelamento Previdenciário - PARCweb
-  este Sistema possibilita o parcelamento de dívidas previdenciárias, de acordo com a Lei
10.522, de 19 de julho de 2002, e alterações introduzidas pela Lei 11.941, de 27 de maio de
2009. É possível a negociação tanto pelo funcionário da Secretaria da Receita Federal do
Brasil  (RFB),  que  pode  atender  contribuintes,  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  desejam
parcelar, via intranet, quanto o contribuinte parcelar dívidas previdenciárias pelo Portal e-
CAC (Centro Virtual  de Atendimento ao Contribuinte  da Receita  Federal  do Brasil)  via
Internet. Já foram concedidos mais de  185 mil parcelamentos, em 2012, solicitados pela
intranet e e-CAC. Encontra-se em desenvolvimento a implementação destas modalidades
para as dívidas previdenciárias inscritas em Dívida Ativa.

• Implantação  do  Sistema  de  Auditoria  de  Compensações  Previdenciárias  -
AUDICOMP-P - Com o sistema, a Receita Federal iniciou uma operação de auditoria em
compensações previdenciárias consideradas atípicas. As auditorias estão sendo realizadas
para verificar a veracidade de compensações declaradas por meio das guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de Informações à Previdência Social
(GFIP).  De  acordo  com  a  Receita,  se  os  créditos  informados  não  tiverem  origem
comprovada, serão adotadas as medidas para registrá-los e cobrar os valores indevidamente
compensados, inclusive com aplicação de multa, que pode variar de 75% a 150% sobre o
valor da compensação irregular. A previsão é que mais de  12 mil contribuintes empresa
sejam notificados no período de um ano.

Cliente INSS 

• Sistema Comprev migrado para a plataforma baixa –  Implantação  em novembro de
2012,   da  nova solução  que  tem o  objetivo  de  garantir  a  independência  tecnológica,  a
agilidade na evolução do sistema e a escalabilidade da infraestrutura.  O processo faz parte
de um compromisso da Dataprev com o Ministério Público Federal (MPF), por meio de um
Termo de Ajuste e Conduta (TAC), com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o INSS.

• Expansão  da  implantação  do  SIBE/LOAS –  Sistema  Integrado  de  Benefícios.  Em
novembro  de  2012,  a  Unidade  Regional  Maranhão  (URMA) participou  do processo  de
implantação do Sistema Integrado de Benefícios – Lei Orgânica da Assistência Social  –
(Sibe  /  Loas)  nas  Agências  da  Previdência  Social  (APS) no  Maranhão,  nos  âmbitos  da
Gerência  Executiva  do  INSS  São  Luís  e  Imperatriz.  A iniciativa  atende  às  orientações
contidas no Memorando - Circular nº 42/PRES/INSS, que trata da expansão da implantação
do sistema nas agências de todo país. Foram contempladas três APS da GEx São Luiz e três
APS da Gex Imperatriz, totalizando 77 estações de trabalho.

• Modernização dos sistemas de pagamento do INSS  –  Conclusão do planejamento do
novo modelo para Folha de Pagamento de Benefícios.   O  Sibe II,  que é a  2ª   fase de
desenvolvimento  do novo Sistema Integrado de  Benefícios  tratará  da modernização dos
sistemas de pagamento, Maciça,  processada mensalmente, bem como dos demais processos
que o sucedem, como retorno bancário, provisionamento bancário e imposto de renda.
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• Módulo  do  Sistema  de  gestão  da  folha  de  benefícios  do  INSS -   Homologação  em
22/11/2012 da primeira entrega do Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
da Folha de Benefícios do INSS (SISPAGBEN), em Florianópolis. O módulo homologado
utiliza certificação digital para assinatura de documentos e compreende 28 funcionalidades
que suportam o processo de negócio responsável pela preparação, consolidação, provisão de
fundos, bem como a geração dos fatos contábeis.

• Implantação  do  e-RECURSOS  em  novembro  de  2012 -  Implantado  com uma  nova
solução para tratar da administração dos processos de Recursos do INSS, impetrados pelos
segurados da Previdência Social. Uma das vantagens dessa ferramenta é que quando um
segurado procurar a Previdência Social para solicitar um benefício ou algum outro serviço, e
esse for negado, ele pode entrar com um recurso o qual será, via de regra, apreciado por um
outro servidor.

• Implantação da versão 2.0 do SIPREV – Sistema de Gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social (Siprev) é um software, disponibilizado no portal do software público,
que  permite  o  gerenciamento  de  informações  referentes  a  servidores  públicos  (civis  e
militares), ativos e inativos, pensionistas e demais dependentes da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com a
inclusão  das  seguintes  funcionalidades:  extração  de  relatórios  para  acompanhamento  do
Censo;   seleção  de  grupo  de  beneficiários  usando  as  inconsistências  cadastrais  dos
servidores públicos e pensionistas como insumo para seleção;  emissão de um espelho do
cadastro  do  beneficiário  que  compareceu  ao  Censo  e  possibilidade  de  anexar  pareceres
sociais vinculados a cada beneficiário convocado. Esta versão está em uso em 350 entes
federativos.

•  Revisão do Artigo 29º II – Implementações em vários sistemas de novas funcionalidades
face  à  necessidade  de  cumprimento  de  acordo  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social
(INSS)  com  o  Ministério  Público  Federal  e  o  Sindicato  Nacional  dos  Aposentados,
Pensionistas  e  Idosos  da  Força  Sindical  –  SINDNAPI.   O  acordo  foi  autorizado  pelo
Ministro da Previdência Social em conjunto com o Advogado-Geral da União e contou com
a anuência do Ministério da Fazenda (MF), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do
Ministério do Planejamento e da Secretaria do Orçamento Federal (SOF).
O sistema tem por objetivo revisar os benefícios de auxílio-doença concedidos no período
de 29/11/1999 a 29/10/2009 e as aposentadorias e pensões por morte  decorrentes.  Estes
benefícios sofreram mudança de cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI.

Em 2012, foram definidas as regras básicas para o sistema de revisão do artigo 29 da Lei
8.213/91  para  solicitações  judiciais,  com   povoamento  em  base  segregada  e
desenvolvimento do Sistema de Cálculo, Módulo de Consultas na Internet, Intranet e URA,
Sistema de Informações Gerenciais e Sistema de Reversão Automática do Pagamento de
Créditos. Em 01/10/2012 foi iniciado o processamento por lotes.
Foram  identificados  17,6  milhões  de  benefícios  candidatos  a  revisão  e  3  milhões  de
benefícios com diferença a receber. Foram identificados também 2,6 milhões  de cartas que
serão emitidas em 2013 e 500 mil benefícios com RMI atualizada em janeiro de 2013.

• Qualificação  sistemática  do  CNIS  -  Foi  desenvolvido  um  processo  de  qualificação
sistemática de dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, gerando resultados
importantes não só para a qualidade de dados mas também para o processo de duplicação /
criação de elos, utilizando ferramenta de qualidade de dados. Os resultados dos primeiros
processamentos estão sendo analisados pela área de negócio junto ao Cliente.
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BG CNIS -  Foi  iniciado  o  desenvolvimento  da  Base  de  Gestão  do  CNIS,  envolvendo
informações  gerenciais  de Segurado Especial  e  Requerimentos,  assuntos  que adquiriram
grande destaque na Previdência Social no ano de 2012. 

• Extrato Previdenciário  -  Acordo firmado entre o Ministério da Previdência Social e a
Caixa Econômica Federal,  viabilizado tecnologicamente pela Dataprev,  proporcionou aos
beneficiários  da   Previdência Social  que possuem conta-corrente ou poupança  na  Caixa
Econômica  o acesso a informações referentes ao seu cadastro, vínculos empregatícios e
benefício por meio do Internet Banking.

• Portal CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) - Expansão do módulo Pessoa
Física (CNISPF)  em todo o território nacional.  A implantação trata do primeiro módulo de
um sistema corporativo residente em plataforma aberta, utilizado no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) por mais de 20 mil servidores. O sistema substitui o aplicativo antigo,
CADPF (Cadastro da Pessoa Física), que foi desativado e traz melhorias, como o conceito
de requerimentos para a atualização e correções de dados cadastrais e também a criação
automática de elos  on-line entre  diversos registros  da mesma pessoa,  além de consultas
detalhadas ao histórico de atualizações e a manutenção de informações do grupo familiar.

• SAE -Sistema de agendamento e configuração da agenda da APS, baseado em turnos de
atendimento. A partir da implantação de novos componentes,  viabilizou-se a realização de
agendamentos do serviço cumprimento de exigências do SIBE e do serviço auxílio-doença
com atestado eletrônico.

• SISAGE - Novo sistema de agendamento e configuração da agenda da APS, baseado em
configuração  das  horas  de  trabalho  dos  servidores,  que  proporciona   melhor  gestão  da
capacidade de  atendimento na APS.  Em setembro de 2012, foi feita a implantação em 6
APS Piloto e capacitação de multiplicadores, através da equipe INSS, com apoio presencial
da Dataprev.

• SGA - Implantação da versão 2.3, que viabilizou a expansão do SIBE-LOAS, permitindo a
importação da agenda SIBE e de configurações  dos  profissionais  de perícia  e  avaliação
social. A  implantação da versão 2.4, viabilizou a implantação dos 6 pilotos do SISAGE,
permitindo a importação da agenda SISAGE e configuração do novo catálogo de serviços
administrativos.

• SIACI – Sistema de Acordos Internacionais -  Implantada a evolução do SIACI  e de
sistemas de pagamento adequados para integração com módulo de pagos desenvolvido pela
Argentina, atendendo ao SPAI – Sistema de Acordos Internacionais.

• SISCOAF - Foi estabelecida a troca de informações entre Ministério da Previdência Social
(MPS) e do Ministério da Fazenda, através do  webservice desenvolvido pela Dataprev, com
o objetivo de  fazer a integração de sistemas e  comunicação entre diferentes aplicações. A
ferramenta repassa dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o objetivo de subsidiar suas operações.
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• Adequações  no  aplicativo  CNISVR  -  Acrescentadas novas  informações  referentes  à
existência  de  Certidão  de  Tempo  de  Contribuição  (CTC)  e  indicação  de  vínculos
empregatícios  de  Regimes  Próprios  de  Previdência  Social  (RPPS),  além  de  ajustes  na
integração entre o aplicativo com a Extrato CNIS e o sistema Hipnet, proporcionando à APS
uma melhora no tratamento de vínculos e remunerações do segurado, quando solicitada para
concessão de benefícios.

• Implantação do Tratamento Agrupado de Requerimentos no Portal CNIS - Atendendo
a exigências do INSS com o objetivo de otimizar os controles de requerimentos de acerto de
dados no CNIS, solicitados pelo segurado em APS.

• Implantação do Piloto do SIRC – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil  em
Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, contou com a participação de 44 cartórios
que enviaram seus registros civis para a base de dados do SIRC. Entre março e julho/2012,
foram  desenvolvidas funcionalidades e serviços de interface para integração com outros
aplicativos: o aplicativo de autenticação Gerid,  o sistema Certuni  da Casa da Moeda do
Brasil e o CNIS, para prover a este atualizações e verificações de informações de óbitos. 
Em Novembro/2012, foi iniciado o desenvolvimento da versão 3 do projeto visando prover:
a migração e tratamento dos dados legados do sistema SISOBI para o SIRC, permitindo
assim a eventual atualização destes dados legados, a fim de atender ao novo modelo de
registro civil; implementar a integração com os serviços do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), para manter atualizada a tabela de cartórios;  permitir a autenticação dos cartórios no
SIRC por meio de certificado digital.  Ações importantes para sua expansão em 2013.
O SIRC é uma ação estruturante no âmbito do   “Compromisso pela Erradicação do Sub-
registro  Civil  de  Nascimento  e  Ampliação  do  Acesso  à  Documentação  Básica”  e  do
“Compromisso pela redução das desigualdades regionais”, trabalhados pelo governo federal
em conjunto com o poder  judiciário,  as associações de cartórios,  os governos estaduais,
municipais e a sociedade civil. 

• Implantação  da  versão  do Extrato  CNIS  -  Disponibilizados  os  períodos  FUNAI  dos
segurados  especiais  para  os  sistemas  de  benefício  Prisma  e  SABI.  
A partir  dessa  informação,  o  reconhecimento  passou  a  ser  automático,  não  sendo  mais
necessária a apresentação de documentos para inclusão do período no Prisma.

• Disponibilização  do  novo  módulo  do  SIGMA   associada  ao  SISAGE -  Sistema  de
Agenda  Única  e  demandas  para  a  nova  Sala  de  Monitoramento  em homologação  pelo
cliente,   importante  para o apoio à  tomada de decisão do INSS,  particularmente para a
Diretoria de Atendimento, DIRAT.

• Entrega do 1º  Módulo  do SISGPEP em produção em novembro/2012  -  O primeiro
módulo  do  Sistema  de  Gestão  do  Programa  de  Educação  Previdenciária  (SISGPEP),
desenvolvido pela Dataprev para o centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS (CFAI),
órgão subordinado à Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS possibilitará a inclusão das
metas do Programa de Educação Previdenciária (PEP) relativas ao exercício de 2013. 

• Implantação da Depreciação dos bens do INSS - Dez/2012 - Alterações necessárias para
atendimento à MACROFUNÇÃO número 020330, publicada pelo Tesouro Nacional, que
altera  a  forma  de  depreciação  dos  bens  do  INSS.  Como ação  paralela  foi  necessária  a
implementação de uma rotina que efetuasse a reavaliação dos bens antes da aplicação da
nova regra da depreciação.
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• Conclusão da implementação do Sistema GRU -  Dez/2012 -  O Sistema GRU fará  a
emissão das guias de GRU Cobrança para recolhimento das receitas não previdenciárias do
INSS.

Cliente MTE 

• Implantação  de  nova  versão  do  IMO -  A implantação  da  nova  versão  do  sistema
Intermediação de Mão de Obra (IMO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em
setembro de 2012, conta com várias melhorias relacionadas ao atendimento ao empregador e
à administração de vagas. O sistema executa em torno de 5 milhões de atendimentos por
mês.  O atendimento ao empregador foi totalmente restruturado de forma a propiciar um
atendimento mais eficiente e rápido nos postos de atendimento do MTE e nos SINEs de todo
o país.

• Pronatec - Em julho 2012, a Dataprev implantou uma aplicação que faz a interface entre o
Seguro  Desemprego  (SD)  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE)  e  o  Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Ministério da Educação e
Cultura  (MEC).  Em  algumas  situações,  a  concessão  do  seguro-desemprego  está
condicionada à participação no Pronatec. A solução desenvolvida pela Dataprev cruza os
dados do MEC com os do MTE para que o benefício seja ou não concedido.

• Nova versão do Seguro-Desemprego  contemplando a possibilidade de Compensação de
parcelas. Anteriormente o trabalhador precisava desembolsar o valor a ser restituído para só
então receber  as  novas  parcelas.  Com a  mudança,  o  trabalhador  pode solicitar  que sem
compensados os valores a restituir com os valores a receber.

• Divulgação do Painel Anual de Emprego 2012 - Consolidação de todas as informações de
empregos recebidas em 2011.

• Divulgação da RAIS 2011 - Processamento e disponibilização das informações da RAIS
2011

• Publicação da CBO 2011 - Acréscimo de 5 Ocupações e 2 Famílias Ocupacionais.
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Clientes PREVIC e MPS

PREVIC

• Previc  com novo sistema -  A Dataprev  entregou  para  a  Superintendência  Nacional  de
Previdência Complementar (Previc) o DAWeb, ferramenta que tem como objetivo otimizar o
repasse  das  demonstrações  atuariais  feitas  pelas  Entidades  Fechadas  de  Previdência
Complementar (EFPCs) para a Superintendência.

MPS

• Dados abertos:  foi montada a infraestrutura e desenvolvido um processo para publicação
sistemática de dados abertos do governo, em parceria e seguindo as diretrizes no MPOG.
Foram  publicados  dados  internos  da  Dataprev,  bem  como  dados  relativos  ao  Anuário
Estatístico da Previdência Social. Também foram realizadas oficinas de desenvolvimento de
aplicações  utilizando  dados  abertos  de  governo  na  UDCE,  permitindo o  cruzamento  de
dados publicados por outros entes do governo federal com aqueles disponibilizados pela
Dataprev

• Internalização  SISGAPE  -  Sistema  de  Gerenciamento  da  Assessoria  de  Pesquisa
Estratégica e de Gerenciamento de Risco da APEGR. FASE I - Internalização da aplicação
concluída em janeiro/12. O produto foi desenvolvido pela CGTIC/MPS e está em processo
internalização  na  Dataprev  tendo  como  concluída  a  fase  I  (INTERNALIZAÇÃO  DA
APLICAÇÃO). O SISGAPE tem como objetivo, controlar, dar confiabilidade à informações
institucionais e gerenciais, promover com exatidão a eficiência operacional, a qualidade nos
procedimentos e motivar a adesão às políticas estabelecidas pela direção superior.

   
• Blog da Previdência -   Disponibilização de infraestrutura para hospedagem do Blog da

Previdência Social.
    

• Cálculo do FAP - Processamento do calculo do FAP disponibilizado para visualização das
empresas  no  prazo  legal  (30/09/2012.  Para  se  garantir  a  "noventona"  todos  os  anos  a
Dataprev tem que liberar o resultado do cálculo no ultimo dia útil de setembro, para que
assim  permitir  que  as  empresas  tenham  tempo  hábil  para  questionar  os  resultados
apresentados. 

• CNIS  RPPS  (regime  próprio  de  previdência  social)  -   disponível  nacionalmente
atendendo às demandas previdenciárias e do MPGO.

Implantação do CNIS RPPS (Módulo Versão SIPREV) implantado o RPPS (SIPREV CNIS-
RPPS e Informe RPPS).

Solução Compartilhada

• Início  do  desenvolvimento  do  e-DOC  -  Maio/2012 -  O  e-DOC  é  um  sistema  de
informatização  de  gestão  arquivística de  documentos  (Sistema de  Gestão  Documental  -
SIGAD), aderente ao modelo de requisitos para construção de um SIGAD, chamado de e-
ARQ, publicado pelo Conselho Nacional de Arquivos. Implementa a Gestão Eletrônica de
Documentos  (GED),  e  quando  implantado  substituirá  o  atual  Sistema  Informatizado  de
Protocolo  da  Previdência  Social  (SIPPS) no INSS,  MPS,  PREVIC e Dataprev,  além de
outros clientes que possam vir a ser contratados.
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• Início do desenvolvimento do Digitaliza - Abr/2012 - Ferramenta para captura e gestão de
imagens. Será utilizada como interface para os  Scanners hoje em uso, facilitando muito o
trabalho  das  equipes  arquivísticas pois  padroniza  o  processo  de  captura  das  imagens.
Funcionará de forma integrada ao e-Doc, atuando na Gestão Documental.

 2.2 Estratégias de atuação frente aos objetivos estratégicos

 O processo de planejamento na Dataprev vem se aprimorando, saindo de uma lógica fragmentada
de  pensar  para  adotar  uma  visão  sistêmica,  compreendendo  os  fluxos  de  trabalho  de  forma
transversal,  geralmente,  com o  envolvimento  de  mais  de  uma  diretoria.  A partir  das  diretrizes
estabelecidas  no  Plano  Estratégico  2010-2015,  as  ações  foram identificadas  por  eixos,  que  se
concretizaram em  resultados.

No início de 2012, a Diretoria promoveu a apresentação do planejamento das ações em todas as
unidades,  percorrendo  a  Empresa  em  toda  sua  extensão.  A iniciativa  visou  o  alinhamento  e
compartilhamento das atividades estratégias da Empresa com seus empregados.

Para que possa ser usado como um instrumento de gestão, o plano de ação da Dataprev requereu
monitoramento constante para que a Empresa avançasse em seus objetivos estratégicos. A ideia foi
monitorar periodicamente  os  resultados,  por  meio de  reuniões  semanais,  mensais,  trimestrais  e
semestrais, para que fossem realizadas eventuais correções de rumo. Essa forma de agir visou:

• identificar oportunamente os riscos encontrados para o alcance dos objetivos, de acordo com
o  escopo  e  prazos  planejados.  Neste  sentido,  decisões  para  resolução  tempestiva  dos
problemas foram tomadas e o plano de ação se manteve dinâmico, sempre atualizado em
função das necessidades e capacidades da Empresa;

• estabelecer  as  bases  para  a  criação/implementação  de  processo  institucional  de
monitoramento  do  plano  de  ação,  que  incorpore,  sistematize  e  instrumentalize  a  gestão
focada em resultados.

À frente dessa tarefa ficou o Grupo de Trabalho de Monitoramento, composto por representantes da
Diretoria  de  Relacionamento,  Desenvolvimento  e  Informações;  da  Superintendência  de
Atendimento;  da  Diretoria  de  Pessoas;  da  Diretoria  de  Infraestrutura  de  TIC;  da  Diretoria  de
Finanças  e  Serviços  Logísticos  e  da  Presidência.  Os  representantes  de  cada  diretoria  tiveram
encontros  periódicos  com os  representantes  de  suas áreas  para  discutir  o  rumo de  suas  ações,
avanços e mudanças necessárias. 

No final do ano de 2012, os gestores responsáveis por resultados reuniram-se em Brasília para
realizar o balanço dos resultados do ano de 2012. Esta etapa de balanço, idealizada pela Diretoria
Executiva da Dataprev, foi incorporada ao ciclo de planejamento. O objetivo do encontro foi avaliar
o que foi feito ao longo do ano, bem como fazer um levantamento do que não foi  realizado e
internalizar as lições aprendidas.

Em um comparativo com os resultados  alcançados  em 2011,  o  ganho de  produtividade,  que  é
medido pela relação entre as ações concluídas em 2012 e as ações que teriam sido concluídas se o
desempenho de 2011 fosse mantido, foi de 30,04%.

Houve uma melhora de desempenho da Empresa ao se observar a redução do número de resultados
não  concluídos.  Enquanto,  em  2011,  34%  dos  resultados  previstos  tiveram  um  percentual  de
conclusão inferior a 50%, em 2012 este número caiu para 15%.
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Para avançar no objetivo estratégico “Gerenciar infraestrutura tecnológica segura, contingenciada,
atualizada e com altos desempenho e disponibilidade”, foi adotada a estratégia de adequar a solução
de armazenamento  de dados,  consolidar  o  ambiente  x86,  aumentar  o  ambiente  virtualizado em
cluster e modernizar a rede multisserviços e a solução de segurança.

A adequação da estrutura imobiliária foi tratada no escopo do objetivo estratégico “Aprimorar a
gestão  da  estrutura  física  e  do  patrimônio  imobiliário”,  que  teve  como  propósito  melhorar  o
ambiente de trabalho e a estrutura patrimonial. A estratégia adotada foi investir na sala cofre do
Centro de Processamento de Dados São Paulo,  na reforma nas instalações prediais  da Unidade
Regional Distrito Federal e nos elevadores do prédio Waldir Pires, localizado na Rua da Álvaro
Rodrigues, Rio de Janeiro.

A estratégia para adequação da estrutura de pessoal foi abordada no escopo do objetivo estratégico
“Atrair e desenvolver competências técnicas e gerenciais”. Os principais aspectos desenvolvidos
nesse contexto foram: realização de concurso público para atualização do cadastro de reserva da
Empresa;  realização  das  3  (três)  modalidades  de  progressão  salarial  (funcional,  mérito  e
antiguidade); utilização intensa de ensino à distância como modalidade de capacitação, além de
promover  a  certificação  técnica  de  profissionais  da  área-fim e;  a  consolidação  da  gratificação
variável por resultado como instrumento de motivação no atingimento das metas do Plano.

A seguir gráfico resumo da situação de realização do plano de ação, em 2012:

Foram avaliados os resultados: 18% dos resultados tiveram um andamento considerado satisfatório,
simbolizado por um sinal verde,  30% receberam uma sinalização de alerta (amarelo),  15% foram
classificados como em situação crítica (vermelho) e 37%  foram concluídos (azul).
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Avaliação da oficina de Balanço 2012:

–  Proporcionou visão global da execução do plano de Ação;
–  Explicitou quais foram os principais problemas da execução do plano de ação;
–  Evidenciou a importância do trabalho matricial;
–  Possibilitou reflexão sobre os principais obstáculos enfrentados pelos grupos e
–  Proporcionou clareza das expectativas da diretoria e da postura da Empresa.

 2.3 Execução do plano de metas ou de ações

-  Plano  de  Modernização  Tecnológica  (PMT):  Migração;  Modernização  do  CNIS  e
Desenvolvimento do SIBE 1

PLANO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA     –   PMT     

A Modernização Tecnológica foi o principal Programa em andamento em 2012. São apresentadas a
seguir  informações sobre a evolução das ações relativas  à  desmobilização de  sistemas  dos
mainframes Unisys (denominados CV2, CV3 e MV2) e relativas ao Portal CNIS/SIBE, tratadas
como ações prioritárias na empresa.

Cabe recordar que a estratégia definida no PMT apontava a necessidade de conciliar o
desenvolvimento dos novos sistemas (SIBE I e CNIS) com a necessidade de modernização da
infraestrutura tecnológica, o que redundou em ações com vistas à desmobilização de sistemas dos
três mainframes Unisys - os quais hospedavam, naquela ocasião, todos os sistemas utilizados pela
Previdência Social,  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional. O
mainframe denominado CV2 hospeda o CNIS, o mainframe CV3 hospeda os sistemas de benefício
e o mainframe MV2 hospeda sistemas da antiga Receita Previdenciária, atualmente Receita Federal
do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

A Dataprev, como é sabido, vem adotando uma série de medidas com vistas à execução do Plano de
Modernização Tecnológica. É certo que diante da complexidade do Programa, identificou-se muitos
obstáculos que foram suplantados para que se pudesse chegar ao estágio em que se encontra o
projeto.  Atualmente, os projetos de implantação dos sistemas desenvolvidos (CNIS e SIBE I) e
migrados (hospedados no MV2, CV3 e CV2), encontram-se em estágio avançado.

A  Dataprev continua empregando esforços no sentido da modernização de sua plataforma e
obtenção da independência tecnológica. São nítidos os avanços alcançados, sobretudo no que se
refere à superação da dependência tecnológica crônica. Porém, é inconteste que enquanto não for
concluída a implantação nacional dos novos sistemas CNIS e SIBE, bem como não for finalizada a
migração do mainframe MV2, há, de fato, dependência tecnológica (stricto sensu) da tecnologia
proprietária da Unisys. 

O  estágio avançado em que se encontram os trabalhos desenvolvidos pela Dataprev, impede o
retrocesso do projeto, mormente considerando que:

1. A mudança de estratégia adotada pela Dataprev deixa sem sentido a necessidade de
devolução dos equipamentos mainframes à Unisys uma vez que os mainframes
passaram a ser propriedade da Dataprev;

2. A Dataprev, desde 2006, investiu cerca de R$300 milhões, em hardware e software, no
âmbito do Programa de Modernização Tecnológica; 

3. Foram capacitados mais de 600 analistas nas novas tecnologias.

Neste contexto é que se passa a informar o andamento individualizado dos projetos, senão vejamos:
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AÇÃO: Desativação dos Mainframes UNISYS

Das 57 Ordens de Serviço (OS) planejadas, 19 OS foram canceladas,  10 OS estão em homologação e 28 OS estão em fase de produção, conforme
gráfico apresentado a seguir. 

Figura V – Desmobilização dos Mainframes
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O gráfico a seguir apresenta a situação das fases das OS.

Figura VI – Fases da OS
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Os  esforços  do  Consórcio  BRICON/4BEARS/SW e  da  Dataprev  tem  sido  concentrados  nas
atividades necessárias para acerto de problemas identificados durante a homologação e ajustes de
desempenho de OS em produção.
Destaca-se que as atividades relativas à migração dos sistemas do mainframe CV2 foram concluídas
em dezembro de 2012.

No caso do mainframe CV3, destaca-se o sucesso da implantação nacional do COMPREV, com
desempenho satisfatório em produção.

Tendo havido o encerramento consensual (Dataprev e Consórcio) das OS relativas ao  mainframe
CV3 pode-se dar  como concluído o trabalho de migração.  As funcionalidades  residentes  nesse
mainframe serão desenvolvidas pela Dataprev no escopo do Projeto SIBE II.

Quanto às OS relativas às aplicações do mainframe MV2, as alterações solicitadas por ocasião da
homologação vem sendo atendidas. 

Por fim, é importante mencionar o nível de cautela que a Dataprev tem investido na condução deste
projeto. Essa migração tem intrinsecamente um nível de complexidade bastante alto, pois o que
ocorre é a migração automática de todos os códigos, das diversas tecnologias em todas as aplicações
ora residentes nos mainframes para o ambiente da plataforma baixa, o que obriga a Dataprev ter um
extremo  controle  de  qualidade  em  todos  os  resultados  decorrentes  das  atividades  inerentes  à
manutenção de um sistema. 

AÇÃO: Desenvolvimento do Portal CNIS/SIBE implementando processos do Novo Modelo de
Gestão do INSS

Com  a  finalidade  de  desenvolver e implantar funcionalidades que atendam aos processos de
cadastro, vínculos, remunerações e contribuições do contribuinte individual, assim como as
informações do segurado especial, fundamentados em nova modelagem com enfoque nos fatos
geradores de benefícios previdenciários, conforme os processos de negócio identificados no Novo
Modelo de Gestão (NMG) do INSS, foram criados projetos para permitir a desativação de sistemas
do mainframe UNISYS CV2. Essa ação também prevê o desenvolvimento, implantação do SIBE,
etapa I, que permitirá a desativação dos sistemas atuais SABI e PRISMA.
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Cabe reiterar a dependência dos sistemas CNIS e SIBE I, para operação dos processos de trabalho
previstos no NMG – Novo Modelo de Gestão do INSS. Toda a atualização de dados do segurado,
sejam dados cadastrais ou laborais, é realizada no CNIS. O SIBE I utiliza o dado atualizado nos
cadastros do CNIS no momento de uma concessão ou de uma revisão do benefício para a concessão
do benefício solicitado pelo segurado. Esta concepção garante a segregação de funções.

As informações de benefícios geradas pelo sistema SIBE I são atualizadas nas bases de dados no
mainframe CV3 para permitir o processamento do pagamento dos benefícios pelo Sistema Único de
Benefícios – SUB, residente no CV3.

Em 2012, foram registrados grandes avanços relativos a essa ação. 

Destaca-se que a nova aplicação do CNIS-PF, no âmbito do Portal CNIS/SIBE, está implantada e
sendo utilizada em todo o Brasil, sem a contingência do sistema legado CADPF, que residia no
mainframe CV2 e deixou de ser utilizado.

Os  demais  módulos  do  Portal,  CNIS-VRCE,  CNIS-CI,  CNIS-SE  vem  sendo  gradativamente
implantados. O Portal CNIS/SIBE (BPC-LOAS) está implantado em 999 Agências da Previdência
Social, em 880 municípios de todas as Unidades de Federação. O encerramento da implantação em
todas as Agências da Previdência Social está previsto para o 1º semestre de 2013.

Atualmente, somam mais de 54 mil requerimentos BPC-LOAS incluídos no Portal CNIS/SIBE até
o final de dez/12.

A Agência da Previdência Social de Araraquara-SP continua sendo o piloto do Portal CNIS/SIBE
intranet com BI (Benefícios por Incapacidade), já somando mais de 400 requerimentos realizados
até o final de dezembro/12. 

Ressalte-se que o novo sistema CNIS-PF, o Portal CNIS e o Portal SIBE/BPC-LOAS encontram-se
implantados em todo o Brasil. 

O  processo de migração de dados legados foi concluído, à exceção da migração de vínculos
irregulares e da migração do CNIS-VR que somente poderão ser realizadas após a implantação em
todas as APS das novas aplicações do Portal CNIS/SIBE.

A rotina EXTRATO versão 3.5 foi homologada e uma vez implantada em produção, possibilitará a
leitura e entrega das informações de GFIP da plataforma baixa para o Portal CNIS/SIBE bem como
para os sistemas legados SABI e PRISMA.  Com isto,  os  vínculos  e  remunerações  e  demais
informações da GFIP deixarão de ser utilizadas na plataforma alta, de acordo com a estratégia de
desmobilização  de  sistemas  e  dados  do  mainframe UNISYS  CV2.  A implantação  da  rotina
EXTRATO v 3.5 está sendo planejada para o 1º trimestre de 2013.

Vale ressaltar que a aplicação CNIS-VR ainda está em uso nas Agências da Previdência Social.
Portanto, a versão 3.5 da rotina EXTRATO continuará a ser utilizada até que todas as APS estejam
utilizando as novas aplicações do Portal CNIS/SIBE. Quando a última APS “desligar” a aplicação
CNIS-VR, os dados serão migrados e a rotina EXTRATO 3.5 sofrerá evolução para sua versão 4.0.

Cabe observar que o Projeto de Desativação de sistemas do Mainframe CV2 tem como objetivo a
migração total desses processos. Portanto, pode-se afirmar que o nível de consumo de RPM ainda
se mantém sob controle. A implantação da rotina Extrato versão 3.5 e a expansão nacional das
novas aplicações devem trazer maior redução de RPM no CV2.
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Destaca-se que a gestão de novas demandas para o Portal CNIS/SIBE vem sendo realizada de forma
unificada de modo a permitir o avanço das expansões e o desligamento das soluções legadas.

AÇÃO: Desenvolvimento dos sistemas hospedados no CV3 

O Projeto SIBE II tem como objetivo substituir as funcionalidades atendidas pelo Sistema Único de
Benefícios (SUB), assim como as demais aplicações “satélites”, referentes a Benefícios da
Previdência Social, hoje residentes no mainframe Unisys CV3.

A estratégia de construção da solução SIBE II prevê o desenvolvimento em quatro etapas de
trabalho, até a desoneração total do mainframe CV3, conforme figura a seguir.
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Figura VII – SIBE II
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Na etapa 1, será dada prioridade à construção da nova base de dados que concentrará todas as
informações de crédito de pagamentos de benefícios na plataforma baixa. A etapa 2 prevê o
desenvolvimento da emissão dos créditos gerados e a construção das aplicações periféricas que
fazem uso da base de créditos de pagamentos. A etapa 3 prevê a migração dos benefícios que
precisam ser transferidos para a base do SIBE II. A etapa 4 tem por objetivo final a desoneração do
mainframe CV3.

Figura VIII – Projeto SIBE II

Foi apresentada ao INSS a proposta inicial do Portal de Pagamentos de Benefícios. O Portal irá
permitir  ao  INSS  a  melhor  gestão  dos  processos  de  pagamento  além da  disponibilização  das
informações gerenciais.

Também  foi  apresentada,  para  a  avaliação  do  INSS,  a  proposta  para  o  particionamento  do
processamento da folha de pagamentos que permitirá a antecipação da geração dos créditos por
categoria, possibilitando maior tempo para a validação dos resultados antes do efetivo pagamento.
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Tratando-se de projeto de alta  criticidade  e  complexidade,  a  Dataprev  e  o INSS tem realizado
reuniões frequentes, buscando integração de todas as áreas envolvidas de forma a mitigar riscos e
avaliar soluções.

Cabe destacar como um grande desafio do projeto a gestão de demandas legais que deverão ser 
implantadas nos sistemas de pagamento durante o período de desenvolvimento do SIBE II.

- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação inicial para a rubrica investimentos foi aprovada pela Lei 12.595 de 19/01/2012, no valor
total de R$100,0 milhões. No decorrer do exercício percebeu-se a necessidade de suplementação
apenas para o Programa 0087 – Gestão da Política da Previdência Social, pois o Programa 0807 -
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio não indicava tal necessidade.   

Assim, visando ampliar a capacidade de investimentos em TI, a Dataprev requereu suplementação
orçamentária ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) do
Ministério  do Planejamento,  Orçamento e  Gestão (MPOG) no valor  de R$45,0 milhões  para o
Programa  0087  –  Gestão  da  Política  de  Previdência  Social  e  redução  em R$15,0  milhões  do
Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio.  Por meio da
Medida Provisória nº 598 de 27/12/2012  a solicitação foi aprovada. 

O valor total da execução orçamentária da Rubrica Investimentos, no exercício de 2012, alcançou o
valor total de R$122,9 milhões representando 94,6% do total previsto para o exercício que era de
R$130,0 milhões, conforme demonstrado na Tabela II a seguir

Tabela II - Orçamento de Investimento por Atividade (Programas e Respectivas ações)

Programa / Ações
Orçamento Inicial

Aprovado
Crédito Suplementar 

Orçamento Final
Aprovado

PROGRAMA  0087  -  Gestão  da
Política de Previdência Social

60.000.000 45.000.000 105.000.000

Ação 4117 - Manutenção e Adequação
da  Infraestrutura  de  TI  para  a
Previdência Social

60.000.000 45.000.000 105.000.000

PROGRAMA  0807  -  Investimento
das  Empresas  Estatais  em
Infraestrutura de Apoio

40.000.000 (15.000.000) 25.000.000

Ação 4101 - Manutenção e Adequação
de Bens Imóveis

25.000.000 (5.000.000) 20.000.000

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

15.000.000 (10.000.000) 5.000.000

Ação  123C  –  Aquisições  de  Imóveis
para Instâncias Regionais

– – –

Total 100.000.000 30.000.000 130.000.000

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR
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Os Programas/Ações da Empresa tiveram o seguinte comportamento no exercício: 

Programa 0087 – Gestão de Politica de Previdência Social  

Ação 4117 Atividade – Manutenção e  Adequação da Infraestrutura de  Tecnologia  da
Informação para a Previdência Social)

Nesta Ação, contida no Programa 0087 - Gestão da Política da Previdência Social é onde
residem as aquisições referentes a  TI,  hardwares e softwares,  houve uma  realização no
exercício de 2012 de R$101,4 milhões, equivalentes a 96,6% do limite de R$105,0 milhões
aprovado para o exercício.  

Os  principais  investimentos  referentes  a  este  Programa/ação  foram:  1)  Atualização
Tecnológica  Servidores  RISC; 2)  Licença  de  Uso  de  Software  -  Banco  de  Dados  e
Servidores de Aplicação; e 3) solução de gerenciamento de ambiente de TI, Software ERP e
outros de menor valor. 

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Esta  Ação,  pertencente  ao  Programa  0807  –  Investimento  das  Empresas  Estatais  em
Infraestrutura de Apoio, teve uma realização total de R$20,1 milhões frente a uma dotação
aprovada de R$20,0 milhões, ultrapassando o limite aprovado para o exercício em 0,49%. 

Os principais investimentos referentes a esta ação foram: 1) Sala Cofre SP;  2) Reforma da
URDF e 3) Elevadores do prédio da Álvaro Rodrigues.

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

A execução orçamentária  desse  Programa/Ação,  alcançou  no exercício,  o  valor  total  de
R$1,5 milhão,  bem inferior ao limite aprovado para o exercício que foi de R$5,0 milhões,
representando apenas 29,35% desse limite.  

As  principais  realizações  dessa  rubrica  foram  referentes  aquisições  de  móveis  e
equipamentos diversos, do tipo equipamentos de multimídia, equipamentos e utensílios.

Ação 123C – Aquisições de Imóveis para Instâncias Regionais

Não foi  destinada dotação orçamentária  para esta  ação,  portanto não foram efetuados
investimentos relacionados com a aquisição de imóveis no exercício 2012.
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- GESTÃO FINANCEIRA

O G  erenciamento     dos   R  ecursos  

No ano de 2012, o faturamento da Dataprev cresceu 6,85%, aproximando-se de R$1,1 bilhão. Seus
recebimentos líquidos reduziram em 8,23%, em decorrência de aumento do “Contas a receber” em
94,63%.

Esse incremento deveu-se principalmente aos clientes MPS, SRFB, MTE e INSS que representam
respectivamente; 13%, 30%, 7% e 41% do crescimento do contas a receber.

Ressaltamos que em 2013 a situação já se inverteu, pois os clientes INSS e SRFB realizaram um
grande pagamento, que monta aproximadamente 167,2 milhões, sendo 90,1 milhões do INSS e 77,1
milhões da SRFB. Ao nos apropriarmos desses valores, a situação se inverte para um crescimento
de 8,88% nos recebimentos líquidos e o contas a receber teria um crescimento de 27,52% ao invés
dos 94,63%.

Tabela III - Recebimentos Líquidos (em R$ mil)

Recebimentos  2011 2012   

Soma  
R$ Distribuição R$ Distribuição Variação 

977.003   896.592   -8,23% 

I N S S  512.702  52,48% 478.098  53,32% -6,75% 

S R F B  151.230  15,48% 107.103  11,95% -29,18% 

M T E  41.440  4,24% 62.617  6,98% 51,10% 

M P S  8.012  0,82% 9.060  1,01% 13,09% 

Consignado e Óbitos  186.251  19,06% 196.337  21,90% 5,42% 

Demais Clientes  15.148  1,55% 14.835  1,65% -2,07% 

Rendimento Aplicação  2.494  0,26% 6.110  0,68% 145,01% 

Benefício INSS*  23.656  2,42%  -  0,00% -100,00% 

Diversos  36.072  3,69% 22.432  2,50% -37,81% 
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Tabela IV - A Receber (em R$ mil)

Figura IX - Recebimentos Mensais (em R$ mil)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2011 87.767 55.953 70.082 76.462 71.615 91.357 94.136 94.015 52.563 74.825 71.571 136.658 977.003

2012 82.921 49.416 45.599 161.200 78.804 61.359 75.378 94.033 59.828 61.319 40.665 86.070 896.592

Tabela V - Comparativo de Situação Econômica e Financeira (em R$ mil)

A Receber  2011 2012   

Soma  
R$ Distribuição R$ Distribuição Variação 

249.181   484.969   94,63% 

INSS  109.540  43,96% 211.852  43,68% 93,40% 

SRFB  16.062  6,45% 91.633  18,89% 470,50% 

MTE  13.615  5,46% 31.746  6,55% 133,17% 

MPS  2.711  1,09% 35.868  7,40% 1223,04% 

PREVIC  5.436  2,18% 4.089  0,84% -24,78% 

Consignados  14.636  5,87% 17.239  3,55% 17,79% 

Outros  341  0,14% 673  0,14% 97,25% 

Encargos s/ Fatura  86.840  34,85% 91.870  18,94% 5,79% 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2011

2012

  
Saldo 
Inicial  

Recebimentos  Pagamentos  Saldo Final 
Faturas a 
Receber  

Contas a 
Pagar  

Faturamento  

2011 16.977 977.003 907.116 77.985 249.180 72.436 1.021.419 

2012 77.985 896.592 910.683 63.894 484.969 32.257 1.091.364 
Variação 

% 359,36% -8,23% 0,39% -18,07% 94,63% -55,47% 6,85% 
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Os pagamentos em 2012 mantiveram-se constantes (aumento de 0,39% em relação ao exercício
anterior). Duas contas que tiveram maior relevância para o aumento foram: 

1ª - A linha diversos, na qual foi contabilizado o pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio,  que totalizaram mais  de 37  milhões  de  reais.  O que  representou um aumento  de
1.027%, demonstrando o bom resultado do desempenho da empresa no ano de 2012. 

2ª – Outra de maior impacto foi a linha investimentos, que teve um aumento superior a 70% em
relação ao ano anterior e ratifica o esforço da empresa em realizar modernização.

Ainda no âmbito dos pagamentos as contas que apresentaram maior redução merecendo menção
foram:

1ª -  Migração Bricon, que devido à aproximação do fim do projeto reduziu os desembolsos.

2ª  -Telecomunicações  que  teve  uma  redução  nos  desembolsos  de  21,66%.  Todavia,  devido  a
problemas  de  faturamento  das  empresas  de  telecomunicações,  poderão  se  pagos
aproximadamente 13 milhões durante ano de 2013, impactando seu resultado.

Ao  contabilizar  esses  pagamentos,  ver-se-á  que  os  dispêndios  com  telecomunicações
aumentaram em 0,02%. O que é positivo, ao considerarmos que o aumento é muito inferior a
inflação do período (5,84%).

3ª –Pelos mesmos problemas a linha de  mainframe, teve redução nos desembolsos na ordem de
25%.  Todavia,  ao  contabilizar  os  pagamentos  retrativos  realizados  em  2013,  somaram
aproximadamente 4 milhões de reais, constatado-se que de fato, houve um aumento nessa linha
que se aproxima da inflação medida no período.

Tabela VI - Pagamentos Realizados (em R$ mil)  

 Pagamentos  2012 2011 Variação 

  910.683 907.116 0,39% 

Migração (Bricon) 3.596 5.561 -35,34% 

Port. Necessidades Especiais 1.067 1.473 -27,56% 

Mainframe 9.721 12.959 -24,99% 

Encargos Sociais 131.698 174.935 -24,72% 

Telecomunicações Diversas 46.694 59.605 -21,66% 

Tributos / ISS 124.531 143.281 -13,09% 

Contingências Judiciais 14.255 15.749 -9,48% 

Contas Públicas (Água, Luz e Telefone) 15.129 15.946 -5,12% 

Folha de Pagamento 214.932 209.284 2,70% 

Fornecedores Diversos 64.236 61.434 4,56% 

G. V. R. 14.182 13.439 5,53% 

GEAP e Prevdata 93.950 88.742 5,87% 

Alimentação 31.652 27.599 14,69% 

Viagens 8.493 6.970 21,85% 

Fornecedores M O 9.344 7.297 28,06% 

Investimentos 88.690 52.135 70,12% 

Diversos 38.513 10.707 259,69% 
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Figura X - Gráfico Mensal de Pagamentos (em R$ mil)

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

2011 78.887 47.758 72.259 81.422 72.663 82.480 79.196 82.566 75.770 75.374 74.692 84.050 907.116

2012 84.152 90.884 60.451 80.560 66.412 68.717 68.307 72.082 97.998 74.912 68.327 77.881 910.683

Devido aos fatores mencionados, associada à negociação de prazos com fornecedores, houve um
aumento  da  média  de  saldo  de  caixa  de  R$31,7  milhões  para  mais  de  R$83,4  milhões,  uma
ampliação de 163,5% na média. 

Em relação ao saldo médio do ano de 2012, a evolução a partir do 2° trimestre do ano aponta uma
melhora no fluxo de caixa da empresa como se pode observar no gráfico abaixo, com redução no
desembolso e um incremento nos recebíveis.
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Figura XI - Gráfico Saldos Finais de Caixa (em R$ mil)

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

2011 16.977 25.173 22.996 18.036 16.988 25.865 40.804 52.254 29.046 28.497 25.377 77.985 31.666

2012 76.754 35.287 20.435 101.075 113.466 106.109 113.179 135.130 96.960 83.367 55.705 63.894 83.447
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O F  aturamento     de   S  erviços     na   Dataprev  

O Faturamento do ano de 2012 sofreu o incremento de 6,85% e aproximou-se do patamar de R$1,1
bilhão. Esse volume representou o crescimento real de 0,99% em relação ao exercício anterior, se
descontada a inflação de 5,84%, registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias. 

Figura XII - Faturamento Mensal da Dataprev (em R$ mil)
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Figura XIII - Faturamento Anual da Dataprev (em R$ mil)

O INSS participou com R$586,3 milhões (53,7%) para a realização das receitas operacionais com o
seu faturamento aumentando cerca de 4% (R$70 milhões), quando comparado ao exercício de 2011
(R$563,7 milhões), em que pese a estabilidade de sua participação global nas Receitas Operacionais
da Dataprev, mantendo-se, como o principal cliente da Empresa. 

Tabela VII  - Faturamento INSS Receita Operacional Processamento de Dados (em R$ mil)

Períodos 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 18.939 26.259 26.872 43.669 46.842

Fevereiro 30.961 36.592 38.307 46.078 48.267

Março 31.125 37.060 37.639 46.438 48.008

Abril 30.955 37.645 38.608 46.563 47.387

Maio 31.586 37.340 38.191 46.801 47.092

Junho 31.130 37.482 38.231 47.802 47.571

Julho 31.560 37.715 37.884 47.143 47.478

Agosto 31.474 37.797 50.226 47.520 49.883

Setembro 32.879 39.048 40.982 47.837 47.994

Outubro 30.042 40.622 41.230 47.670 47.770

Novembro 32.482 39.533 40.252 47.497 48.315

Dezembro 49.750 48.433 48.349 48.682 59.681

Totais 382.883 455.526 476.771 563.700 586.290
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Figura XIV – Recebimento por Clientes

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

67



 2.4 Indicadores

 2.4.1 Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Rentabilidade sobre o Patrimônio 
Líquido

RPL DEGC Mensal Anual Percentagem

Meta para 2012 5,00%

Critério para meta 
Lucro  líquido padrão  de  5%,  tendo em vista  que  a  Dataprev atua  no setor  público  com
principal enfoque na área social.

Série Histórica
2009 2010 2011

5,93 11,43 44,08%

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

Método de Aferição do Indicador

LL = Lucro (Prejuízo) Líquido
PL = Patrimônio Líquido

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil - DEGC 
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Figura XV – Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido – RPL

O retorno líquido dos recursos investidos no exercício atingiu a taxa de 33,82%, contra 44,08 %
obtidos no exercício anterior.  A redução indicada deve-se ao aumento da provisão para passivo
atuarial  da  Prevdata  em 19.4  milhões.  Expurgando  este  valor  do  resultado  o  lucro  líquido  do
exercício passaria para R$166.1 milhões gerando uma rentabilidade de 39,79%, inferior em 4,29%
da obtida no exercício anterior. 
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 2.4.2 Margem Operacional

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Margem Operacional MO
Demonstração do

Resultado do
Exercício

Mensal Anual Percentagem

Meta para 2012 5,00%

Critério para meta
Lucro  líquido padrão de 5%,  tendo em vista  que a Dataprev atua no setor  público com
principal enfoque na área social.

Série Histórica
2009 2010 2011

5,60 4,31 23,82

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 XVI – Margem Operacional – MO

A manutenção do percentual da margem operacional em relação ao exercício de 2011 justifica-se
pela mudança de linha da contribuição previdenciária, antes considerada como custo e despesa e
com o advento da Lei Nº 12.546 passou a ser calculada sobre o faturamento, portanto registrada
como dedução da receita bruta. Este fato fez com que a receita líquida diminuísse não gerando
reflexo  na  variação  percentual  (23,82% para  23,56%),  pois  mesmo  com o  aumento  do  Lucro
Operacional  em mais  de  3% o denominador (receita  líquida)  diminuiu  afetando a apuração do
indicador e consequentemente a comparação com o obtido no exercício anterior.
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 2.4.3 Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Cumprimento dos Acordos de Nível de
Serviço

C-ANS Diversos Mensal Anual Índice

Meta para 2012 1,0000

Critério para meta
A meta estabelecida para o exercício não tem a pretensão de superar a do exercício de 2011,
levando-se em conta que a manutenção do ponto médio entre 0 e 2 reflete a adequação dos
ambientes da Empresa ao que vem sendo exigido contratualmente pelos seus clientes.

Série Histórica
2009 2010 2011

1,0517 1,0502 1,0535

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 (ICn). 

Tipo de Indicador  Execução 

Fórmula de Cálculo

C-ANS = (IC1 + IC2 + ... + ICn) / n
Onde (n) é a quantidade de Acordo de Nível de Serviço estabelecido.
Os Índices de Cumprimento (ICn) é calculado pela razão entre o valor alcançado (realizado) e o valor
acordado em contrato. O Índice de Cumprimento deve assumir valores limitados no intervalo [0,2].
 

Método de Aferição do Indicador

As áreas  técnicas  da  DRD e  da  DIT devem monitorar  o  cumprimento  dos  ANS,  informando  periodicamente  os
resultados alcançados.

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC 
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Figura XVII – Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço C-ANS - Mensal 

O resultado do C-ANS ao fim do exercício 2012 foi de 1,0540. 

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, MTE e PREVIC.

De janeiro  a  junho,  a  maioria  dos  serviços  dos  contratos  INSS,  MPS,  RFB, MTE e  PREVIC,
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 e
MPS, alguns serviços apresentaram IC abaixo da Disponibilidade Contratada (Dct) em algumas
competências, com baixo impacto sobre o resultado do C-ANS.

Os serviços que apresentaram Índice de Cumprimento - IC - abaixo do pactuado em seus ANS,
durante o primeiro semestre de 2012, foram:

- Contrato INSS – Serviço de Mensageria (Reinicialização de Senha – Atendimento em 2 dias) esse
serviço  tem  por  Disponibilidade  Contratada  (Dct)  15%,  e  no  período  em  destaque  sua
Disponibilidade Apurada (Dap) variou entre 1,14% e 2,81% sempre aquém do projetado.

- Contrato INSS – Serviço de Mensageria (Criação de Conta – Atendimento em 2 dias) esse serviço
tem por Disponibilidade Contratada (Dct) 20%, e no período em destaque sua  Disponibilidade
Apurada (Dap) variou entre 8,35% e 17,43% sempre aquém do projetado em todas as competências.

Nos meses de julho, agosto e setembro, os  seguintes serviços,  referentes ao Contrato INSS nº
71/2010, apresentaram Disponibilidade Apurada (Dap) abaixo da Disponibilidade Contratada (Dct):

- Serviço de Mensageria - Criação de Conta - Atendimento em 2 dias – em todas as competências;
- Serviço  de  Mensageria   -  Reinicialização de  senha  -  Atendimento  em 2  dias  –  em todas  as
competências.
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O C-ANS nos meses  de outubro,  novembro e  dezembro,  apresentou valores  equilibrados,  com
variação entre 1,0550 e 1,0564 - acima da meta em todas as competências - demonstrando que
tingiu os níveis de disponibilidade/atendimento estabelecidos junto aos clientes. 

Os serviços dos contratos INSS, MPS, RFB, PREVIC e MTE, objetos de apuração do C-ANS,
apresentaram  Disponibilidade  Apurada  (Dap)  acima  da  Disponibilidade  Contratada  (Dct)  nos
Acordos de Nível de Serviços firmados no último trimestre.

Abaixo o C-ANS, mês a mês,  dos serviços dos contratos INSS, MPS, RFB, MTE e PREVIC.

Figura XVIII -  Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço C-ANS – Mensal por 
Contrato
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 2.4.4 Índice de Cumprimento de Prazo dos Projetos da Dataprev

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Cumprimento
de Prazo dos Projetos da Dataprev

ICPP

RAP – Relatório
Mensal de

Acompanhament
o de Projetos

Mensal Anual Percentagem

Meta para 2012 0,70

Critério para meta
A meta  representa  o  comportamento  dos  resultados  alcançados  nos  projetos  em  2010,
aferidos pelo indicador utilizado pelo Escritório de Projetos.
O ICPP é um novo indicador aferido em 2011.

Série Histórica
2009 2010 2011

- - 0,69

Comportamento esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador

O ICPP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos da Empresa.

Tipo de Indicador  Execução

Fórmula de Cálculo

ICPPt = QPCPt / QTPt
onde:
ICPPt = índice de cumprimento de prazo dos projetos, no mês t
QPCPt = quantidade de projetos com cronograma dentro do prazo previsto, no mês t
QTPt = quantidade total de projetos em análise, no mês t
ICPP = (ICPP1 + ICPP2 + ICPP3 + ` + ICPP10 + ICPP11 + ICPP12) / 12

Método de Aferição do Indicador

Os “projetos com cronograma dentro do prazo previsto” compreendem aqueles projetos cujos cronogramas encontram-
se em dia, bem como os projetos que apresentam pequenos atrasos passíveis de recuperação ou com até 30 dias de
atraso. 
Os projetos em andamento e os encerrados (concluídos, cancelados e suspensos) serão contabilizados com base na
situação  do  projeto  no  último dia  do  mês  de  referência.  Os  projetos  concluídos,  suspensos  ou  cancelados  serão
contabilizados no indicador apenas no mês do seu encerramento.
O ICPP varia, portanto, entre “zero” (quando todos os projetos estão atrasados) e “um” (quando todos os
projetos são considerados sem atraso), sendo que o índice médio do ano será obtido pela média
aritmética dos índices mensais.

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Projetos e Demandas de Software - CGPD
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Figura XIX – Índice de Cumprimento de Prazo dos Projetos da Dataprev – ICPP

O valor médio do índice em 2012 (0,76) ficou acima da meta determinada para o ano (0,70).

De um total de 52 (cinquenta e dois) projetos acompanhados pela CGPD em janeiro de 2012, a
situação de 32 (trinta e dois) projetos foi considerada em dia, de forma que o valor do ICPP foi de
0,62,  ficando abaixo da meta definida para o ano, que é de 0,70.

Em fevereiro,  a quantidade de projetos com a situação considerada em dia foi igual a do mês
anterior, 32 (trinta e dois) projetos. Como a quantidade de projetos acompanhados pela CGPD em
fevereiro,  50  (cinquenta)  foi  menor  que  a  de  janeiro,  52  (cinquenta  e  dois),  o  valor  do  ICPP
apresentou um pequeno aumento em relação ao mês anterior.

No mês de  março, num total de 51 (cinquenta e um) projetos considerados, 37 (trinta e sete) se
encontravam em dia, com isso o ICPP atingiu o valor de 0,73 e pela primeira vez no ano, a meta do
ICPP foi atingida. Muito embora na média do trimestre, o ICPP ficou abaixo da meta.

Em  abril,  de um total de 54 (cinquenta e quatro) projetos, 40 (quarenta) projetos apresentaram
situação considerada “sem atraso”. Com isso, o valor do ICPP foi de 0,74 (40/54). Mesmo assim, o
valor médio do ICPP atingiu 0,68, ainda abaixo da meta estabelecida para o ano.

No mês de maio o valor do ICPP foi de 0,64. Foram 35 (trinta e cinco) projetos considerados em
dia sobre um total de 55 (cinquenta e cinco) projetos acompanhados pela CGPD em maio. A média
do ICPP em maio caiu para 0,67, provocado por um aumento de oito projetos em atraso no SIBE I,
e do MTE com mais dois projetos em atraso. Embora com menos dois projetos em atraso do INSS,
não foi suficiente para manter o índice desejado do indicador.  
Em junho, de um total de 62 (sessenta e dois) projetos acompanhados pela CGPD, 53 (cinquenta e
três) se encontravam em dia, de forma que o valor do ICPP atingiu o valor de 0,85, o maior valor
alcançado no semestre. 
Os principais motivos do aumento no valor do ICPP no mês foram: a) a repactuação dos prazos
finais  dos  projetos  efetuada  com o  MTE;  b)  o  cancelamento  dos  projetos  SIBE  I  (a  maioria
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apresentava atrasado nos cronogramas); e c) a criação de onze novos projetos. Deste modo, pela
primeira vez  o valor médio do ICPP atingiu a meta estabelecida para o ano.

Dos  52  projetos  acompanhados  pela  CGPD  no  mês  de  julho,  a  situação  de  46  projetos  foi
considerada “em dia”, com isso o valor do indicador foi de 0,88. Contribuíram para o aumento no
valor do ICPP, os cinco novos projetos criados, cuja situação é considerada "em dia". 

Em  agosto,  foram  39  projetos  os  projetos  considerados  “em  dia”  num  total  de  49  projetos
computados, com isso o valor do ICPP foi de 0,80. Contribuíram para a diminuição no valor do
ICPP um pequeno aumento dos projetos em atraso dos clientes MTE e INSS.

No mês de setembro, o valor do ICPP foi de 0,82. Foram 40 projetos considerados “em dia” sobre
um total de 49 projetos acompanhados pela CGPD. O valor médio do ICPP atingiu 0,75.

Dos 47 projetos acompanhados pela coordenação em outubro, 40 projetos estavam �em dia�, por isso
o valor do ICPP foi de 0,85. Em relação ao mês anterior, observou-se ligeira melhoria na situação
dos projetos SIBE I e MTE e pequena piora na situação dos projetos do MPS. O valor médio do
ICPP em outubro foi de 0,76.

Em novembro, foram 42 projetos considerados �em dia� num total de 48 projetos computados, com
isso o valor do ICPP foi de 0,88, houve um pequeno aumento no mês. O valor médio do ano passou
para 0,77. Contribuíram para o aumento no valor do ICPP a repactuação dos prazos nos projetos em
atraso dos clientes MTE e INSS.

No  mês  de  dezembro o  valor  do  ICPP foi  de  0,70,  dado  pela  relação  entre  os  33  projetos
considerados �em dia� e o total de 47 projetos. O decréscimo foi devido ao aumento do número de
projetos com atrasos no cronograma do SIBE II (3 projetos), MTE (3 projetos) e INSS (1 projeto). 
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 2.4.5 Índice Consolidado de Resultados

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice Consolidado de Resultados ICR Diretorias Trimestral Anual Percentagem

Meta 100,00%

Critério para meta Todas as metas estabelecidas devem ser cumpridas.

Série Histórica
2009 2010 2011

- 74,89%* 76,83%

Comportamento esperado maior-melhor

Utilidade do Indicador

Mede o  grau  alcançado das  metas  estabelecidas  para  um determinado ano de  exercício.  As  metas  são  previstas
trimestralmente e expressam objetivos claros, com facilidade de perceber se a mesma foi alcançada ou não, possuem
conexão direta com a estratégia da Empresa e são definidas previamente pela Diretoria Executiva. 

Tipo de Indicador Execução

Fórmula de Cálculo

ICR = [RT(1,y) + RT(2,y) + RT (3,y) + RT (4,y)] / 4* Qy     onde: 
RT(x,y) = Resultado do trimestre “x” para o setor “y” 
x = identifica o trimestre, assumindo valores 1, 2, 3 ou 4. 
y = representa os setores da empresa; 
Qy = Quantidade de setores considerados no exercício 
RT(x,y) = P1 * PA_ME1 + P2 * PA_ME2 + ...+ Pn * PA_MEn + p1 * PA_MS1 + p2 * PA_MS2 + ...+ pm * PA_MSm
Onde: P1 + P2 + ...+ Pn = 0,4 Pn = peso da n-ésima meta; n = quantidade de metas empresariais;                      
           p1 + p2 + ...+ pm = 0,6 pm = peso da m-ésima meta; m = quantidade de metas setoriais; 

PA_ME = Consiste no percentual de alcance da meta empresarial estabelecida, expresso em percentual. As metas
empresariais são estabelecidas com abrangência ampla, atingindo indistintamente a todos os empregados, inclusive os
contratados com característica de demissibilidade ad nutum e requisitados, independente do setor ou processo a que
esteja vinculado. 

PA_MS = Consiste no percentual de alcance da meta setorial estabelecida, expresso em percentual. As metas setoriais
são estabelecidas com abrangência restrita, atingindo setores ou processos de determinados órgãos da Empresa. 

Método de Aferição do Indicador

Para cada trimestre, com antecedência de seis meses, são fixadas formalmente as metas e seus respectivos pesos, que
compõem os  resultados  empresarial  e  setoriais  (AF–Área-fim;  AM-Área-meio  e  AT-Atendimento)  As  metas  são
amplamente divulgadas e acompanhadas mensalmente. 

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO

*Os setores: SUAT/ DCSX e URs (sem DCSX), foram unificados para ficarem compatíveis com o 
grupo Atendimento criado a partir de 2011.

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

78



A fórmula para o cálculo do Percentual de Alcance de cada uma das metas é: 

PA = (AF – AI) x 100
   ME - AI

Onde:

PA = Percentual de Alcance
ME = Meta Estabelecida
AI = Alcance Inicial (valor limite mínimo, que o AF precisa superar)
AF = Alcance Final (valor alcançado no período)

Valores de PA superiores a cem devem ser considerados iguais a 100 e valores inferiores a zero devem ser igualados a 
zero.
O alcance inicial (AI) da meta é o valor de origem adotado para a fórmula.
O alcance final (AF), em contraponto ao alcance inicial, se refere ao exato ponto que foi alcançado pelo indicador, que
pode ou não ser igual à meta estabelecida (ME).

O Índice  Consolidado  de  Resultados  mede  o  grau  alcançado  das  metas  estabelecidas  para  um
determinado ano de exercício, e possuem conexão direta com a estratégia da Empresa. 

Este indicador, evidencia em números, o quanto do comprometimento de todos os empregados para
o alcance dos resultados. 

Figura XX – Índice Consolidado de Resultados – ICR

Ao final de 2012 o índice alcançou 74,42% da meta de 100%. Mantendo-se equilibrado em relação
a série histórica de 2010:74,89% e 2011:76,86%.

As metas que compõem os resultados empresarial e setorial do Índice Consolidado de Resultados,
são definidas  previamente pela Diretoria Executiva e distribuídas pelas  área-fim (DIT e DRD),
área-meio (PR, DPE e DFS sem SUAT) e atendimento (SUAT e Unidades Regionais). 
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É possível verificar a participação por área da Empresa para o alcance dos resultados.

Figura XXI – Resultado Empresarial e Setorial das Áreas

No ano de 2012 a área-fim contribuiu com 24,50,  a área-meio com 24,17  e a área  atendimento
com 25,75, para o resultado final de 74,42 do ICR. Evidenciando uma participação balanceada entre
as áreas.
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Abaixo demonstrativo detalhado do cálculo de percentual de alcance de todos os indicadores
empresariais e setoriais por setor:

Diretoria de Infraestrutura de TIC e Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Tabela VIII  – Demonstrativo Percentual de Alcance – Setor AF

Setor : AF 
(DIT E DRD) 

EMPRESARIAIS SETORIAIS

PMDFT IRC IDC PMDFT - AF TMA IDC - AF

Peso 10% 10% 20% 10% 5% 45%

1º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,49% 98,00% 10 95,49% 20h 10

Alcance
Final

96,67% 99,84 10 97,21% 20,5 5,7

Percentual
de Alcance 

100% 100% 100% 100% 97,5% 57%

2º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,49% 98,50% 10 95,49% 18h 10

Alcance
Final

96,15% 98,65 5,0 98,97% 20,73 4,8

Percentual
de Alcance

100% 100% 50% 100% 86,35% 48%

3°
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,75% 98,80% 10 95,75% 18h 10

Alcance
Final

94,04% 98,80 7,0 94,65% 14,79h 6,7

Percentual
de Alcance

76,09% 100% 70% 84,62% 100% 67%

4°
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,75% 99,00% 10 95,75% 17,5h 10

Alcance
Final

94,37% 101,83% 7,5 94,82% 18,63H 5,3

Percentual
de Alcance

80,70% 100% 75% 87,00% 94,49% 53%
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Setor: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos, Diretoria de Pessoas e Presidência (excluindo a
Superintendência de Atendimento e todos seus órgãos subordinados)

Tabela IX - Demonstrativo Percentual de Alcance – Setor AM

Setor: AM 
(DFS, DPE E PR (sem

SUAT))

EMPRESARIAIS SETORIAIS

PMDFT IRC IDC PMDFT- AM TMA IDC - AM

Peso 10% 10% 20% 10% 0 50%

1º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% - 0

Meta 95,49% 98,00% 10 95,49% - 10

Alcance
Final

96,67 99,84 10 96,41 6,5

Percentual
de Alcance

100% 100% 100% 100% - 65%

2º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% - 0

Meta 95,49% 98,50% 10 95,49% - 10

Alcance
Final

96,15 98,65 5,0 95,71 5,0

Percentual
de Alcance

100% 100% 50% 100% - 50%

3º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% - 0

Meta 95,75% 98,80% 10 95,75% - 10

Alcance
Final

94,04% 100,59 7,0 93,93 6,0

Percentual
de Alcance

76,09% 100% 70% 74,55% - 60%

4º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60 90,77 0 95,75 - 0

Meta 95,75 99,00 10 95,75 10

Alcance
Final

94,37 101,83 7,5 94,98 - 6,0

Percentual
de Alcance

80,70% 100% 75% 89,24% - 60%
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Setor: Superintendência de Atendimento e todos os seus órgãos subordinados

Tabela X  - Demonstrativo Percentual de Alcance – Setor AT

Setor: AT 
(SUAT)

EMPRESARIAIS SETORIAIS

PMDFT IRC IDC PMDFT - AT TMA IDC - AT

Peso 10% 10% 20% 10% 15% 35%

1º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,49% 98,00% 10 95,49% 20h 10

Alcance
Final

96,67 99,84 10 95,85 20,5 6,0

Percentual
de Alcance

100% 100% 100% 100% 97,5% 60%

2º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,49% 98,50% 10 95,49% 18h 10

Alcance
Final

96,15 98,65 5,0 92,25 20,73 5,0

Percentual
de Alcance

100% 100% 50% 52,98% 86,35% 50%

3°
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,75% 98,80% 10 95,75% 18h 10

Alcance
Final

94,04% 100,59 7,0 92,98% 14,79h 7,0

Percentual
de Alcance

76,09% 100% 70% 61,26% 100% 70%

4º
 T

ri
m

es
tr

e

Alcance
Inicial

88,60% 90,77% 0 88,60% 38h 0

Meta 95,75% 99,00% 10 95,75% 17,5h 10

Alcance
Final

94,37% 101,83% 7,5 93,52% 18,63H 7,0

Percentual
de Alcance

80,70% 100% 75% 68,82% 94,49% 70%
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Em seguida demonstrativo do cálculo do Resultado do Trimestre (RT) para os três setores. De
acordo com a fórmula de cálculo do ICR.  

Cálculo dos Resultados Trimestrais

RT(1,AF) = ( 0,1 x 100 ) + ( 0,1 x 100) + (0,2 x 100) + ( 0,1 x 100) + ( 0,05 x97,5 ) + ( 0,45 x 57) = 81%
RT(1,AM) = ( 0,1 x 100 ) + ( 0,1 x 100) + ( 0,2 x 100 ) + ( 0,1 x 100) + ( 0,5 x 65 ) = 83%
RT(1,AT) =  ( 0,1 x 100 ) + ( 0,1 x 100) + ( 0,2 x 100) + ( 0,1 x 100 ) + ( 0,15 x97,5 ) + ( 0,35 x 60 ) = 86%

RT(2,AF) = (0,1 x 100) + (0,1 x 100) + (0,2 x 50) + (0,1 x 100) + (0,05 x 86,35) + (0,45 x 48)  =66%
RT(2,AM) = (0,1 x 100) + (0,1 x 100) + (0,2 x 50) + (0,1 x 100) + (0,5 x 50)  =65%
RT(2,AT) =  (0,1 x 100) + (0,1 x 100) + (0,2 x 50) + (0,1 x 52,98) + (0,15 x 86,35) + (0,35 x 50)  = 66%

RT(3,AF) = (0,1 x 76,09) + (0,1 x 100) + (0,2 x 70) + (0,1 x 84,62) + (0,05 x 100) + (0,45 x 67)  = 76%
RT(3,AM) = (0,1 x 76,09) + (0,1 x 100) + (0,2 x 70) + (0,1 x 74,55) + (0,5 x 60)  = 70%
RT(3,AT) =  (0,1 x 76,09) + (0,1 x 100) + (0,2 x 70) + (0,1 x 61,26) + (0,15 x 100) + (0,35 x 70)  = 78%

RT(4,AF) = ( 0,1 x 80,70 ) + ( 0,1 x 100) + (0,2 x 75) + ( 0,1 x 87) + ( 0,05 x94,49) + ( 0,45 x 53)  = 71%
RT(4,AM) = ( 0,1 x 80,70 ) + ( 0,1 x 100) + (0,2 x 75) + ( 0,1 x 89,24) + ( 0,5 x 60 ) = 72%
RT(4,AT) = ( 0,1 x 80,70 ) + ( 0,1 x 100) + (0,2 x 75) + (0,1 x 68,82) + ( 0,15 x 94,49 ) + ( 0,35 x 70 ) =  79%

Tabela XI - Cálculo dos Resultados Trimestrais

Resultado Trimestral AF AM AT

1º Trimestre 81% 83% 86%

2º Trimestre 66% 65% 66%

3º Trimestre 76% 70% 78%

4º Trimestre 71% 72% 79%

Tabela XII - Cálculo do ICR

PERÍODO ICR

Parcial 1º Trimestre 83,33%

Parcial 1º e 2º Trimestres 74,50%

Parcial 1º, 2º e 3º Trimestres 74,55%

Alcance Final de 2012 74,42%

Complementando as informações, ver Anexo II – Página 248.
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 3 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

 3.1 Informações  sobre  a  estrutura  orgânica  de  controle  no  âmbito  da  unidade
jurisdicionada ou do órgão a que se vincula, tais como unidade de auditoria ou
de controle interno, conselhos  fiscais,  comitês  de  avaliações,  etc.  descrevendo  de
maneira sucinta a base normativa,  as  atribuições  e  a  forma de atuação de cada
instância de controle

A  Dataprev  é  uma  empresa  pública  vinculada  ao  Ministério  da  Previdência  Social,  com
personalidade  jurídica  de  direito  privado,  patrimônio  próprio  e  autonomia  administrativa  e
financeira. 

Foi criada pela Lei nº 6.125 de 04/11/1974, teve seu estatuto aprovado pelo Decreto nº 75.463 de
10/03/1975, alterado nos anos de 2000, 2001, 2008 e por fim pelo Decreto nº 7.151 de 09/04/2010.

A missão  da  Empresa  estabelecida  no  Plano  Estratégico  2010/2015  é  fornecer  soluções  de
tecnologia  da  informação  e  da  comunicação  para  a  execução  e  o  aprimoramento  das  políticas
sociais do Estado Brasileiro. 

A  Empresa  está  estruturada  para  sua  administração  e  fiscalização  de  um  Conselho  de
Administração, com seis membros efetivos, de um Conselho Fiscal, com três membros efetivos, e
de uma Diretoria-Executiva, composta do Presidente e quatro Diretores, constituindo-se, para fins
deliberativos, em Diretoria Colegiada.

Os princípios de organização da DATAPREV, as áreas funcionais das unidades das Diretorias, suas
responsabilidades  e  competências  gerais,  assim  como  as  competências  e  atribuições  de  seus
titulares,  estão  estabelecidos  no  Estatuto  Social  da  Empresa  e  especificados  no  Manual  de
Organização, aprovado pelo Conselho de Administração.

A base normativa da Empresa dispõe ainda de Manual de Atribuições, descrevendo os objetivos e as
principais atribuições de cada área da estrutura organizacional,  além de um amplo conjunto de
resoluções,  normas,  comunicações  de  serviço  e  manuais  que  estabelecem políticas,  diretrizes  e
padronização de processos e atividades que norteiam a governança empresarial.

Adicionalmente aos documentos mencionados anteriormente, que se constituem em instrumentos
basilares internos de controle interno, a Empresa é avaliada rotineiramente pelo Tribunal de Contas
da União – TCU, pela Controladoria – Geral da União - CGU/SFC e pela própria Auditoria Interna,
submetendo-se  ao  cumprimento  da  legislação,  determinações  e  recomendações  emanadas  pelos
referidos Órgãos de Controle Interno e Externo, observando também as deliberações dos Conselhos
de Administração e orientações do Conselho Fiscal. 

O Conselho de Administração se reuniu mensalmente visando o cumprimento das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto Social da DATAPREV, manifestando-se formalmente por meio de
atas que registram a apreciação e a deliberação de temas tratados no âmbito do Colegiado.

O Conselho Fiscal, órgão colegiado não integrante da administração, ao qual cabe, por meio de sua
função  fiscalizadora,  representar  os  acionistas,  acompanhando  a  ação  dos  administradores,  em
consonância  com  as  boas  práticas  de  governança  corporativa,  se  reuniu  mensalmente,  com  o
objetivo geral de verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e defender os interesses
da Empresa e dos acionistas, destacando-se os itens contidos na pauta de verificação do Manual do
Conselheiro Fiscal - Instrução Normativa STN/MF nº 6, de 16/12/2006.

O registro e acompanhamento das Decisões e Recomendações dos Órgãos Colegiados é atribuição
da Coordenação para Assuntos Institucionais - COAI, subordinada à Secretaria Executiva – SECE
da DATAPREV.

Anualmente  a  Dataprev  contrata,  mediante  licitação,  por  força  de  dispositivo  legal  e  previsão
estatutária  empresa  de  Auditoria  Independente  para  certificar  o  Balanço  Patrimonial  e  as
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Demonstrações  Contábeis  do  exercício,  sendo  incluído  no  escopo  do  trabalho  a  avaliação  dos
controles internos e a revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ.

A atividade de Auditoria Interna é exercida por unidade própria, a Coordenação Geral de Auditoria
Interna - CGAU, vinculada ao Conselho de Administração, e subordinada administrativamente ao
Presidente  da  Dataprev, conforme  estabelecido  na  Resolução  do  Conselho  de  Administração  -
CADM nº 02 de 23 de setembro de 2011.

Com vistas a cumprir os seus objetivos institucionais, a Unidade de Auditoria Interna fechou o
exercício  de  2012  com um  total  de  vinte  e  seis  empregados  (gerentes,  técnicos  e  assistentes
administrativos) e está estruturada como uma Coordenação Geral – CGAU, posicionada no 3º nível
hierárquico  da  estrutura  organizacional  e  quatro  Coordenações  subordinadas  para  executar  as
seguintes principais atribuições:

 Coordenação de Auditoria Contábil – COAC. Avaliar os controles e a eficácia da
gestão dos recursos financeiros e orçamentários, o cumprimento das obrigações legais
e fiscais da administração financeira e contábil e examinar o balanço e balancetes
contábeis mensais emitindo manifestação sobre a  conformidade dos registros e da
documentação comprobatória das operações;

 Coordenação  de  Auditoria  Operacional  Administrativa  –  COAO.   Avaliar  os
controles e a eficácia da gestão em relação aos recursos materiais, gestão de pessoas,
serviços logísticos e soluções tecnológicas internas;

 Coordenação de Auditoria de TI – COAS. Avaliar a qualidade, controle, segurança
e gestão de processos, projetos e infraestrutura de tecnologia da informação a fim de
agregar valor para o aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação; e

 Coordenação  de  Gestão  Interna  –  COGI. Avaliar  a  eficácia  das  ações
desenvolvidas pela Empresa no atendimento às determinações e recomendações dos
órgãos de controle e promover a prospecção e internalização de métodos/processos
dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior aproveitamento no uso das
ferramentas e técnicas de Auditoria.

Dentro  das  competências  da  Auditoria  Interna,  estão  o  apoio  no  alcance  dos  objetivos,  das
estratégias corporativas, o zelo pela eficácia do sistema de controle interno, e o assessoramento
institucional na gestão de riscos operacionais. 

A execução racional e integrada das atividades tem foco nos resultados, mediante o uso planejado
dos recursos nos vários tipos e formas de auditoria, em processos e áreas que envolvam risco e nas
áreas de natureza reconhecidamente complexa,  dando ênfase ao caráter preventivo e orientador,
tudo  em consonância  com o Plano  Anual  de  Atividades  de  Auditoria  Interna  –  PAINT,  que  é
elaborado nos termos das normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União – CGU.  

Os  resultados  dos  trabalhos  realizados  pela  Auditoria  Interna,  bem  como  as  recomendações
registradas em Plano de Ação, são encaminhados aos Gestores da Organização, ao Conselho Fiscal
e conforme regulamentado, à própria Controladoria Geral da União – CGU.

A Auditoria Interna efetua também o registro e acompanhamento de todas as recomendações da
própria Auditoria Interna, e dos Órgãos de Controle Interno e Externo (CGU e TCU), com o apoio
do módulo de Follow-Up do Sistema de Auditoria Informatizada – AUDIN. 

Decorrente deste acompanhamento permanente de todas as recomendações dos órgãos de controle
oferece  periodicamente  para  os  gestores  da  Organização  e  para  o  Conselho  Fiscal  e  de
Administração,  Relatórios  Gerenciais  com a  posição  atual  e  evolução  histórica  do  estágio  do
acompanhamento efetuado sobre as recomendações e determinações dos Órgãos de Controle.  

O objetivo de todo esse processo é avaliar a extensão das providências adotadas, bem como manter
uma base de informações históricas, subsidiando de forma oportuna e tempestiva os gestores, para
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atendimento às diligências, para orientar os esforços da Auditoria Interna e da própria Organização,
com vistas a otimizar os resultados, mitigar as fragilidades, e aperfeiçoar os processos e o controle
interno.

 3.2 Informações sobre o funcionamento dos controles internos da UJ

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS

VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1 A alta administração percebe 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 e atividades 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

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
Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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
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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 relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 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

Análise Crítica:

A auto-avaliação efetuada nos diversos quesitos oferecidos pelo Quadro A.3.1 - Avaliação do Sistema de Controles
Internos da UJ retratam, com suficiência, o Ambiente de Controle Interno da UJ não indicando a necessidade de
manifestação complementar. 

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida:  Significa que o conteúdo da afirmativa é  parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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Considerações gerais:

A aplicação do questionário alcançou as 5 (cinco) Diretorias da Empresa, e não houve distinção ou peso diferenciado
para as informações coletadas nos diversos ambientes pesquisados.

Nas Diretorias 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,
prevalecendo os registros de maior frequência (ocorrência). Nas situações em que ocorreu empate considerou-se o
nível de avaliação mais elevado dentre as opções assinaladas. 

 3.3 Informações sobre a remuneração paga aos administradores

 3.3.1 Política de remuneração dos membros da diretoria estatutária e dos conselhos de 
administração e fiscal

A política de remuneração paga aos administradores não sofreu alterações, 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.

LUIZ MARINHO 
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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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 3.3.2 Demonstrativo da remuneração mensal de membros de conselhos

Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Valores em R$1,00

Conselho de Administração

Nome do Conselheiro(a)
Período Remuneração

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

Carlos Antônio Sasse (T) 14.06.2012 - - - - - - 2.534 2.562 2.562 - - 297 159 8.114

Carlos Eduardo Gabas (T) 13.01.2011 - - - - - - - - - - - - - -

Cinara Wagner Fredo (S) 24.06.2011 - 150 - - - - - - - 2.562 2.664 87 3.260 8.723

Fernando José Nogueira Brito
(S)

23.08.2012 - - - - - - - - 2.562 2.562 2.664 175 3.314 11.277

Jaime Mariz de Faria Junior 
(T)

18.01.2011 - 3.578 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 2.664 3.229 3.907 33.694

José Aurélio Lima (S) 12.03.2004 - 299 - - - - - - - - 2.664 - 53 3.016

Lindolfo Neto de Oliveira 
Sales (T)

23.10.2012 - - - - - - - - - - - 2.717 3.591 6.308

Mauro Luciano Hauschild (T) 13.01.2011 - 3.578 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 - 512 316 24.722

Miriam Barbuda Fernandes 
Chaves (T)

30.06.2011 - 3.278 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 2.664 3.229 3.907 33.394

Paulo Roberto dos Santos 
Pinto (T)

16.04.2010 - 3.578 2.470 2.500 2.563 2.563 - - - - - 126 50 13.850

Rodrigo Ortiz D'Avila 
Assumpção (T)

30.12.2008 - 3.578 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 2.664 3.229 3.907 33.694

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE  (T) – Titular; (S) – Suplente
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(Continuação) Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Valores em R$1,00

Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro(a)
Período Remuneração

Início Fim jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total 

Alessandro Antônio 
Stefanutto (T)

24.06.2011 - 3.428 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 2.664 3.229 3.907 33.544

Antônio Bacelar Ferreira (S) 13.09.2005 - 149 - - - - - - - - - - - 149

Carlos Augusto S. Gonçalves 
Jr (T)

13.06.2007 11.10.2012 3.578 2.470 2.500 2.563 2.563 2.534 2.562 3.042 2.562 - - 263 24.637

Fernando Nascimento 
Barbosa (T)

04.06.2008 05.07.2011 299 - - - - - - - - - - - 299

Joseilton Gonçalves dos 
Santos (T)

11.10.2012 - - - - - - - - - - 2.664 2.717 3.644 9.025

Mauro Iunes Okamoto (T) 10.05.2012 - - - - - 2.563 2.534 2.562 2.562 2.562 2.664 3.229 3.907 22.583

William Baghdassarian (T) 05.07.2011 10.05.2012 3.278 2.470 2.500 2.563 - - - - - - - - 10.811

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE  (T) – Titular; (S) – Suplente
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 3.3.3 Demonstrativo sintético da remuneração de membros de diretoria e de conselhos

Quadro A.3.3 - Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em R$1,00

Identificação do Órgão

Órgão: Diretoria

Remuneração dos Administradores
EXERCÍCIO

2012 2011 2010

Número de membros: 5 5 5

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 1.434.763 1.353.292 1.201.959

a) salário ou pró-labore 1.434.763 1.353.292 1.201.959

b) benefícios diretos e indiretos - - -

c) remuneração por participação em comitês - - -

d) outros - - -

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - -

a) bonus

b) participação nos resultados - - -

c) remuneração por participação em reuniões - - -

d) comissões - - -

e) outros - - -

III – Total da Remuneração ( I + II) 1.434.763 1.353.292 1.201.959

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 (Balancete Dez/2012, contas Códigos: 4611, 4711 e 4811)
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(Continuação) Quadro A.3.3 - Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em R$1,00

Identificação do Órgão

Órgão: Conselho de Administração

Remuneração dos Administradores
EXERCÍCIO

2012 2011 2010

Número de membros: 9 9 9

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 176.792 115.579 156.745

a) salário ou pró-labore 176.792 115.579 156.745

b) benefícios diretos e indiretos - - -

c) remuneração por participação em comitês - - -

d) outros - - -

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - -

a) bonus - - -

b) participação nos resultados - - -

c) remuneração por participação em reuniões - - -

d) comissões - - -

e) outros - - -

III – Total da Remuneração ( I + II) 176.792 115.579 156.745

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 (Balancete Dez/2012, contas Códigos: 4611, 4711 e 4811)
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(Continuação) Quadro A.3.3 - Síntese da Remuneração dos Administradores 
Valores em R$1,00

Identificação do Órgão

Órgão: Conselho Fiscal

Remuneração dos Administradores
EXERCÍCIO

2012 2011 2010

Número de membros: 4 4 4

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 101.048 49.324 82.988

a) salário ou pró-labore 101.048 49.324 82.988

b) benefícios diretos e indiretos - - -

c) remuneração por participação em comitês - - -

d) outros - - -

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - -

a) bonus - - -

b) participação nos resultados - - -

c) remuneração por participação em reuniões - - -

d) comissões - - -

e) outros - - -

III – Total da Remuneração ( I + II) 101.048 49.324 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 (Balancete Dez/2012, contas Códigos: 4611, 4711 e 4811)
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 3.3.4 Demonstrativo da remuneração variável dos administradores

O Quadro A.3.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradore para:

• Os Conselhos de Administração e Fiscal – não se aplica e 

• À Diretoria – não houve ocorrência no período.

 3.4 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição

A Dataprev, em agosto de 2012, criou em sua estrutura organizacional a Coordenação Jurídica de
Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar – COJF, localizada no Distrito Federal, subordinada à
Coordenação Geral de Consultoria Jurídica – CGCJ, a qual tem como objetivo gerir e executar as
atividades  de  orientação  jurídica  da  Empresa  no  ramo  do  Direito  Financeiro,  Tributário  e
Disciplinar.

O modelo de uma área específica para tratar de matéria disciplinar não se mostra adequado no
momento. A Empresa possui uma norma consolidada (Norma-Sindicância-Cod.N/JU/001/04) que
estabelece as  diretrizes  e  procedimentos  para  apuração de supostas  irregularidades,  sendo estas
diretrizes e estes procedimentos observados pelas Comissões de Sindicâncias instauradas no âmbito
da Dataprev. Questões de cunho administrativo se processam no âmbito da Secretaria Executiva da
Presidência da Empresa. 

Ademais, a competência para determinar a abertura de uma sindicância foi ampliada na Dataprev,
permitindo que cada Diretoria possa fazer um juízo de valor probo e célere sobre os problemas que,
eventualmente, venham a ocorrer em suas áreas de gestão.

Destarte, entende-se necessária a otimização dos processos, mas entende-se, que a criação de uma
unidade responsável pela matéria disciplinar não é o melhor caminho para melhorar os processos.

Principais Resultados Observados

Durante o exercício de 2012 observou-se um número menor de processos instaurados, no âmbito da
Dataprev, haja vista a melhoria dos processos de trabalho.

Com o treinamento oferecido pela Controladoria Geral da União-CGU aos empregados da Empresa,
visando à formação de membros de comissão, nota-se que ocorreram avanços no processo.

 3.5 Informações sobre o cumprimento das disposições dos arts. 4° e 5° da Portaria N°
1.043, de 24 de julho de 2007 da Controladoria-Geral da União

Não se aplica. Conforme posicionamento da Coordenação Geral de Consultoria Jurídica-CGCJ, a
DATAPREV não está obrigada a utilizar o sistema em digressão, posto que não compõe o Sistema
de Correição do Poder Executivo Federal, nos termos do Decreto 5480/2005 (art. 2º, III). 
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 4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

As informações que apresentam o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2012, foram ajustadas as especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios  Globais  (PDG)  aprovado  pelo  Departamento  de  Coordenação  e  Governança  das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Seguem os formatos e conteúdos do que foram apresentados nos Relatórios de Gestão de 2010 e
2011, de acordo com orientações da CGU – SECEX-RJ constantes em ata de reuniões, e a diretriz
contida na Portaria TCU 150/2012, segundo a qual as "UJ que não se enquadrarem nos critérios
[estabelecidos] devem, na medida do possível, seguir as disposições desta Portaria promovendo os
ajustes necessários nos formatos e nos conteúdos, de acordo com suas especificidades". 

 4.1 Informações  sobre  programas  do  Plano  Plurianual  –  PPA de  responsabilidade  da
Dataprev

A Empresa não é  gestora de nenhum dos programas que compõem o Plano Plurianual  – PPA,
participa  dos  programas  governamentais  por  meio  da  execução de  ações  componentes  de  dois
destes programas. Deste modo os seguintes quadros não se aplicam à Dataprev:

– Quadro A.4.1 – Informações sobre os programas temáticos;

– Quadro A.4.2 – Informações sobre os objetivos vinculados a programas temáticos;

– Quadro A.4.3 – Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos;

– Quadro A.4.4 – Informações sobre ações vinculadas a programas temáticos;

– Quadro A.4.5 – Informações sobre programas de gestão, manutenção e serviço ao 
estado;

– Quadro A.4.6 – Informações sobre ações vinculadas a programas de gestão, 
manutenção e serviço ao estado.
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 4.2 Relação das ações da lei orçamentária anual do exercício que estiveram integral ou
parcialmente  na  responsabilidade  da  unidade  jurisdicionada  ou  de  unidade
consolidada no relatório de gestão

– Função, subfunção e programa de vinculação da ação de responsabilidade da Dataprev no 
exercício de 2012:

• Função 09 - Subfunção 126 - Programa 0087 – Gestão da Política de Previdência
Social  (Ação  4117  -  Manutenção  e  Adequação  da  Infraestrutura  de  TI  para  a
Previdência Social)

• Função 09 - Subfunção 122 - Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais
em Infraestrutura de Apoio (Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis)

• Função 09 - Subfunção 122 - Programa 807 - Investimento das Empresas Estatais em
Infraestrutura  de  Apoio  (Ação  4102  -  Manutenção  e  Adequação  de  Bens  Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos)

– Metas e desempenhos físicos e financeiros: 

Programa  0087  –  Gestão  da  Política  de  Previdência  Social (Ação  4117  -  Manutenção  e
Adequação da Infraestrutura de TI 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 - Dataprev

Coordenador nacional da ação Coordenação Geral de Planejamento e Organização  – CGPO

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

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

A  Ação  4117  ‒ Atividade:  Manutenção  e  Adequação  da  Infraestrutura  de  Tecnologia  da
Informação para a Previdência Social,  por questões administrativas da Empresa, é denominada
internamente de Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev.
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Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev

Foram mantidos inalterados os objetivos e estratégias do Programa em 2012, respectivamente de
identificação  e  definição  dos  componentes  tecnológicos  necessários  para  a  implementação  e
utilização  da  arquitetura  de  tecnologia  da  informação  e  de  aquisição  destes  componentes  para
suporte tecnológico aos sistemas de informações da Dataprev e seus clientes. 

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

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Principais Realizações do Programa

Realização 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados

Realização 02 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da 
Infraestrutura de TIC

Realização 03 – Consolidação do Ambiente x86

Realização 04 – Modernização da Rede Multisserviços

Realização 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede
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Realização 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados

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

Tipo 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 

DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Coordenador nacional da ação DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Unidade(s) executora(s) DESA - Departamento de Suporte e Automação de TI

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Principais Resultados

– Ao longo  de  2012 foram feitos  estudos  e  consultas  aos  fornecedores  que  permitiram a
criação  do  Estudo  Técnico  para  aquisição  do  Storage  para  adequação  do  Ambiente  de
Armazenamento de Dados da Dataprev;

– Nesse momento o processo está em reavaliação para alteração das especificações técnicas,
buscando  modernizar  e  compatibilizar  os  requisitos  em acordo  com os  novos  produtos
adquiridos recentemente (Recover Point e Servidores IBM p780).

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

100



Realização  02  –  Projeto  da  Arquitetura  Técnica  e  Especificação  dos  Elementos  da
Infraestrutura de TIC

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

Tipo 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 

DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Coordenador nacional da ação DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Unidade(s) executora(s) DESA - Departamento de Suporte e Automação de TI

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Principais Resultados:

No ano de 2012 foi realizada a licitação que permitiu a aquisição de uma nova Fitoteca para o
ambiente dos Mainframes do Rio e de São Paulo.

O principal  objetivo  desta  aquisição  foi  permitir  a  substituição  das  antigas  Fitotecas  defasadas
tecnologicamente.

Estas Fitotecas poderão, no futuro com a desmobilização dos Mainframes, serem direcionadas para
atendimento a plataforma aberta, garantindo assim o investimento realizado. Atualmente a fitoteca
se encontra em processo de instalação.

Contratação de consultoria especializada para apoio na definição de métricas e processo de análise
de desempenho.

O grau de complexidade das aplicações desenvolvidas em Java, vem constantemente aumentando,
tornando indispensável os processos de medição e predição dos produtos gerados, evitando desta
forma os  inconvenientes  de  paradas  por  falta  de  recursos  de  TI  ou  de  baixo  desempenho  das
aplicações, que eventualmente podem provocar o descumprimento dos níveis de serviço contratados
(SLA) junto aos nossos clientes.

Ao longo  de  2012 houve um considerável  aumento  do  ambiente  virtualizado em cluster  e  foi
também projetada a aquisição e realizado pregão eletrônico para expansão de licenciamento do
ambiente de virtualização que permitirá a configuração de “Computação em Nuvem” (Infraestrutura
como Serviço).
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Em junho de 2012 foi concluído o Projeto de Consolidação de Licenças Oracle que, como entrega
final, permitiu a desinstalação de 21 licenças de SGBD Oracle;

Em fevereiro de 2012 foi concluída a licitação que permitiu a aquisição da suíte de gerenciamento
de  ambientes  de  TI  da  CA (Computer  Associates).  A capacidade  de  responder  rapidamente  a
incidentes  e  a  possibilidade  de  medição  em  tempo  real  das  condições  de  atendimento  da
infraestrutura da TI da Dataprev são os principais ganhos associados a esta aquisição;

Em agosto  de  2012  foi  implantado  o  processo  de  contingenciamento  de  dados  entre  sites  da
Dataprev. A implantação deste ambiente tornou-se possível após a elaboração, pelo Projeto de Alta
Disponibilidade  de  Ambientes  de  Banco  de  Dados,  dos  modelos  de  referência  de  Alta
Disponibilidade e Contingenciamento;

Em 2012 foi efetuado o Upgrade tecnológico de 11 servidores IBM RISC dos sites do Rio e de São
Paulo.  Este  Upgrade  permitiu  que  servidores  já  defasados  tecnologicamente  e  em processo  de
manutenção, fossem atualizados para tecnologias mais recentes passando a contar com 5 (cinco)
anos de garantia. Adicionalmente, este Upgrade permitiu uma substancial economia no consumo de
energia, ar-condicionado e área física alocada nos Centros de Processamento do Rio e de São Paulo.

Identificou-se que, para atender a variedade de requisitos dos sistemas da Dataprev, será necessária
a utilização de uma solução híbrida:  uma parte da mesma que será utilizada na replicação dos
bancos  Oracle  e  outra  parte  que  será  utilizada  no  tratamento  dos  demais  dados  que  estejam
hospedados nos storages, nas máquinas virtuais, filesystems, entre outros.

Em julho de 2012, adquirimos uma solução de replicação de dados chamada de Recover Point. Essa
solução  tornará  possível  a  alta  disponibilidade  local  de  cada  um  de  nossos  Centro  de
Processamento.  Com  a  instalação  integral  dessa  solução,  a  empresa  poderá  incrementar  sua
capacidade de replicação mantendo a disponibilidade local em caso de perda de algum componente
de qualquer uma de nossas aplicações. Essa solução permitirá a replicação de dados entre os nossos
Centros de acordo com as necessidades da Dataprev.
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Tabela XIII -  Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da
Infraestrutura de TIC (Realização 02)

R$

DESCRIÇÃO
VALOR ESTIMADO

= COTAÇÃO 
(FONTE PROTHEUS)

VALOR
CONTRATADO

DATA DA
ASSINATURA DA
ATA / CONTRATO

SC PROTHEUS

Replicação de dados – 
a01.000108.2012 – UNISYS

7.464.637,50 7.379.209,44 23/07/2012 000999

Tape mainframe – 
a01.000153.2012 – UNISYS 

8.340.884,78 6.921.137,52 24/10/2012 000995

Gerenciamento de TI – 
a01.000112.2012 – PC 
01.014319.2012 – b2br

19.947.559,20 17.999.852,40 30/03/2012 000998

Consultoria de planejamento de 
capacidade - PC 01.013989.2012 –
SYRIX

494.000,00 325.000,00 16/04/2012 000637

Serviços de atualização 
tecnológica para servidores - PC 
01.015641.2012 – IBM

38.500.000,00 38.500.000,00 26/12/2012 001819

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Realização 03 – Consolidação do Ambiente x86

Dados Gerais da Realização 03 – Consolidação do ambiente x86:

Tipo 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 

DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Coordenador nacional da ação DEAT - Departamento de Arquitetura Técnica 

Unidade(s) executora(s) DESA - Departamento de Suporte e Automação de TI

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Principais resultados:

A consolidação do ambiente X86 proporcionou a retirada de ativos defasados tecnologicamente,
sem  ou  prestes  a  ficar  sem  garantias.  Adicionalmente,  este  processo  encaminhou,  de  forma
definitiva a  adoção de virtualização para as  camadas de  aplicação e  apresentação dando maior
flexibilidade nos processos de entrega dos ambientes.

Para atendimento as necessidades deste projeto, foram adquiridos 80 servidores X86 e licenças SQL
Server.
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Tabela XIV- Consolidação do Ambiente x86 (Realização 03)

R$

DESCRIÇÃO

VALOR ESTIMADO =
COTAÇÃO 

(FONTE PROTHEUS)

VALOR

CONTRATADO

DATA DA

ASSINATURA DA
ATA /

CONTRATO

SC PROTHEUS

SERVIDORES X86 (QTDE=80) – A01.000126.2012 – 

PC 01.014930.2012 9.168.753,60 9.454.018,20 16/07/2012 001563

LICENÇAS SQL SERVER – A01.000109.2012 – PC 

01.014581.2012 4.252.731,50 3.454.000,00 16/05/2012 000624

Fonte: Departamento de Arquitetura Técnica - DEAT

Realização 04 – Modernização da Rede Multisserviços

Dados Gerais da Realização 04 – Modernização da Rede Multisserviços:

Tipo 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

Fonte: Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE

Principais resultados:

O Departamento de Redes é patrocinador do Projeto de Segregação da LAN, desde junho/2012,
onde é priorizada a implantação do Novo Modelo de Referência de Rede Local, alinhado com a DIT
e demais áreas de infraestrutura e segurança,  seguindo as premissas e normas de segurança da
informação.

A adequação das Redes Locais  dos  Centros  de Processamento do RJ,  DF e SP, ao Modelo de
Referência de LAN, e a infraestrutura de rede adequada aos novos servidores teve sua conclusão em
2012,  proporcionando mais segurança, contingenciamento e disponibilidade para a Rede. No início
de 2012, foram realizadas as contratações da nova Rede de Acesso e da Rede de Acesso Satélite.
Estas  novas  contratações  trouxeram  uma  economia  significativa  para  a  Dataprev.  Mesmo
acontecendo o início destas instalações, estas não foram concluídas em 2012. 
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Principal problema:

A Dataprev  enfrenta  diversos  problemas  com  o  cumprimento  dos  cronogramas  de  entrega  e
instalação dos circuitos de dados da Rede de Acesso e Satélite por parte das Operadoras. 

As  medidas  cabíveis  estão  sendo  tomadas  pelo  Departamento  de  Redes,  no  tocante  ao
acompanhamento e controle das instalações com as Operadoras e Unidades Regionais da Dataprev.
Adicionalmente,  é  realizada  com  o  apoio  da  área  Jurídica  da  Dataprev,  a  fiscalização  do
cumprimento das cláusulas contratuais,  para a aplicação das multas e punições previstas nestes
contratos com as Operadoras de Telecomunicações.

Realização 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede

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

Tipo da Realização 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

Fonte: Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE

Principais resultados:

Foi realizada a atualização dos dispositivos de segurança nos Centros de Processamento do Rio de
Janeiro,  Distrito  Federal  e  São  Paulo  que  permitiu   aumentar  a  segurança  e   melhorar  o
monitoramento e disponibilidade da rede nestes ambientes.

Esses  dispositivos de segurança adquiridos (IPS e Firewall) são capazes de suportar um tráfego de
rede local superior aos equipamentos em uso até então nos Centros de Processamento da Dataprev.
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Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio

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 DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos.

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev
CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e 
Organização.

Indicadores  ou  parâmetros  utilizados  para
avaliação do programa

Não se aplica.

Público-alvo (beneficiários) Governo.

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

Principais Ações do Programa 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. Não foi destinada dotação orçamentária  para  
esta  ação,  portanto  não  foram efetuados investimentos relacionados  
com a aquisição de imóveis no exercício 2012.
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Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Esta Ação, pertencente ao Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura
de Apoio, teve uma realização total de R$20,1 milhões frente a uma dotação aprovada de R$20,0
milhões, ultrapassando o limite aprovado para o exercício em 0,49%. 

Os principais investimentos referentes a esta ação foram: 1) Sala Cofre SP;  2) Reforma da URDF e
3) Elevadores do prédio da Álvaro Rodrigues.

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
CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e 
Organização.

Unidade(s) executora(s)

DEEN – Departamento de Engenharia

DIOP - Divisão de Obras e Projetos.

DIMA - Divisão de Manutenção.

URXX – Unidades Regionais.

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

Principais Problemas:

Constata-se que os principais problemas encontrados decorrem da disponibilidade das empresas
privadas em atender  as licitações  da Dataprev,  acreditamos que em virtude do aquecimento da
economia do País, que mantém o mercado da construção civil aquecido. Faltam empresas e mão-de-
obra qualificadas, fato que redobra os esforços na terceirização e no desenvolvimento dos serviços
de projetos e obras. 

Para atendimento à demanda represada, a Empresa atua em regime de priorização de serviços, com
forte investimento no planejamento das ações a curto, médio e longo prazos.

Possui capacidade operacional reduzida para a elaboração dos projetos em curto prazo, dificuldade
para terceirização dos serviços no mercado da construção civil e instalações e realização de todas as
licitações referentes às demandas represadas.

É impostante observar que a Dataprev realiza concursos públicos permanentes para a reposição do
seu quadro técnico necessário às áreas de engenharia e manutenção e aprimora sua capacidade de
planejamento de obras e dimensionamento dos Planos de Ações a curto, médio e longo prazos,
respeitando os ciclos de maturidade dos projetos e prazos necessários às licitações.
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Principais Resultados (conjuntamente com os investimentos na  Sala Cofre SP;  na Reforma da
URDF e nos Elevadores do prédio da Álvaro Rodrigues):

• Projeto de Reforma e Modernização do Edifício Sede da Dataprev, em Brasília;

• Projeto de Reforma e Modernização da Unidade Regional de Alagoas - URAL;

• Projeto do Sistema de Ar Condicionado da Unidade Regional do Pará - URPA; 

• Projeto do Sistema de Ar Condicionado da Unidade Regional de Pernambuco - URPE;

• Projeto de Modernização de Elevadores da  Unidade Regional de Goiás - URGO;

• Projeto de Modernização de Elevadores da  Unidade Regional do Maranhão - URMA;

• Projeto de Modernização de Elevadores da  Unidade Regional de Sergipe - URSE;

• Implantação de Mobiliário Modular nas Unidades da Empresa (parcial);

• Infraestrutura elétrica  (no  breaks  e  geradores)  de  alta  disponibilidade  e  de  ar
condicionado de precisão para o datacenter de Brasília (CPDF).

Contratações e Parcerias:

Contratação  de  empresas  especializadas  na  área  de  Engenharia  Civil,  Elétrica,  Mecânica  e
Telecomunicações para o desenvolvimento de estudos técnicos, projetos e fiscalização de obras.
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Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

A execução  orçamentária  desse  Programa/Ação,  alcançou  no  exercício,  o  valor  total  de  R$1,5
milhão,  bem inferior ao limite aprovado para o exercício que foi de R$5,0 milhões, representando
apenas 29,35% desse limite.  As principais realizações dessa rubrica foram referentes, entre outros,
a aquisições de móveis e equipamentos diversos.

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

Tipo da Ação Atividade.

Finalidade
Realizar despesas com aquisição 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

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos.

Coordenador nacional da ação
CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e 
Organização.

Unidades executoras

DEEN – Departamento de Engenharia.

DIOP - Divisão de Obras e Projetos.

DIMA - Divisão de Manutenção.

DIAD - Divisão de Administração e Apoio de Serviços
Gerais.

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

Principais Problemas:

Verifica-se  que  os  problemas  principais  encontrados  decorrem  de  um  longo  período  sem
investimentos nas instalações da Dataprev, comprometendo a ação permanente de manutenção da
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 à demanda represada, 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, recompondo e renovando os quadros de engenheiros e arquitetos da Empresa.   

Verifica-se, também, relativa capacidade operacional reduzida para a elaboração de projetos, obras e
licitações de grande demanda represada. Para superar esta limitação a  Dataprev realiza concursos
públicos  permanentes  para  a  reposição  do  quadro técnico  necessário  às  áreas  de  engenharia  e
manutenção e aprimora sua capacidade de planejamento de obras e dimensionamento dos Planos de
Ações a curto, médio e longo prazos, respeitando os ciclos de maturidade dos projetos e prazos
necessários às licitações.    
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Principais Resultados:

Implantação do Sistema Integrado Protheus - módulo de Manutenção de Ativos, no âmbito do Rio
de Janeiro e elaboração do Plano de Manutenção Predial Nacional. 

Contratações e Parcerias:

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

Ação 123-C – Aquisições de Imóveis  (sem dotação orçamentária em 2012)

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

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos.

Coordenador nacional da ação
CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e 
Organização.

Unidades executoras

DEEN – Departamento de Engenharia.

DEEN – Departamento de Engenharia.

URXX – Unidades Regionais.

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

Principais Problemas:

A formalização de algumas aquisições não ocorreu em virtude de embaraços de documentação, cuja
solução depende do INSS, proprietário dos imóveis. Neste particular, a Dataprev está limitada a
realização do acompanhamento das ações, em curso no Instituto. 

O impedimento de formalização de aquisições em virtude de embaraços de documentação, impediu
a definição de dotação orçamentária para a execução desta ação. Porém a Dataprev atua diretamente
com a Secretaria de Patrimônio da União, proprietária do imóvel sede da Empresa, com vistas a sua
aquisição ou doação.

• Edifício Sede – Distrito Federal

Endereço do imóvel: SAS – Quadra 1 – Blocos “E” e “F” 
Situação: Pendente
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 4.3 Informações sobre a execução orçamentária e financeira

As informações que demonstram o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2012, foram ajustadas as especificidades da Dataprev, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios  Globais  aprovado  pelo  Departamento  de  Coordenação e  Governança  das  Empresas
Estatais (PDG/DEST). Seguem os formatos e conteúdos do que foi apresentado no Relatório de
Gestão de 2010, segundo orientação da CGU – SECEX-RJ constantes em ata de reuniões. 

 4.3.1 Identificação das unidades orçamentárias da UJ

Quadro A.4.7 – Identificação das Unidades Orçamentárias  da UJ
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social - Dataprev

33202 57280

 4.3.2 Programação de despesas

O Programa dos Dispêndios Globais da Dataprev – PDG/2012, foi apresentado e submetido ao
DEST – Departamento de Controle das Empresas Estatais em 2011, que após análise encaminhou
ao Congresso Nacional para aprovação. A proposta orçamentária foi aprovada em novembro do
mesmo ano, conforme Decreto nº 7.628 de 30 de novembro de 2011. Dessa forma, o orçamento
inicial para o exercício de 2012 foi composto pelos seguintes valores: receita total de R$1.092,7
milhões, sendo R$1.044,7 milhões de receita operacional e aproximadamente R$48,0 milhões para
outras receitas. Para os Dispêndios Correntes o total de R$985,7 milhões e para a Dispêndios de
Capital o valor de R$104,5 sendo R$100,0 para investimentos no ativo imobilizado e R$4,5 milhões
para a previsão de distribuição de dividendos aos acionistas da Empresa.

A Reprogramação Orçamentária de 2012 foi aprovada pelo Decreto 7.883 de 28 de dezembro de
2012, com receita total de R$1.164,6 milhões, sendo R$1.093,2 milhões de receita operacional e
R$71,4 milhões para Receitas não Operacionais. Para os Dispêndios Correntes o total de R$983,0
milhões e para as Dispêndios de Capital  R$158,6 milhões, sendo R$130,0 milhões para aplicação
no Ativo Imobilizado da empresa e R$28,6 milhões para distribuição de dividendos.

Os quadros que compõem a programação de despesas, abaixo apresentados, foram simplificados de
modo a caracterizar com mais clareza e simplicidade a programação das despesas da Empresa em
2012.
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Quadro A.4.8 – 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

2012 2011 2012 2011 2012 2011

L
O

A

Dotação
proposta  pela
UO

423.185.310 453732422 - - 559.853.028 496.973.654

PLOA - - -

LOA 423.185.310 453.298.351 - - 559.853.028 497.084.713

Total 423.185.310 453.298.351 - - 559.853.028 497.084.713

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

Quadro A.4.9 – Programação de Despesas de 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

2012 2011 2012 2011 2012 2011

L
O

A

Dotação
proposta  pela
UO

130.000.000 70.000.000 - - - -

PLOA - - - - - -

LOA 130.000.000 70.000.000 - - - -

Suplementares - 52.881.598 - - - -

Total 130.000.000 122.881.598 - - - -

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Quadro A.4.10 – Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

Valores em R$1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital
9 – Reserva de
Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011 2012 2011

L
O

A

Dotação proposta pela UO 985.731.755 853.858.546 158.635.217 76.415.507 – –

PLOA – – – – – –

LOA 983.038.338 950.383.063 158.635.217 – – –

Suplementares – – – 52.881.598 – –

Outras Operações – – – – – –

Total 983.038.338 950.383.063 158.635.217 129.297.105 – –

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

 4.3.3 Movimentação de créditos interna e externa

O  Quadro  A.4.11  –  Movimentação  Orçamentária  por  Grupo  de  Despesa, que  compõe  a
movimentação de créditos interna e externa, não se aplica  as peculiaridades da Dataprev.

 4.3.4 Execução orçamentária da despesa

Os  quadros  que  apresentam  as  informações  relativas  a  execução  orçamentária  da  despesa  da
Empresa – de Créditos originários  ou recebidos por movimentação – foram excluídos, por não se
aplicarem as  peculiaridades  da Dataprev,  ou adaptados/simplificados para atender  as  exigências
legais  de  forma  mais  clara  e  concisa,  de  acordo  com  Programa  de  Dispêndios  Globais  do
DEST/MPOG.

• Quadro A.4.12 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários

Excluído, por não se aplicar à Dataprev.

• Quadro A.4.13 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários

Apresentado de forma simplificada.

• Quadro A.4.14 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Excluído, por não se aplicar à Dataprev.

• Quadro A.4.15 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

Excluído, por não se aplicar à Dataprev.
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Quadro A.4.13 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários 
 

Valores em R$1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Valores Pagos

2012 2011

1 – Despesas de Pessoal 398.193.099 403.301.966

241100 – Salário Base 172.821.395 153.637.657

241600 – Encargos Sociais 90.442.669 130.370.083

241700 – Benefícios Sociais 54.706.073 50.640.299

Demais elementos do grupo 80.222.962 68.653.927

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 546.417.616 295.007.131

243110 – Serv de Terc - TI 27.224.739 32.255.495

243190 – Serv Terc. Demais 30.120.882 23.505.456

245100 – Tributos Vinculados a Receita 179.457.048 147.335.652

249210 – Equipamentos de PD 57.966.719 66.591.080

249600 – Variação Monetária de Outras Obrigações 25.957.663 25.319.448

Demais elementos do grupo  Outras Despesas Correntes 225.690.565 182.719.758

Despesas de Capital

4 – Investimentos 122.977.200 59.427.453

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a
Previdência Social 101.410.704 53.050.739

Manutenção e Adequação de Bens Imoveis 20.098.796 5.912.409

Demais elementos do grupo 1.467.699 464.305

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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Análise crítica 

O Programa dos Dispêndios Globais da Dataprev – PDG/2012, foi apresentado e discutido com o
DEST – Departamento de Controle das Empresas Estatais em meados de 2011 que após análise e
diversos questionamentos encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação, o que ocorreu em
novembro do mesmo ano, conforme Decreto nº 7.628 de 30 de novembro de 2011 (Tabela XV). 

Desse modo, o orçamento inicial para o exercício de 2012 foi composto pelos seguintes valores:
receita total R$1.092,7 milhões, sendo R$1.044,7 milhões de receita operacional e R$47,9 milhões
para Outras Receitas. 

Para os gastos com Dispêndios  Correntes,  foi  aprovado,  inicialmente,  o valor  total  de R$985,7
milhões e para a rubrica de investimentos R$100,0 milhões distribuídos nos Programas 0087 –
Gestão da Política de Previdência Social com o valor de R$60,0 milhões e para o Programa 0807 –
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio o valor de R$40,0 milhões . 

No decorrer do exercício de 2012, a Empresa percebeu a necessidade de efetuar reprogramação
orçamentária em função, principalmente, do aumento da receita operacional, ajuste na rubrica de
Pessoal e Encargos Sociais e aumento dos Tributos. 

Assim, em junho de 2012, a Dataprev enviou ao DEST solicitação de Reprogramação Orçamentária
que foi aprovada em 28 de dezembro de 2012 com os  seguintes  valores aproximados:  Receita
Operacional R$1.093,2 milhões, Outras Receitas R$71,4 milhões, totalizando R$1.164,5 milhões;
Dispêndios  Correntes  R$983,0  milhões  e  Dispêndios  de  Capital  R$158,6  milhões,  sendo  para
investimentos  aplicados no ativo imobilizado da Empresa R$130,0 milhões e R$28,6 milhões para
dividendos a serem distribuídos aos Acionistas. Em dezembro de 2012, por meio do Decreto nº
7.883 de 28/12/2012, a Reprogramação Orçamentária solicitada foi aprovada.

A  Tabela  XV  abaixo demonstra  a  evolução dos  orçamentos  aprovados  para  o  exercício,  como
também, a realização orçamentária de 2012.

A execução orçamentária do total das Receitas atingiu 99,54% do limite aprovado para o exercício,
que foi de R$1.164,6  milhões.  Tanto a Receita Operacional quanto a Não Operacional ficaram
dentro do limite aprovado sendo que a  realização orçamentária da Receita Operacional ficou em
99,84%  do limite aprovado para o exercício com saldo de  R$1,8 milhão e a Não-Operacional com
uma realização de 95,05%, apresentando saldo de R$3,5 milhões.   

Já  a  execução  orçamentária  do  total  dos  Dispêndios,  atingiu  96,71%  do  limite  aprovado  de
R$1.141,7 milhões para o exercício.  A realização total terminou o exercício da seguinte forma: 

• Dispêndios Correntes  – atingiram o total de R$944,6 milhões, por tanto, dentro do limite
aprovado para o exercício que foi de R$983,3 milhões; 

• Dispêndios de Capital – limite aprovado extrapolado em 0,52%.  Este resultado ficou assim
representado:  

– Previsão  dos  Dividendos:   limite  ultrapassado  em  27,42%,  representado  R$7,9
milhões.   Limite  ultrapassado  em  função  de  melhor  performance  do  resultado
apresentado pela empresa no exercício;

– Investimento no Ativo Imobilizado: Aquisição e Manutenção de Equipamento de TI
e Manutenção e Adequação de Bens Imóveis.  Limites  ultrapassados em 4,04% e
0,49%  respectivamente.   Extrapolação  das  ações  sem  comprometer  a  dotação
orçamentária dos respectivos programas.
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Tabela XV – Programa dos Dispêndios Globais
R$1,00

Descrição Orçamento Inicial Reprogramação Realização Total Real. % Saldo (R$) Saldo (%)

Total das Receitas 1.092.711.056 1.164.551.382 1.159.218.119 99,54% 5.333.263 0,46%

Receita Operacional 1.044.721.928 1.093.163.768 1.091.364.478 99,84% 1.799.290 0,16%

Receita não Operacional 47.989.128 71.387.614 67.853.641 95,05% 3.533.973 4,95%

Total dos Dispêndios Correntes 985.731.755 983.038.338 944.610.712 96,09% 38.427.626 3,91%

Pessoal e Encargos Sociais 483.450.000 423.185.310 398.193.100 94,09% 24.992.210 5,91%

Materiais e Produtos 2.249.182 2.249.182 1.001.025 44,51% 1.248.157 55,49%

Serviços de Terceiros 118.502.700 138.968.442 129.501.991 93,19% 9.466.451 6,81%

Utilidades e Serviços 17.979.678 18.433.417 17.814.882 96,64% 618.535 3,36%

Tributos e Encargos Parafiscais 169.628.187 248.651.028 243.163.716 97,79% 5.487.312 2,21%

Outros Dispêndios Correntes 193.922.008 151.550.959 154.935.998 102,23% (3.385.039) (2,23%)

Total dos Investimentos 100.000.000 130.000.000 122.977.200 94,60% 7.022.800 5,40%

Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência 
Social

60.000.000 105.000.000 101.410.704
96,58%

3.589.296
3,42%

Ação 4117 – Manutenção e Adequação da Infra 
estrutura de TI para a Previdência Social

60.000.000 105.000.000 101.410.704
96,58%

3.589.296
3,42%

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais 
em Infraestrutura de Apoio

40.000.000 25.000.000 21.566.496
86,27%

3.433.504
13,73%

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 25.000.000 20.000.000 20.098.796 100,49% (98.796) (0,49%)

Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móv.eis,
Veículos, Máquinas e equipamentos

15.000.000 5.000.000 1.467.700 29,35% 3.532.300
70,65%

Outros Dispêndios de Capital (Dividendos) 4.467.679 28.635.217 36.487.064 127,42% (7.851.847) (27,42%)

Total Dispêndios Capital 104.467.679 158.635.217 159.464.264 100,52% (829.047) (0,52%)

Total dos Dispêndios 1.090.199.434 1.141.673.555 1.104.074.976 96,71% 37.598.579 3,29%

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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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 53,72%, representando um faturamento em 2012  no
valor   de   R$586,3  milhões  que  foi,  seguido  pelos  clientes  Empréstimos  Consignados  com
participação de 17,98% e da SRFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil com uma participação
de 17,76%.

A  Tabela  XVI abaixo  apresenta  comparativo  entre  2012  e  2011.  Observa-se  que  houve  um
crescimento  significativo  no  faturamento  total  da  Empresa.   Variou  de  R$1.021,4  milhão  para
R$1.091,4 milhão em que mais uma vez o INSS  é o destaque, com crescimento de R$14,9 milhões.
Já em relação ao resultado total, houve crescimento significativo  na ordem de R$69,9 milhões.

Tabela XVI – Receita Operacional por Clientes – 2012 
R$

NATUREZA DA RECEITA Total Realizado 2011 Total Realizado 2012 Part. %
Var. %

(2012/2011)

INSS 571.386.140 586.289.938 53,72 2,61%

MPS 25.595.252 12.877.786 1,18 (49,69%)

SRFB 173.617.278 193.857.085 17,76 11,66%

M T E 62.150.178 83.046.174 7,61 33,62%

Empréstimos Consignados (Lei 10.820) 164.790.244 196.217.931 17,98 19,07%

MPOG - 393.546 0,04 -

PREVIC 21.078.614 15.945.191 1,46 (24,35%)

Outras 2.776.464 2.736.828 0,25 (1,43%)

112000 RECEITAS OPERACIONAIS 1.021.394.171 1.091.364.479 100,00 6,85%

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR 

Observação:  

• Part. % – representa, percentualmente, a participação de cada cliente no faturamento total 
do período.

• Var. % – representa a variação percentual entre os períodos.

Receita não Operacional

A realização da Receita não Operacional a maior em 16,54% em relação ao aprovado para o exer-
cício, que correspondem a R$67,9 milhões, foi devido, basicamente,  a conta Recuperações Diver-
sas se destaca pelo aumento de R$1,04 milhão para R$5,1 milhões em igual período. Variação, ba-
sicamente, em função do ressarcimento decorrente de cessões de empregados. 

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

117



Dispêndios Correntes:

A realização total  dos Dispêndios Correntes ficou dentro do limite aprovado para o exercício e
alcançou 94,09% do valor orçado para 2012, o que representa R$944,7 milhões. A seguir passamos
a detalhar as informações das rubricas que compõem esse grupo:

a) Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais teve realização de 94,09% em relação à reprogramação total para 2012.
As principais despesas que contribuíram para a realização dentro do previsto, quando comparada a
2011, foram:
 

1) Gratificação por Função de Confiança; 
2) Aviso Prévio; 
3) Previdência Social; e 
4) Anuênio. 

Tabela XVII – Pessoal e Encargos Sociais - 2012
R$

Rubrica Orçamento Realização % Real.

Salário de Empregados 172.984.099 171.238.302 98,99

Honorários de Diretoria e conselho 1.562.645 1.583.093 101,31

Horas Extras 3.445.539 3.555.652 103,2

Comissão por Função 28.784.547 30.103.664 104,58

Outros Adicionais 36.634.448 34.831.507 95,08

Encargos Sociais 113.880.735 90.442.669 79,42

Contribuições Patronais 12.389.981 12.780.967 103,16

Contribuições Patronais (Associação de Func./Assist. Méd.) 11.677.290 8.254.741 70,69

Demais 33.626.026 33.670.365 100,13

Programa de Demissão Voluntário 8.200.000 11.732.139 143,07

TOTAL 423.185.310 398.193.099 94,09

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR 

Observação [1]:  % Real. –   representa a realização percentual  em relação ao orçamento aprovado de cada item.

Observação [2]: a rubrica "Encargos Sociais" é integrada pelos encargos sociais provenientes de outras rubricas, com
isto as demais  contas de pessoal não apresentam estes valores, como é o caso da rubrica Honorários de Diretoria e
Conselhos. Isto explica as diferenças de valores existentes com o  Quadros A.3.2  – Remuneração dos Conselhos de
Administração e Fiscal e  o Quadro A.3.3 – Síntese da remuneração dos administradores.

b) Materiais e Produtos

O  realizado  da  rubrica  242000  -  Materiais  e  Produtos  representa  44,51%  da  reprogramação
aprovada, representando uma economia de R$1,25 milhões. Alguns itens que representam a baixa
realização dessa despesa orçamentária são: 1) Fitas Magnéticas, com economia de R$0,46 milhão
ou  realizado  de  -68,75% do  estimado;  2)  Material  de  Consumo  p/  Impressoras,  uma  despesa
efetivada  menor  em  R$0,20  milhão,  representando  -52,6%  do  orçado;  3)  Materiais  para
Processamento a Laser, representando -48,3% da dotação para esse item e uma economia de R$0,46
milhão.
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c) Serviços de Terceiros

Apesar da  execução orçamentária total  desse grupo ter ficado dentro do limite aprovado que foi
de aproximadamente R$139,0 milhões, as seguintes rubricas tiveram limite extrapolado: “Serviços
de Terceiro – Demais”  com extrapolação de 15,91%, “Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal
Próprio”  em 6,85% e  Auxílio  Alimentação com extrapolação de  0,44%.   Essas  extrapolações
foram  em função,  principalmente,  dos  seguintes  itens  de  despesas  que  tiveram seus  limites
subdimensionados: “Locomoção Nacional” e “Diária Nacional” pertencentes a primeira rubrica e
os itens “Manutenção das Instalações Próprias” e “Serviços de Limpeza” pertencentes a rubrica
Demais Dispêndios.

Tabela XVIII – Serviços de Terceiros
R$

Rubricas Orçamento Realização % Real.

Serviços de Terceiros - TI 39.210.362 27.224.739 69,43 

Serviços de Terceiros - Demais 25.987.075 30.120.882 115,91 

Auxílio Alimentação 30.938.754 31.073.988 100,44

Auxílio Educação, Creche e Outros 13.380.893 12.419.904 92,82 

TI - Treinamento de Pessoas 1.739.597 671.605 38,61 

Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 21.768.196 23.259.168 106,85

Publicidade Legal 636.620 412.975 64,87 

Patrocínio 144.000 15.839 11,00

Demais Serviços de Terceiros 5.162.945 4.302.894 83,34 

TOTAL 138.968.442 129.501.994 93,19 

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

Observação:  % Real. –   representa a realização percentual  em relação ao orçamento aprovado 
de cada item.

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$17,8 milhões,  o
montante executado acumulado foi de 96,64% em relação à previsão anual. Mais especificamente
podemos citar uma execução de 78,51%, estando abaixo do previsto, para conta Telefone, com um
valor total realizado de R$3,5 milhões. 
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e) Tributos e Encargos Parafiscais

Apresentou uma execução no exercício de  97,79% em relação à reprogramação aprovada. Isso se
deve principalmente aos seguintes itens vinculados ao resultado: 

1) Contribuição Social, com realização de 109,55% em relação à previsão de janeiro a 
dezembro; e 

2) Imposto de Renda s/Lucro Real, com execução de 109,01% do previsto. 

Nestas contas, as variações são positivas, pois a margem de contribuição em 2012 foi maior que
2011, por igual período, isto é, a rentabilidade da Empresa foi maior com uma base tributária maior
(lucro). 

Outra conta da rubrica 245000 que se destacou positivamente foi Contribuições Previdenciárias s/
Faturamento com realização de R$24,8 milhões, pois com o advento do Decreto n. 7.828/20124 a
contribuição do INSS passou a ser calculada sobre 2,0% do faturamento, a partir de 08/2012. 

A conta Imposto de Renda Diferido, no acumulado até dezembro obteve realização a crédito de
R$3,3 milhões. E em 2011 o valor foi positivo em R$10,1 milhões de 2011. 

f) Outros Dispêndios Correntes

O realizado apresenta-se como 102,23% do orçamento aprovado ou R$155,0 milhões. No ano de
2011 o realizado foi de R$132,2 milhões. Isso é decorrência, principalmente, dos seguintes fatores:

1) Provisão para Passivo Atuarial representando uma realização, em valores absolutos, de
R$19,4 milhões. Com realização de R$2,8 milhões em 2011; 

2) Juros Sobre Capital Próprio representando uma realização de R$19,4 milhões. Com 
realização de R$13,4 milhões em 2011; 

3) Provisão para Riscos Fiscais apresentando realização de R$1,4 milhão. Com realização
de R$0,7 milhão em 2011; e 

4) Provisão para Litígios  Trabalhistas  representando uma realização R$12,7 milhões.  
Com realização de R$3,0 milhões em 2011.

A conta de Provisão para Passivo Atuarial se refere a ajustes, de acordo com determinação dada
pela Deliberação CVM 600, conjuntamente com o CPC 33 que trata de benefícios a empregados. 

A conta de Juros Sobre Capital Próprio refere-se ao valor do cálculo dos Juros Sobre o Capital
Próprio do ano de 2012 a ser pago em 2013 juntamente com dividendos, a ser lançado no de R$17,1
milhões.  Desta  forma,  o  total  de  distribuição  aos  acionistas,  dos  juros  sobre  capital  próprio
imputado aos dividendos, será de aproximadamente R$36,5 milhões. 

A conta de Provisão para Riscos Fiscais refere-se a atualizações dos processos do ISS em Salvador. 

A  conta  Provisão  para  Litígios  Trabalhistas  toma  por  base  cálculo  valores  que  envolvem
probabilidade de êxito das ações trabalhistas, informados pela área jurídica da empresa. 
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Dispêndios de Capital:

Do valor aprovado para este grupo,  no montante de R$158,6 milhões,  as parcelas de  R$123,0  e
R$R$28,6 milhões referem-se respectivamente à aplicação dos investimentos no ativo imobilizado e
aos dividendos.

a) Investimentos no Ativo Imobilizado

Esta rubrica está vinculada a dois Programas governamentais: 

• 0087 - Gestão da Política de Previdência Social   ,  composto pela  Ação 4117 – Manutenção
e Adequação de Infraestrutura de TI para a Previdência Social e

• 0807  –  Investimento  das  Empresas  Estatais  em  Infraestrutura  de  Apoio  ,  composto
respectivamente por duas ações e um projeto: Ações 4101 – Manutenção e Adequação de
Bens Imóveis e 4102 –  Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos e o Projeto 123C – Aquisições de Imóveis para as Instâncias Regionais. 

A realização acumulada em 2012,  no valor  de  R$123,0 milhões,  equivale  a  94,6% da dotação
aprovada de R$130 milhões.

b) Dividendos

No que se refere a execução orçamentária,  o valor final neste item resultou em R$36,5 milhões,
ultrapassando o limite aprovado (de R$28,6 milhões) em R$7,9 milhões.  Esta realização ocorreu
devido  ao  resultado  apresentado  pela  Empresa,  que  obteve  um lucro  de  R$153,6  milhões  no
exercício.
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 5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 5.1 Informações  sobre  o  reconhecimento  de  passivos  por  insuficiência  de  créditos  ou
recursos

Não houve ocorrência no período.

 5.2 Informações  sobre  a  movimentação  e  os  saldos  de  Restos  a  Pagar  de  Exercícios
anteriores

Não se aplica.

 5.3 Informações sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência

Não houve ocorrência no período.

 5.4 Informações sobre a utilização de suprimento de fundos, contas bancárias tipo “B” e
cartões de pagamento do governo federal

Não  se  aplica. A Dataprev  não  utiliza  o  Cartão  de  Pagamento  do  Governo  Federal  –  CPGF
(destinado  aos  órgãos  e  entidades  da  “Administração  Pública  Federal  Direta  –  Autárquica  e
Fundacional”) e não está autorizada a utilizar-se da Conta Tipo "B" para pagamento de suprimento
de fundos (Dec. nº 6.467, de 30.05.2008).

O cartão utilizado para ressuprimento de fundos emergenciais - “caixa pequeno” - da Dataprev
é  um  cartão  empresarial  (produto  e  serviço  do  Banco  do  Brasil),  não  tem  selo  federal  e
nenhuma característica de cartão corporativo, no sentido estrito.

A Empresa  não  se  utiliza  de  recursos  do  caixa  do  Tesouro  Nacional,  como  ocorre  com  o
CPGF, e sim da conta-corrente da Dataprev (Empresa Pública – Administração Pública Federal
Indireta).

 5.5 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

Não se aplica.

 5.6 Informações sobre a gestão de precatórios

Não se aplica.
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 6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS

Principais Ações   d  a   Diretoria de Pessoas - DPE     em   2012  

O ano de 2012 trouxe continuidade da integração de sistemas que dão suporte às atividades da área
de Pessoas. 

O Sistema de Gestão de Pessoas - SGPe avançou na incorporação de novas funcionalidades que
permitiram  a  descontinuidade  no  uso  de  antigos  aplicativos  que  suportavam  a  atividade.  A
integralidade dos processos da Folha foram testados, tornando-se independente do antigo sistema
GRH. 100% da Folha de Pagamento foi processada pelo SGPe em 2012
 
O Módulo de Treinamento integrado ao Enterprise Resource Planning (ERP) da área administrativa,
embora não completamente implantado, teve avanços na sua aplicabilidade. Com sua conclusão
inicialmente prevista para março, foi parcialmente finalizada ao longo do ano de 2012. Esforços da
equipe de implantação para conclusão das pendências foram despendidos nesse período, porém em
dezembro  as  funcionalidades  de  avaliação  de  resultados  e  certificação  ainda  não  estavam
disponíveis para utilização. Este trabalho possui previsão de conclusão no primeiro semestre de
2013.

O Sistema de Gestão de Frequência – SISGF esteve pronto para implantação definitiva em 2012, o
que  de  fato  ocorreu  na  maioria  das  Unidades  da  empresa,  permanecendo  pendente  apenas  da
necessária revisão de eventuais funcionalidades, por conta de negociação com as representações
trabalhistas que se recusaram a discuti-las.

A política de Gratificações Variável por Resultado e Gratificação Complementar por Resultado,
praticada em 2012, revelou-se como instrumento de motivação no atingimento das metas do Plano
de Ação da Dataprev. Em média, o índice de 70% do VFA (Valor Final de Alcance) prevaleceu nos
quatro trimestres do ano, havendo um incremento do alcance nos dois últimos trimestres.

Nas ações de capacitação foi considerado sucesso a utilização de Ensino à Distância, demonstrando-
se satisfatórios os resultados obtidos nos cursos corporativos de Segurança da Informação, Política
de Segurança de Informação da Dataprev e Produtos comercializados pela Dataprev.

Registra-se também o lançamento do Programa de Certificação de empregados,  cujo objetivo é
elevar a capacidade técnica de profissionais da área-fim no desenvolvimento de suas atribuições.
Nessa modalidade, 14 (catorze) empregados inauguraram o programa, com a ideia de consolidar-se
a sua efetividade ao longo dos anos vindouros.

Na área das Relações do Trabalho, destacam-se ações de busca da efetividade de processo negocial,
via entendimentos diretos com a Fenadados e sindicatos, em temas específicos, tais como o PPLR e
discussões sobre o sistema de Gestão de Frequência. Essas discussões, embora infrutíferas do ponto
de  vista  da  busca  de  um acordo  definitivo,  evitaram indicativos  de  paralisações  por  parte  das
lideranças.

No âmbito da Responsabilidade Socioambiental destaca-se a implantação do Ecoponto nos prédios
do  Cosme  Velho  e  Álvaro  Rodrigues,  no  Rio  de  Janeiro,  que  serviu  de  fomento  a  iniciativas
semelhantes nas Unidades Regionais, Centros de Processamento e Unidades de Desenvolvimento.
Também foram criados indicadores a partir do mapa de resíduos identificados como resultado das

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

123



atividades laborais diretas e indiretas e substituídos os coletores de resíduos do prédio da Álvaro
Rodrigues  e  Cosme Velho,  RJ.  Desde  então,  a  Coordenação  Geral  de  Relações  do  Trabalho e
Responsabilidade  Socioambiental  -  CGTS vem trabalhando  junto  às  regionais  para  adoção  do
mesmo padrão.

Com relação à promoção de Bem Estar e Qualidade de Vida destaca-se a ampliação da Ginástica
Laboral, que passou a estar disponível para 92% dos empregados da Dataprev no ano de 2012. O
Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED) passou também a ser utilizado por um
maior  quantitativo  de  empregados.  Tal  elevação  foi  decorrente  da  estratégia  adotada  para  a
disseminação de informações relacionadas com o acesso ao serviço e maior visibilidade dos seus
benefícios, por meio de palestras informativas e campanha de divulgação. 

A adesão à Campanha de Vacinação Antigripal por intermédio de reembolso teve uma elevação de
1,9% em 2012, em relação a 2011. Este índice ainda baixo demonstrou a necessidade de maior
conscientização  sobre  os  benefícios  da  prevenção  e  sobre  o  papel  de  cada  um como o  maior
responsável por sua saúde.

Registra-se  ainda  a  realização  de  concurso  público  para  atualização  do cadastro  de  reserva  da
Empresa mecanismo que, devido ao aquecimento do mercado privado de TI e seu  consequente
movimento no turnover de empregados, provê agilidade necessária na reposição das necessidades
da empresa. Foram 61.040 de  inscrições, resultando em 3.288 habilitados ao cadastro. 

A Dataprev, dentre outras iniciativas para retenção de empregados, promoveu em 2012 as 3 (três)
modalidades  de  Progressão  Salarial  –  Funcional,  Mérito  e  Antiguidade  –  resultando  na
movimentação de 779 empregados, índice superior a 20% do corpo funcional.

 6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal e análise crítica sobre a situação da gestão de
recursos humanos

Seguem os formatos e conteúdos do que foram apresentados nos Relatórios de Gestão de 2010 e
2011, de acordo com orientações da CGU – SECEX-RJ constantes em ata de reuniões, e a diretriz
contida na Portaria TCU 150/2012, segundo a qual as  "UJ que não se enquadrarem nos critérios
[estabelecidos] devem, na medida do possível, seguir as disposições desta Portaria promovendo os
ajustes necessários nos formatos e nos conteúdos, de acordo com suas especificidades". 

Neste  sentido,  os  quadros  que  apresentam  as  informações  relativas  a  estrutura  de  pessoal  da
Empresa foram  adaptados para  atender as exigências legais de forma  mais  clara e concisa,  ou
foram excluídos, por não se aplicarem as peculiaridades da Dataprev. Vide tabela XIX.

Quanto a a  cumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos  

Quando do processo admissional o futuro empregado firma uma declaração consignando não ter ou
exercer cargo, função ou emprego público, de acordo com a disposição contida no Art. 37, incisos
XVI e XVII, da Constituição Federal.

Quanto  as  p  rovidências  adotadas  nos  casos  de  acumulação  indevida  de  cargos,  funções  e  
empregos públicos

À vista da declaração referida no item anterior, não há aplicabilidade para este item.
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Tabela XIX – Lista de Quadros da Estrutura de Pessoal

Quadros com informações sobre a estrutura de pessoal

Ocorrências

Adaptado as
peculiaridades
da Dataprev

Excluído, por
não se aplicar

à Dataprev

Excluído, pois
não houve

ocorrência no
período

Quadro A.6.1 – Força de trabalho – Situação apurada em 31/12 X

Quadro  A.6.2  –  Situações  que  reduzem  a  força  de  trabalho  –
Situação em 31/12

X

Quadro A.6.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e
funções gratificadas – Situação em 31 de dezembro

X

Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores por faixa etária – Situação
apurada em 31/12

X

Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores por nível de escolaridade
- Situação apurada em 31/12

X

Quadro  A.6.6  -  Quadro  de  custos  de  pessoal  no  exercício  de
referência e nos dois anteriores

X

Quadro  A.6.7  -  Composição  do  quadro  de  servidores  inativos  -
Situação apurada em 31 de dezembro

X

Quadro A.6.8 - Instituidores de pensão - Situação apurada em 31/12 X

Quadro A.6.9 – Atos  sujeitos ao  registro do TCU (Art.  3º da IN
TCU 55/2007)

X

Quadro A.6.10 – Atos  sujeitos à  comunicação ao TCU (Art. 3º da
IN TCU 55/2007)

X

Quadro A.6.11 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac X

Quadro A.6.12 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da
IN TCU 55/2007)

X

Quadro  A.6.13  –  Atuação  do  OCI  sobre  os  atos  submetidos  a
registro

X
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Quadro A.6.1 – Força de Trabalho
(Situação em 31/12/2012)

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no

exercício
Egressos no

exercícioAutorizada*** Efetiva

Celetistas* (Apresentar nas colunas seguintes o total da força de trabalho)

Empregados próprios** 3.792 3.635 399 223

Empregados Requisitados, com ônus - 12 2 2

Empregados Requisitados, sem ônus - - - -

Empregados “Ad Nutum” - 43 7 8

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

* Celetistas: regime da força de trabalho dos empregados da Empresa.
** Empregados próprios: foram considerados como empregados próprios, conforme estabelecidos nos plano de 

cargos e salários em vigor, os ocupantes dos seguintes cargos:

• Anal. Tecnologia da Informação
• Anal. de Processamento
• Assistente de Tecnologia da Informação
• Engenheiro de Segurança do Trabalho
• Técnico de Segurança do Trabalho
• Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
• Médico do Trabalho

*** Autorizada:  para  as  tipologias  “Empregados  Requisitados,  com  ônus  e  sem  ônus”,  e  “Empregados Ad
Nutum” não há limites estabelecidos nos instrumentos normativos internos da Empresa.

Quadro A.6.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho 
(Situação em 31/12/2012)

Tipologias dos afastamentos
Quantidade de pessoas na situação

em 31 de dezembro

1. Cedidos 34

2. Licença não remunerada / Interesses particulares 8

 Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2) 42

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados cedidos)
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Quadro A.6.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
(Situação em 31/12/2012)

Tipologias dos cargos em comissão 
Lotação Ingressos no

exercício
Egressos no

exercícioAutorizada Efetiva

1. Função de Confiança - 585 214 207

1.1. Assessor – Nível Divisão* - 28 09 16

1.2. Assessor de Diretoria* - 6 03 07

1.3. Assessor Jurídico* - 1 01 -

1.4. Assessor Técnico Administrativo* - 52 12 13

1.5. Coordenador – Nível Divisão** - 41 22 08

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento** - 11 03 04

1.7. Gerente de centro de Processamento** - 3 - -

1.8. Gerente de Contas 8 - -

1.9. Gerente de Departamento** - 21 04 04

1.10. Gerente de Divisão** - 91 32 44

1.11. Gerente de Serviço** - 283 113 100

1.12. Gerente Unidade de Desenvolvimento** - 6 02 01

1.13. Gerente Unidade Regional** - 12 07 08

1.14. Gerente Unidade Regional B** - 10 - 01

1.15. Secretária de Diretoria - 7 - -

1.16. Secretário Executivo** - - -

1.17. Superintendente** - 5 06 01

2. Função Gratificada / Supervisor (08 horas) - 54 300 263

3. Dirigente não Empregado / Diretores*** - 5 - -

4. Empregados “Ad Nutum”**** - 43 9 9

5. Requisitados - 09 4 -

Total de Empregados: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 696 527 479

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

* Cargos de livre nomeação, sem limites estabelecidos nos instrumentos normativos da Empresa.
** Provimento dos Cargos de acordo com a Estrutura Organizacional da Empresa.
*** Diretoria, de acordo com o Estatuto da Empresa.
**** Empregados extra quadro, de livre nomeação.
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Quadro A.6.4 – Quantidade de Servidores – Por Faixa Etária 
(Situação em 31/12/2011)

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos De 31 a
40 anos

De 41 a 50
anos

De 51 a 60
anos

Acima
de 60
anos

1. Provimento de cargo efetivo (Pessoal 
Próprio) 62 628 1.128 1.296 131

1.1. Anal. Tecnologia da Informação 388 584 447 416 60

1.2. Anal. de Processamento 48 34 7 3 1

1.3. Assistente de Tecnologia da Informação 14 9 673 874 69

1.4.   Engenheiro de Segurança do Trabalho 0 0 1 1

1.5.   Técnico de Segurança do Trabalho 0 1 0 0 0

1.6.  Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 0 0 1 1 0

1.7.   Médico do Trabalho 0 0 0 1 0

2. Provimento de Pessoal Extra quadro 2 18 16 19 2

2.1.  Dirigente Não Empregado 0 1 3 1 0

2.2. “Ad Nutum” 2 16 10 13 2

2.3.   Requisitados 1 3 5 0

3. Totais (1+2) 64 646 1.144 1.315 133

Total Geral 3.302

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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Quadro A.6.5 - Quantidade de Servidores - Por Nível De Escolaridade
(Situação apurada em 31/12/2012)

Tipologia do Cargo

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Provimento de Cargo Efetivo - Pessoal Próprio ( ∑ ) – 4 6 18 36 33 714 195 1.633 32 777 24 148 8 4

1.1. Analista de Tecnologia da Informação – – – – – – 17 16 1.000 22 656 24 147 8 4

1.2. Analista de Processamento – – – – – – – – 78 1 14 – – – –

1.3. Assistente Tecnologia da Informação – 4 6 18 36 33 694 179 554 9 105 – 1 – –

1.4.    Engenheiro de Seg. do Trabalho – – – – – – – – – – 1 – – – –

1.5.    Técnico de Segurança do Trabalho – – – – – – 2 – – – – – – – –

1.6.  Auxiliar de Enfermagem do Trabalho – – – – – – 1 – 1 – – – – – –

1.7.   Médico do Trabalho – – – – – – – – – – 1 – – – –

2. Provimento de Pessoal Extra-quadro  ( ∑ ) – – – – – – 720 205 1.677 – 819 26 160 – –

2.1.  Dirigente Não Empregado – – – – – – – – 1 – 4 – – – –

2.2. “Ad Nutum” – – – – – – 3 4 16 – 14 1 5 – –

2.3. Requisitado – – – – – – – 1 5 – 3 – 1 – –

3. Totais ( ∑ 1 + ∑ 2 ) – 4 6 18 36 33 717 200 1.655 32 798 25 154 8 4

Total Geral 3.690

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Nível de Escolaridade

1 Analfabeto 4 1ºgrau Incompleto Fase-2 7 2º Grau Completo 10 Pos-Graduacao Incompleto 13 Mestrado Completo

2 1ºgrau Incompleto Fase-1 5 1º Grau Completo Fase-2 8 3º Grau Incompleto 11 Pos-Graduacao Completo 14 Doutorado Incompleto

3 1º Grau Completo Fase-1 6 2º Grau Incompleto 9 3º Grau Completo 12 Mestrado Incompleto 15 Doutorado Completo
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Quadro A.6.6 – Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e Nos Dois Anos a
Anteriores

Valores em R$1,00

Quadro Próprio – Rubrica DEST 2012 2011 2010

241100 - Salário Base 172.821.395 153.637.657 142.391.303

241600 - Encargos Sociais 90.442.669 130.370.083 139.308.572

241790 - Demais Contas do Grupo 33.670.365 31.104.265 28.299.659

241300 - Comissões Por Função 30.103.664 25.744.241 22.998.769

241400 - Outros Adicionais 34.831.507 28.307.853 27.281.714

241710 - Contribuições Patronais (Previdência Privada) 12.780.967 11.469.379 10.261.915

241720 - Contribuições Patronais (Assoc. Func. Assis. Méd.) 8.254.741 8.066.654 7.420.191

241200 - Horas Extras 3.555.652 3.130.007 4.669.628

241900 - Programa de desligamento voluntário 11.732.139 11.471.826 0

(1) ∑ R$ 398.193.099 403.301.965 382.631.751

243210 - Auxílio Alimentação 31.073.988 25.552.120 24.904.294

243230 - Auxílios Educação, Creche e Outros 12.419.904 11.778.565 11.728.028

243290 - Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 23.259.168 17.271.966 19.205.989

243240 - Treinamento 671.605 1.436.464 1.727.131

(2) ∑ R$ 67.424.665 56.039.115 57.565.442

Quantitativo de Pessoal  (a) = Quantitativos em: (1) + (2) 3.690 3.503 3.530 

243900 - Demais Serviços de Terceiros* 4.302.894 4.238.013 1.145.045

Quantitativo de Pessoal - somente na rubrica 243900 = (b)  - - 10

Total em R$: ∑241 + ∑ 243 + rubrica 2439000* 71.727.559 60.277.136 58.710.487

Quantitativo de Pessoal: (a) + (b) 3.690 3.503 3.540

Fonte: Departamento de Controladoria – DECO 

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 as despesas com pessoal
requisitado de outros órgãos públicos.

 

Quadro A.6.7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de
dezembro

Não se aplica
Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Quadro A.6.8 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12

Não se aplica

Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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Quadro A.6.9 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao
registro no TCU

Quantidade de atos cadastrados no
SISAC

2012 2011 2012 2011

Admissão 392 38 392 38

Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Quadro A.6.10 - Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal Por Meio do SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos à
comunicação ao TCU

Quantidade de atos cadastrados no
SISAC

2012 2011 2012 2011

Desligamento 229 266 229 266

Cancelamento do desligamento 19 02 19 02

Total 248 268 248 268

Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Quadro A.6.11 – Regularidade do cadastro dos Atos no Sisac

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato
caracterizador do ato e o cadastro no SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias

Atos Sujeitos ao Registro  pelo  TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão 392

Total 392

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento 229

Cancelamento de desligamento 19

Total 248

Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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Quadro A.6.12 – Atos Sujeitos à Remessa Física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)

Não se aplica
Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

A.6.13 – Atuação do OCI Sobre os Atos Submetidos a Registro

Não houve ocorrência no período
Fonte:  Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

Quanto aos i  ndicadores gerenciais sobre recursos humanos     

– Remuneração Média do Empregado Dataprev

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de

Medida

Remuneração média do empregado Dataprev RMED SGPE Anual R$

Utilidade do Indicador
Demonstrar a evolução, em série histórica, dos valores salariais e remuneração média  pagos pela Dataprev aos
empregados  do quadro efetivo.
Tipo de Indicador Efetividade
Fórmula de Cálculo
RMED = (FTSB + TAT+TGVR) / QE

Onde:
FTSB =      Folha Total de Salário-Base
TAT =        Total de Adicional de Atividade
TGVR=     Total de Gratificação Variável de Resultados
QE =          Quantidade Total de Empregados

Método de Aferição do Indicador

Total  da  Folha  de  Salário  Nominal  +  Total  de  Adicional  de  Atividade  +  Total  de  Gratificação  Variável  por
Resultado*  / Quantidade de empregados
* Inclui GVR e GCR
Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Valorização de Pessoas - DIVP
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Figura XXII – Indicador RMED

Análise:

Esse indicador visa demonstrar a evolução do valor de salário médio e de remuneração média
pagos aos empregado da Dataprev referente a um período. Em 2012, o valor do salário médio
foi  de  R$5.210,22  e  a  remuneração  média  do  trabalhador  da  Dataprev,  com  a  adoção  da
gratificação variável por resultados, passou em dezembro do corrente para R$5.703,99.

Ressalta-se que no valor médio do salário apresentado incidiram 5,10% de reajuste salarial e
2% de aumento real acordado na data base de maio de 2012. O novo patamar de salários e de
remuneração  apresentados  no  gráfico  acima  aponta  para  um  crescimento  nos  valores
remuneratórios   praticado pela Empresa no  referido ano.
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– Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Investimento  médio  no  desenvolvimento
de pessoas

IMDP
Módulo

Treinamento
(Protheus)

Anual R$

Meta para 2012 Valor médio de investimento por empregado = R$1.000,00

Utilidade do Indicador

Medir o valor médio de investimento realizado no desenvolvimento dos empregados da Dataprev

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Cálculo

 IMDP = Σ ITD / QtE
Onde,
 Σ ITD = Somatório dos investimentos em T&D 
QtE = Quantidade de empregados

Método de Aferição do Indicador

Total de investimento em capacitação em 2012 = R$1.939.976,00
Quantidade de empregados efetivos = 3.633

Total Gasto em Capacitação (R$1.939.976,00) dividido pelo quadro de empregados em 31/12/2012 (3.633) 
Investimento médio no Desenvolvimento de Pessoas = R$534,00

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Educação Corporativa - DEEC

Os  gráficos  abaixo  demonstram  as  séries  históricas  de  investimentos  em  treinamento  e
desenvolvimento de pessoas, levando-se em conta as verbas específicas destinadas a este fim.

Figura XXIII - Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de Pessoas 
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Figura XXIV - Evolução dos Investimentos em T&D

Análise: 

A análise  do  indicador,  que  é  aferido  pelo  somatório  dos  valores  utilizados  nas  contas  de
treinamento,  aponta  que  a  Dataprev  se  manteve  em  um  patamar  similar  de  investimento  em
Capacitação em 2012, em comparação com os valores utilizados em 2011. 

Em relação à meta definida, no entanto, este valor ficou abaixo do indicador para o qual se utilizam
como base de cálculo o histórico dos anos anteriores. Os anos de 2009 e 2010 foram caracterizados
por ações intensas de capacitação e treinamento,  identificadas com a conclusão do processo de
migração  de  dados  para  plataforma  baixa,  elevando  os  valores  praticados  nestes  anos  e
consequentemente  elevando  a  média  de  investimentos  em  treinamento.  O  avanço  tímido  dos
indicadores que mediram as ações de Capacitação em 2012 expôs a necessidade de mudanças tanto
no processo de levantamento de demandas dos clientes internos – representados significativamente
pelas áreas-fim da empresa – quanto no atendimento dessas demandas de forma ágil e eficaz. Com
isso, também a capacidade de contratação e a forma de fazê-la nos ditames da Lei de Licitações
deve ser aprimorado em 2013. 
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Tabela XX - Investimentos em Atividades de T&D por Categoria  

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 NA/ RH/ 25.2

217.280,00

Informática
Gastos com a participação de empregados em eventos externos
relacionados  à  capacitação  e  à  formação  técnica  no  qual  o
conteúdo seja diretamente vinculado ao negócio da Dataprev e
às demais despesas decorrentes.

671.605,00

Atualização
Gastos com  a  participação  de  empregados  em  congressos  e
similares.

302.510,00

Gestão
Gastos com a participação de empregados em eventos externos
dirigidos à capacitação e à formação técnica no qual o conteúdo
seja  vinculado à área-meio e às demais despesas decorrentes.

564.048,00

Gerencial
Gastos com a participação de empregados em eventos dirigidos
ao desenvolvimento gerencial, realizado por meio de consultoria.

140.294,00

Instrutoria Interna
Gastos com o pagamento de instrutores por treinamento interno
realizado

44.240,00

 = 1.939.976,00
Fonte: Relatório de Turn Over de dezembro/2012 a partir do SGPE – Sistema de Gestão de Pessoas, em 31/dez/2012 - 

Tabela XXI - Demonstrativo do QLP

Área Funcional PR DFS DIT DRD DPE Σ
Σ empregados por área 1.308 311 902 931 183 3.635*

Fonte: Relatório de Turn Over de dezembro/2012 a partir do SGPE – Sistema de Gestão de Pessoas, em 31/dez/2012 - 

*Não estão considerados os "Ad Nutun", Requisitados e Dirigentes.
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– Investimento Médio em Saúde e Qualidade de Vida 

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Periodicidad

Unidade de
Medida

Investimento médio em saúde e qualidade de vida IMSQV COQV Anual R$

Utilidade do Indicador

Medir  o  valor  médio  de  investimento  realizado no  segmento saúde e qualidade  de vida  dos  empregados   da

Tipo de Indicador Efetividade

Fórmula de Cálculo

IMSQV = Σ ISQV / QtE
Onde:

Σ ISQV= somatório dos investimentos em saúde e qualidade de vida
QtE = quantidade de empregados

Método de Aferição do Indicador

Os gastos aplicados em com saúde e qualidade de vida são colhidos com as Unidades Regionais e com a COQV.
Calcula-se o total no ano de investimento de cada um dos processos elencados.

Área Responsável pelo Cálculo
Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida
e Bem-estar – CGQV

Análise: 

Os  investimentos  no  segmento  da  saúde  e  qualidade  de  vida  no  ano  de  2012  foram  de
R$9.010.009,22 significando um aporte médio de R$2514,65 por empregado (o total de empregados
referência é outubro /2012, com 3.583 pessoas - fonte: Sistema de Gestão de Pessoas SGPe ).

Para  a  composição  deste  índice,  foi  incluída  a  contribuição  patronal  do  Plano  de  Saúde  dos
empregados,  que  totaliza  R$7.906.247,18  pagos  a  GEAP -  Fundação  de  Seguridade  Social.  A
empresa contribui com parte do pagamento do plano para os empregados que optam por aderir à
Fundação.  Neste  total  estão  incluídos  não  apenas  os  empregados  que  aderiram ao  plano,  mas
também dependentes e aposentados desligados que ainda têm direito ao benefício.

Esta é a justificativa para o aumento tão significativo do indicador apresentado. Nos anos anteriores,
embora o benefício já existisse, seus custos não vinham sendo computados para efeito de cálculo do
investimento médio em saúde e qualidade de vida.

Com relação aos outros itens que compõem o índice,  vale observar que o decréscimo do valor
investido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) no ano anterior é
basicamente justificado pelo fato de no ano de 2011 terem sido pagos à Fundação de Seguridade
Social – GEAP os custos dos exames realizados em 2010, e que eram realizados a cada dois anos, e
pelo fato de em 2010 todos os empregados da Dataprev terem realizado o exame periódico.

Os valores investidos no PCMSO em 2012 foram significativamente menores do que os pagos em
2011, porque os exames periódicos não previam exames complementares e destinavam-se apenas
aos empregados com idade superior a 45 anos. O pagamento feito à GEAP costuma se estender para
o ano seguinte ao da realização dos exames feitos, devido à forma de cobrança. 

Alguns serviços  foram realizados nos  mesmos modelos,  porém com custo inferior.  O custo da
vacinação, por exemplo, ficou mais barato no mercado. E com a nova licitação para o serviço de
área protegida, o mesmo serviço foi adquirido por preço inferior. 

Vale destacar o incremento nos investimentos em Ginástica Laboral, com a contratação da atividade
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para mais unidades prediais, bem como a elevação do investimento nas Campanhas Educativas,
para as quais também conta-se com muitas parcerias.

A nova proposta de exames complementares, já aprovada e iniciada em 2012, prevê a realização de
exames anuais. Entretanto, uma grande diferença nos custos do PCMSO está prevista e será sempre
verificada  de  ano para ano,  considerando que os  periódicos  são realizados anualmente para os
empregados com idade inferior a  18 e superior a 45 anos,  e  a cada dois anos para os demais,
conforme previsto na legislação.

Tabela XXII – Demonstrativo dos Investimentos em Qualidade de Vida

Investimentos em Qualidade de Vida 

Categorias Investimento

Campanhas Educativas 
Gastos com a realização de campanhas educativas e de promoção de saúde e qualidade de vida 

40.193,40

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.

38.263,50

Programa de Ginástica Laboral
Gastos com a execução do programa nas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo,  Bahia, Rio
Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná,, Espírito Santo e Santa
Catarina. 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.

174.120,13

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) e doenças especificadas na
norma sobre o benefício.

220.359,87

Serviço de Área Protegida
Gastos  com atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo e Cosme Velho no Rio de
Janeiro.

14.704,00

Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED)
Gastos com contrato para prestação de serviço de aconselhamento breve e suporte psicossocial ,
prestados por profissionais nas áreas de psicologia, serviço social e direito, entre outros. 

247.541,76

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Gastos com a realização do PCMSO, conforme legislação, que abrange exames admissionais,
demissionais,  periódicos,  retorno  de  beneficio  e  mudança  de  função,  pagos  à  empresas
contratadas e à GEAP.

368.579,38

Plano de Saúde GEAP – Contribuição Patronal
Contribuição da empresa para o pagamento do plano de Saúde dos empregados.

7.906.247,18

Total 9.010.009,22

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – CGQV
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 6.2 Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários

Os quadros que apresentam as informações relativas a terceirização de pessoal e contratação de
estagiários também foram  adaptados para atender as exigências legais de forma mais clara e
concisa, ou foram excluídos,  por não se aplicarem as peculiaridades da Dataprev.  Vide  Tabela
XXIII a seguir.

Tabela XXIII – Lista de Quadros sobre Terceirização de Mão de Obra e Contratação de  
Estagiários

Quadros sobre  Terceirização de Cargos e Atividades do Plano
de Cargos

Ocorrências

Adaptado as
peculiaridades
da Dataprev

Excluído, por
não se aplicar

à Dataprev

Excluído, pois
não houve

ocorrência no
período

Quadro  A.6.14  –  Cargos  e  atividades  inerentes  a  categorias
funcionais do plano de cargos

X

Quadro A.6.15 – Relação dos empregados terceirizados substituídos
em decorrência da realização de concurso público ou de provimento
adicional autorizados

X

Quadro  A.6.16  –  Autorizações  para  realização  de  concursos
públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados

X

Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e
higiene e vigilância ostensiva

X

Quadro A.6.18 - Contratos de prestação de serviços com  locação de
mão de obra

X

Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários X

Quadro A.6.14 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da
unidade jurisdicionada

Não se aplica

Quadro A.6.15 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da
realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados 

Não se aplica

Quadro A.6.16 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional
para substituição de terceirizados

Não se aplica
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Quadro A.6.17 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

Unidade Contratante

Nome: Dataprev

UG/Gestão: Código SIAFI 239001 CNPJ: 42.422.253/0001-01

Informações sobre os contratos

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

S
itu

ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final

A
d

itivo

Seção

2010 O 01.0485.2010 A
CONSERVADORA  RIO-LIMP LTDA – 
ME

39.420.336/0001-49 44101000315201074 23/01/11 22/01/14 5
Prorrogado /
Repactuado

2011 O 01.005063.2011 E RIO-LIMP LTDA-ME 39.420.336/0001-49 44101.000029.2011-90 24/05/11 23/05/12 1 Repactuado

2012 O 01.014336.2012 A
NOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
LTDA – EPP

11.305.804/0001-15 44101000292201189 24/05/12 23/05/14 1
Acréscimo e
Suprimento

2009 O 02.0001.2009 A
ELIMAR – PRESTADORA DE 
SERVIÇOS  EM GERAL                           

01.182.827/0001-26 2007.0015.02 22/01/10 21/01/14 6 Prorrogado

2007 O 03.0006.2007 E
DEPA – DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS

06.291.321/0001-79 2006.0008.03 11/04/10 10/10/12 9 Repactuado

2012 O 03.016867.2012 A DIEGO DE SOUZA ANDRADE 08.972.386/0001-05 44106000009201179 28/11/12 27/11/14 0 Contrato

2008 O 04.0046.2008 A
IBEJA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 
LTDA

08.945.303/0001-99 2008.0023.04 20/10/10 19/10/12 3
Prorrogado /
Repactuado

2012 E 04.013129.2012 E
MASTERWORK GESTÃO E SERVIÇOS
AUXILIARES LTDA

11.786.950/0001-00 44107.000034.2011.42 05/03/12 01/09/12 0 Contrato

2012 O 04.014102.2012 A
STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE 
BENS IMÓVEIS LTDA

15.039.942/0001-50 44107.000004.2012.17 22/08/12 21/08/14 0 Contrato
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CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

S
itu

ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final

A
d

itivo

Seção

2011 O 05.005139.2011 A
ARAGUAIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

09.261.505/0001-84 44108.000004/2011-26 03/06/11 02/06/13 2
Retificação de

Cláusula

2010 O 06.0041.2010 A
JOANA DARC ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO TTDA-ME

08.867.490/0001-30 44114.000016.2010.91 19/11/10 18/05/13 4 Prorrogado

2011 O 07.009823.2011 A
NOVA SAFRA AGRONEGÓCIO LTDA -
EPP

08.909.391/0001-73 44110.00000/2011-65 01/12/11 30/11/13 2
Prorrogado

2010 O 08.0012.2010 A ULTRA – LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA 09.231.574/0001-45 44111.000036.2009-58 05/03/10 04/03/13 3 Repactuado

2011 O 09.010596.2011 A
MEGANORTE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA

07.174.641/0001-01 44112.000014.2011.01 01/12/11 30/11/13 0 Contrato

2010 O 10.0013.2010 A RUELA E SOARES LTDA 10.732.146/0001-85 44113.000008/2010-54 17/01/11 16/01/14 4 Prorrogado

2010 O 11.0002.2010 E
OPERACIONAL CONSULTORIA E 
SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO DE 
MÃO DE OBRA  LTDA

07.596.420/0001-21 44115.000036.2009.18 21/09/10 20/03/12 3 Prorrogado

2011 11.011489.2011 E
IDL ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS 
LTDA

12.408.674/0001-09 44115.000034.2011.43 29/12/11 10/01/12 0 Contrato

2011 O 11.011648.2011 A
CLASSE A ADMINISTRACAO E 
SERVIÇOS LTDA ME

14.241.107/0001-36 44115000021201174 09/01/12 08/01/14 1
Alteração da
razão social e
Repactuado

2010 O 12.0043.2010 A UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA 02.373.813/0001-52 44116.000040.2009.76 20/10/10 04/01/14 5 Prorrogado

2009 O 13.0034.2009 E
ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA

10.339.944/0001-41 2007.0024.13 10/06/10 09/06/12 4 Repactuado

2012 O 13.014169.2012 A
ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA

10.339.944/0001-41 44117000001201183 11/06/12 10/06/14 0 Contrato

2010 O 14.0041.2010  A
ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 
ME

03.116.865/0001-06 44118000051200936 06/12/10 04/10/13 4 Prorrogado
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CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

S
itu

ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final
A

d
itivo

Seção

2010 O 15.0040.2010 A
BETA BRASIL SERVIÇOS DE 
CONSERVA ÇÃO E LIMPEZA LTDA

09.540.692/0001-35 44119000019201084 01/11/10 31/10/13 3 Prorrogado

2011 O 16.0001.2011 E
BRILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA 
LTDA

07.594.738/0001-73 44120000054201064 24/03/11 23/05/12 2 Prorrogado

2012 O 16.013939.2012 A BETÂNIA SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.695.725/0001-65 44120.000005/2012-93 11/06/12 10/06/14 0 Contrato

2010 O 18.0015.2010 A
SISERV SISTEMA INTEGRADO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

07.931.724/0001-06 44121.000007/2010-19 13/10/10 12/10/13 4 Prorrogado

2010 O 19.0045.2010 E
EMPRESA ORIENTAL SISTEMAS E 
SERVIÇOS LTDA

11.490.911/0001-60 44122.000020.2010.50 16/12/10 15/12/12 1
Prorrogado /
Repactuado

2012 O 19.014042.2012 A
CONTRATUM SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA

11.446.367/0001-50 44122.000015.2011-28 03/09/12 02/09/14 1
Alteração de

endereço

2010 O 20.0047.2010 E
LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
LTDA – ME

10.565.981/0001.78 44123.000036.2010.52 14/12/10 13/12/12 3 Repactuado

2012 O 20.014304.2012 A ULTRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 11.292.126/0001-01 44123.000091/2012-12 14/12/12 13/12/14 0 Contrato

2007 O 21.0074.2007 E
JOTABE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

57.695.058/0001-14 2006.0163.21 01/07/10 31/08/12 8 Prorrogado

2012 21.012858.2012 E
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 
JARDINAGEM

11.448.369/0001-88 44124.000071.2011.42 23/02/12 23/03/12 0 Contrato

2012 O 21.202181.2012 A
ÚNICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
LTDA - EPP

02.758.996/0001-24 44124000048201239 21/08/12 20/08/14 0 Contrato

2010 O 22.0017.2010 A KAUANNE SERVIÇOS LTDA 02.945.243/0001-28 2008.0011.22 02/08/10 10/03/13 5 Repactuado

2009 O 23.000183.2009 A
DINÂMICA ADMINISTRACAO 
SERVIÇOS E OBRAS LTDA

00.332.833/0008-26 44100000045200978 27/01/11 26/01/14 4 Prorrogado

2011 O 27.001736.2011 E
EMPRESA PRESTA SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA – EPP

10.446.523/1000-10 44102000006201094 01/04/11 31/03/12 0 Contrato
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VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

Situ
ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final
A

ditivo
Seção

2011 O 01.007692.2011 A
ANGEL´S SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA  LTDA.

03.372.304/0001-78 44101.000324.2010-65 28/08/11 27/08/13 2
Prorrogado e
Repactuado

2010 O 02.0037.2010 A
NORDESTE DE SEGURANÇA DE 
VALORES ALAGOAS LTDA.                  12.498.861/0001-20 44105.000004.2008-51

12/01/11 11/01/14 4 Prorrogado

2007 O 03.0011.2007 E
VISAM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
DA AMAZÔNIA LTDA.

63.724.470/0001-18 2006.0007.03 31/05/10 30/11/12 5 Prorrogado

2012 O 03.016869.2012 A
LEGITIMA SERVIÇOS DE PROTEÇAO 
E SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL LTDA

07.030.464/0001-90 44106.000002.2012-38 01/12/12 30/11/14 0 Contrato

2010 O 04.0003.2010 A
RHEMA SEGURANÇA UNIVERSAL 
LTDA.

05.913.326/0001-23 44107.000047.2009-05 01/06/10 31/05/13 3 Repactuado

2010 O 05.0093.2010 E
SKYSERV LOCAÇÃO DE MAO DE 
OBRA LTDA.

04.271.959/0001-12 44108.000083.2009-51 01/12/10 30/11/12 5 Repactuado

2011 O 05.009485.2011 E CANIS SEGURANÇA  LTDA. 06.315.190/0001-12 44108.000122.2009-10 01/11/11 31/10/12 2 Repactuado

2012 O 05.014520.2012 A MISPA SEGURANÇA LTDA. 13.167.893/0001-06 44108.000006.2012-04 01/11/12 31/10/14 0 Contrato

2012 O 05.014653.2012 A
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
ADMINISTRATIVOS LTDA.

06.234.467/0001-82 44108.000018.2012.21 18/12/12 17/12/14 0 Contrato

2009 O 06.0013.2009 A BLITZEM SEGURANÇA LTDA. - EPP. 04.731.108/0001-05 44114.000006.2008-31 30/04/10 29/04/13 5 Repactuado

2012 O 06.013992.2012 A
BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA.

12.441.717/0001-58 44114.000014.2011-82 20/08/12 19/08/14 0 Contrato

2010 O 07.0026.2010 A CJF VIGILÂNCIA LTDA. 19.009.885/0005-41 44110.000088.2010-78 03/02/11 02/02/14 5 Prorrogado
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VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

Situ
ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final
A

ditivo
Seção

2011 O 07.003919.2011 A
NOVA SAFRA AGRONEGÓCIO LTDA -
EPP.

08.909.391/0001-73 44110.00096.2010-14 01/07/11 03/06/13 2
Prorrogado e
Repactuado

2010 O 08.0029.2010 E IDEAL SEGURANÇA  LTDA. EPP 09.478.499/0001-11 44111.000002.2010-05 26/09/10 25/09/12 1
Prorrogado e
Repactuado

2012 O 08.014170.2012 A
GARRA FORTE – EMPRESA DE 
SEGURANÇA LTDA.

05.980.352/0001-74 44111.000002.2010.05 18/06/12 25/09/13 2 Repactuado

2011 O 09.006982.2011 A
POTENCIAL SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA  LTDA.

05.121.169/0001-13 44112.000014.2010-11 25/08/11 24/08/13 2 Repactuado

2010 O 10.0001.2010 A PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 10.446.523/0001-10 44113.000024.2009-11 03/03/10 02/03/13 5 Repactuado

2011 O 10.00002.2011 A
H.M. RODRIGUES DE QUEIROZ LUZ 
E SILVA ME.

04.667.389/0001-84 44113.000014.2010-10 10/02/11 09/03/14 3 Prorrogado

2010 O 12.0049.2010 A
VIDICON SERVIÇOS E VIGILÂNCIA 
LTDA.

07.069.574/011-65 44116.000048.2009-32 08/03/11 07/03/14 4 Prorrogado

2004 O 12.0106.2004 E
E. SANTOS LIMA VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA.

03.257.467/0001-00 2004.0035.12 08/03/10 07/03/12 9 Repactuado

2012 O 12.014010.2012 A
AMJ TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS 
EIRELI- EPP.  

11.135.051/0001-47 44116.000010.2011-84 07/08/12 06/08/14 1
Alteração da
razão social e

endereço

2011 O 13.002427.2011 A
ELFORT SEGURANÇA DE VALORES 
LTDA.

32.943.091/0001-97 44117.000050.2010-35 02/04/11 01/04/13 1 Prorrogado

2008 O 14.0078.2008 A MUNDISEG VIGILÂNCIA LTDA. 02.314.198/0001-03 2008.0016.14 06/02/10 05/02/13 6 Repactuado

2011 O 15.008980.2011 E
ACESSE SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA.

09.537.039/0001-17 44119.000003.2011-52 01/11/11 31/10/13 2 Prorrogado

2010 O 16.0016.2010 A
HAVAI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
LTDA.

08.578.865/0001-41 44120.000053.2010-10 01/12/10 30/11/13 2
Prorrogado e
Repactuado
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VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO

Ano

N
atu

reza

Número do
Contrato

Situ
ação

Fornecedor CNPJ Número do Processo Inicio Final

A
ditivo

Seção

2009 O 18.0015.2009 A FLASH VIGILÂNCIA LTDA. 08.692.312/0001-15 44121.000003.2008-16 22/10/10 21/10/13 3
Prorrogado e
Repactuado

2010 O 19.0004.2010 E
MATRIX SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
LTDA – ME

09.316.305/0001-81 44122.000031.2009-04 23/03/10 22/03/12 2 Repactuado

2012 O 19.013132.2012 A
MONTECASTELO SERVIÇO DE 
VIGILÂNCIA LTDA – EPP

10.202.371/0001-00 44122.000026.2011-16 23/03/12 22/03/14 1 Repactuado

2010 O 20.0046.2010 A
MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
LTDA.

87.134.086/0002-04 44123.000015.2010-37 10/01/11 09/01/14 3
Prorrogado e
Repactuado

2006 O 21.0139.2006 E
SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA.

69.117.869/0001-17 2005.0031.21 01/10/10 31/03/12 8 Prorrogado

2012 O 21.014122.2012 A
SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA.

69.117.869/0001-17 44124.000032.2011-45 01/04/12 31/03/14 0 Contrato

2010 O 22.0008.2010 E
NORDESTE SEGURANÇA E 
TRANSPORTE DE VALORES SERGIPE

05.165.468/0001-50 44125.000003.2012.54 01/04/10 31/03/12 1
Prorrogado e
Repactuado

2012 O 22.014060.2012 A
NORDESTE SEGURANÇA E 
TRANSPORTE DE VALORES SERGIPE
LTDA.

05.165.468/0001-50 44125.000003.2012-54 18/05/12 17/05/14 1  Repactuado

2012 O 22.014069.2012 A
AMJ TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
EIRELI – EPP. 

11.135.051/0001-47 44125.000001.2012-65 02/07/12 01/07/14 1
Alteração da
razão social e

endereço

2009 O 23.0043.2009 E
PATRIMONIAL SEGURANÇA 
INTEGRADA LTDA.

04.559.666/0001-35 28.0057.23 15/10/10 14/08/12 -
Rescisão
Unilateral

2011 O 23.007906.2011 A
CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA LTDA.

26.414.755/0001-26 44100.000211.2010-70 16/08/11 15/08/13 2 Prorrogado

2012 O 23.014148.2012 A CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. 37.077.716/0001-05 2008.0057.23 14/04/12 13/08/13 2
Prorrogado e
Repactuado
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Quadro A.6.18 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

Unidade Contratante

Nome: Dataprev

UG/Gestão: Código SIAFI 239001 CNPJ: 42.422.253/0001-01

Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área Natureza 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

2011 14 O 00.1698.15.122011 29.262.052./0001-18 18/02/12 18/02/13 - - 58 58 - - A

Observações: 
1. Contrato com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS 

LEGENDA
Área: 

1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;

8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. 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.
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Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários (Nível Nacional)

Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no

exercício
(em R$1,00)1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível superior 163 179 196 193 2.129.629

1.1 Área Fim 58 52 59 54 651.690

1.2 Área Meio 105 127 137 139 1.477.939

2. Nível Médio 9 6 5 3 69.824

2.1   Área Fim 1 1 1 - 11.637

2.2 Área Meio 8 5 4 3 58187

3. Total (1+2) 172 185 201 196 2.199.453

Fonte:Divisão de Valorização de Pessoas - DIVP/DEPE

 7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

 7.1 Informações  sobre  a  gestão  da  frota  de  veículos  próprios  e  locados  de  terceiros,
inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos

Quanto a f  rota de veículos automotores de propriedade da   Dataprev  
A Empresa não possui veículos próprios.

Quanto a frota de veículos automotores a serviço da   Dataprev  , mas contratada de terceiros  

a) Estudo Técnico realizado para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte. 

A frota de veículos automotores a serviço da Empresa, em nível nacional, foi terceirizada
com base  em levantamentos e análises (Nota Técnica DELG 002/2008 - Padronização
para  os  Serviços  de  Transportes  da  Dataprev).  Este  estudo  técnico  encontra-se
disponível para consulta no atual órgão responsável pela gestão dos serviços de transporte
da  Empresa,  Departamento de Serviços  Gerais  -  DESG,  localizado na  Rua Professor
Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. 
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b) Nome e CNPJ das empresas contratadas para a prestação do serviço de transporte.

Tabela XXIV – Empresas Contratadas para Prestação de Serviços de Transporte por Unidade
Jurídica

UNIDADE DA
FEDERAÇÃO

NOME DA
CONTRATADA

NÚMERO
CNPJ

AC NÃO TEM NÃO TEM
AL WELL RENT A CAR LTDA 40976334/000110
AM SEM CONTRATO SEM CONTRATO
AP NÃO TEM NÃO TEM
BA IT ALIMENTOS LTDA 61711147/000152
CE IT ALIMENTOS LTDA 61711147/000152

DF
VIP SERVICE CLUB 
LOCADORA

06246630/000127

ES STOFFEL TOUR L.VEÍCULO 08864551/000105
GO CERTA SERV. TURISMO 09652613/000188
MA DANDY LOC. VEÍCULOS 08057165/000101
MG MINAS TUR. SERVIÇOS 97456065/000188
MS FACIL TENDTUDO LTDA 10907486/000108
MT FACIL TENDTUDO LTDA 10907486/000108
PA POTY RENT A CAR LTDA 09535897/000122
PB WELL RENT A CAR LTDA 40976334/000110
PE POTY RENT A CAR LTDA 09535897/000122
PI SILVA E BARROS LTDA 04162704/000111
PR IT ALIMENTOS LTDA 61711147/000152
RJ JAC TRANSP. SERVIÇOS 29223336/000103
RN WELL RENT A CAR LTDA 40976334/000110
RO NÃO TEM NÃO TEM
RR NÃO TEM NÃO TEM
RS GMC LOCADORA VEÍCULO 07186022/000137
SC SANCAIAMA LOC.VEÍCULO 05605742/000164
SE SERGILOC LOC VEÍCULOS 00269341/000167
SP IT ALIMENTOS LTDA 61711147/000152
TO POTY RENT A CAR LTDA 09535897/000122

Fonte: Informações fornecidas pelas Unidades Regionais.
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c) Tipo de Licitação efetuada, nº do contrato, vigência do contrato, valor contratado e valores pagos desde a contratação até o exercício de
referência do Relatório de Gestão.

Tabela XXV – Informações Referentes à Licitação das Empresas Contratadas para Prestação de Serviços de Transporte por UJ
R$

UNIDADE FEDERAÇÃO
TIPO DE

CONTRATAÇÃO
NÚMERO CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO VALOR CONTRATADO

VALORES
ACUMULADOS

AC NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM 0,00 0,00
AL PREGÃO 02.007625.2011 06/10/2011 A 05/10/2013 125.980,08 61.620,60

AM SEM CONTRATO SEM CONTRATO SEM CONTRATO 0,00 0,00

AP NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM 0,00 0,00
BA PREGÃO 04.002959.2011 31/05/2011 A 30/05/2013 157.973,76 165.328,57
CE PREGÃO 05.014233.2012 24/08/2012 A 23/08/2015 474.099,84 39.645,38
DF PREGÃO 23.0119.2009 03/11/2010 A 02/11/2013 1.451.479,32 891.487,47
ES PREGÃO 07.0008.2009 01/09/2009 A 31/08/2013 188.443,08 125.051,42
GO PREGÃO 08.0024.2010 12/07/2010 A 11/07/2013 469.256,40 362.327,97
MA PREGÃO 09.0022.2010 27/12/2010 A 26/12/2013 375.333,84 198.642,85
MG PREGÃO 11.0001.2010 16/04/2010 A 15/04/2013 382.436,64 327.537,78
MS PREGÃO 06.0029.2010 05/01/2011 A 04/01/2014 222.446,88 118.200,16
MT PREGÃO 10.0003.2011 02/05/2011 A 01/05/2013 230.064,72 202.579,68
PA PREGÃO 12.014021.2012 14/08/2012 A 13/08/2014 268.800,00 43.488,77
PB PREGÃO 13.0001.2010 18/01/2010 A 17/01/2014 572.359,68 339.582,18
PE PREGÃO 15.0007.2009 16/03/2010 A 15/03/2013 417.750,48 399.272,57
PI PREGÃO 16.0018.2009 06/10/2010 A 05/10/2013 164.205,00 78.179,46
PR PREGÃO 14.011821.2012 25/11/2011 A 24/07/2013 226.090,00 85.092,52
RJ PREGÃO 01.0023.2008 28/04/2008 A 27/04/2013 2.481.231,24 1.886.881,79
RN PREGÃO 18.005965.2011 17/08/2011 A 16/08/2013 137.285,76 84.237,09
RO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM 0,00 0,00
RR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM 0,00 0,00
RS PREGÃO 19.0018.2010 02/08/2010 A 01/08/2013 724.143,24 475.891,77
SC PREGÃO 20.0021.2010 19/07/2010 A 18/07/2013 441.843,84 339.474,34
SE PREGÃO 22.0011.2009 23/09/2010 A 22/09/2013 78.650,64 42.240,80
SP PREGÃO 21.012176.2012 01/04/2012 A 31/03/2013 503.998,80 333.247,24
TO PREGÃO 28.0001.2010 11/05/2010 A 10/05/2013 217.863,36 173.037,88

Fonte: Informações fornecidas pelas Unidades Regionais e DIGA.
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d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos.

• Norma de Utilização da Frota de Veículos da Dataprev - N/LG/011/00

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ.

A utilização de serviço de transporte é imprescindível para atender às demandas de movimentações
da Dataprev, pelos motivos abaixo: 

• O  serviço  contínuo  de  transporte  é  indispensável  para  a  logística  da  empresa,  de
materiais de produção, suprimentos e bens permanentes;

• Há  movimentações  de  documentos  entre  unidades  prediais  da  Dataprev,  clientes,
fornecedores e órgãos governamentais, que incluem documentos e envolvem questões
judiciais, que exigem a entrega imediata ao destinatário;

• É necessário atender às chamadas técnicas diárias de deslocamento de empregados e de
transportes de equipamentos da Dataprev a clientes e Agências da Previdência Social,
inclusive em municípios no interior dos Estados;

• É  preciso  prover  deslocamentos  da  diretoria  e  demais  empregados  da  Dataprev,
principalmente entre Ministérios no Distrito Federal, órgãos governamentais, eventos
patrocinados pela Empresa;

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, bem como sua totalização
por grupo e geral.

Tabela XXVI – Informações Referentes aos Tipos de Veículos das Empresas Contratadas para
Prestação de Serviços de Transporte por Unidade

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

Furgão Popular / Sedan/Utilitário Kombi/ Van de Passageiros Motos

Fonte: Departamento de Serviços Gerais - DESG
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Tabela XXVII – Informações Referentes às Quantidades de Veículos das Empresas
Contratadas para Prestação de Serviços de Transporte por Unidade

UNIDADEDA
FEDERAÇÃO

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TOTAL GERAL

AC NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
AL  - 1  -  - 1
AM SEM CONTRATO SEM CONTRATO SEM CONTRATO SEM CONTRATO SEM CONTRATO
AP NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
BA  - 2  -  - 2
CE  - 2  -  - 2
DF  - 6 1 1 8
ES  - 1  -  - 1
GO  - 2  -  - 2
MA  - 2  -  - 2
MG  - 2  -  - 2
MS  - 1  -  - 1
MT  - 2  -  - 2
PA  - 2  -  - 2
PB  - 2  -  - 2
PE  - 2  -  - 2
PI  - 1  -  - 1
PR  - 2  -  - 2
RJ 3 6 3  - 12
RN  - 1  -  - 1
RO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
RR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
RS  - 3  -  - 3
SC  - 2  -  - 2
SE  - 1  -  - 1
SP  - 4 1 1 6
TO  - 1  -  - 1

TOTAL 3 48 5 2 58

Fonte: Informações fornecidas pelas Unidades Regionais.

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos.

Tabela XXVIII – Quilometragem dos Veículos das Empresas Contratadas para Prestação de
Serviços de Transporte por Unidade

Grupo de veículo Quantidade Média anual de quilômetros rodados 

TIPO I - Furgão 3 13.355

TIPO II - Popular / Sedan/Utilitário 48 28.101

TIPO III - Van / Kombi de Passageiros 5 14.106

TIPO IV – Motos 2 10.498

Fonte: Informações fornecidas pelas Unidades Regionais.
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h) Idade média anual, por grupo de veículos.

Tabela XXIX - Idade Média Anual por Grupo de Veículos

Grupo de veículo
Quantidade de

veículo por grupo
Média
anual

Furgão 3 1,33 anos

Popular / Sedan/Utilitário  48 1,48 anos

Van / Kombi de Passageiros 5 1,40 anos

Motos 2 1,00 anos

Média etária por veículo 1,45 anos

Fonte: Departamento de Serviços Gerais - DESG

i) Custos associados à manutenção da frota, caso tais não estejam incluídos no contrato
firmado.

Nas  contratações  de  empresa  especializada  para  executar  serviços  de  transporte  com
motorista estão incluso todas as despesas com combustível, manutenção, taxas, impostos e,
quando ocorrer, pagamento de pedágios e horas extras.     

j) Estrutura de controle existente na Dataprev para assegurar a prestação do serviço de
transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.

São empregadas atualmente duas formas de controle:

• Diariamente  , por meio da Guia de Movimentação Diária de Veículos  ,   pela qual são
controlados origem, destino, horários de saída e chegada e quilometragem  e 

• Mensalmente  ,  pelo  Relatório  Mensal  de  Veículo,  que  registra,  por  veículo, a
quilometragem inicial  e final  de utilização no mês, permitindo o cálculo de quantos
quilômetros cada veículo percorreu no período.   
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 7.2 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio, da União que esteja sob
a responsabilidade da unidade e dos móveis locados de terceiros

Quadro A.7.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União

Localização Geográfica - BRASIL
Quantidade de Imóveis de Propriedade da
União de Responsabilidade da Dataprev

2011 2012

ACRE - URAC (Rio Branco)
Av. Getúlio Vargas, 1273 – Bosque.
Proprietário: INSS (Declaração de Cessão)

1 1

ALAGOAS - URAL (Maceió)
Rua do Comércio, 232 – 4º e 5º pav.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 2

AMAZONAS - URAM (Manaus)
Rua Codajás, 26A.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

AMAPÁ - URAP (Macapá)
Rua General Rondon, 1039 – 1º pav. - Laguinho – Macapá
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

BAHIA - URBA (Salvador)
Rua José Gonçalves s/n – 4º, 5º, 6º e 10º pav.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

BRASÍLIA - URDF (Distrito Federal)
SAS – Quadra 01 Bl. E e F.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)
SAS - Quadra 1, Lote 8 - Brasília/DF.
Proprietário: (terreno) - Comodato com a SPU - Secretaria de 
Planejamento da União

2 2

MINAS GERAIS – URMG (Belo Horizonte) - Depósito
Rua Geraldo Teixeira da Costa, 320 – Floresta (parte).
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

MATO GROSSO - URMT (Cuiabá)
Av. Getúlio Vargas, 534.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

PARANÁ - URPR (Curitiba)
Travessa da Lapa, 200.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

RIO GRANDE DO NORTE - URRN (Natal)
Rua Apodi, 2.150 – 4º pav. - Titol – Natal.
Proprietário: INSS (Termo de Cessão)

1 1

RONDÔNIA - URRO (Porto Velho)
Rua José de Alencar, 2.613 – Centro – Porto Velho.
Proprietário: INSS (Sem Documento Comprobatório)

1 1

TOCANTINS - URTO (Palmas)
Av. NS-1 QD 201 SUL Conj. 02 Lt. 05 - Palmas
Proprietário: INSS (Termo de Cessão) 

1 1

TOTAL 13 14

Fonte:Divisão de Obras e Projetos - DIOP

Observação [1]:  Endereços indicados como do INSS referem-se a bens imóveis pertencentes ao Fundo de Regime
Geral da Previdência Social, vinculado ao MPS (Art. 68, Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000).
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Quadro A.7.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

Localização Geográfica

Quantidade de Imóveis Locados de
Terceiros pela Dataprev

2011 2012

Brasil

CEARÁ - URCE (Fortaleza)
Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º 
andares; 4º andar/sala 408 e parte do 8º andar.

1 1

ESPÍRITO SANTO - URES (Vitória)
Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 
623.

1 1

MINAS GERAIS - URMG 
(Belo Horizonte)
Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.

1 1

MATO GROSSO DO SUL - URMS (Campo Grande)
Av. Afonso Pena, 2833 – 1º ao 2º pavimento. 1 1

PERNAMBUCO - URPE (Recife)
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 – 2º, 4º, 5º e 9º 
pavimentos

1 1

PARANÁ - URPR (Curitiba)
Rua Mariano Torres, 729 – 12º pavimento. 0 1

RIO DE JANEIRO - DESG/DADP 
(Rio de Janeiro - Almoxarifado)
Rua Teixeira de Castro, 250.

1 1

RORAIMA - URRR (Boa Vista)
Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro. 1 1

SANTA CATARINA - URSC (Florianópolis)
Rua Padre Roma, 409 / 419. 1 1

Total 8 9

Fonte:Divisão de Obras e Projetos - DIOP
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Quadro A.7.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
Responsabilidade da Dataprev

UG
R
I
P

Regime
Estado de

Conservação

Valor do Imóvel Despesa no exercício

Valor
Histórico

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
reformas

Com
manutenção

URAC (*) 7 4 458.975,97 {1} - - -

335001
URAL (*)

7 4 383.100,00 Abr/2012 1.194.554,78 - 8.865,62

335001
URAL (*)

6 3 462.272,61 Abr/2012 - - -

335002
URAM

7 4 1.174.954,93 Abr/2012 1.850.000,00 - 91.999,92

URAP (*) 7 4 10.454,06 {1} - - -

335003
URBA (*)

7 3 776.550,00 Mai/2012 1.070.000,00 - 8.350,00

335005
URDF

7 5 18.600.000,00 Jul/2012 27.200.000,00 2.768.560,52 1.312.205,57

URDF 7 (**) - Sem Avaliação - - -

335011
URMG (*)

7 3  (***) - Fev/2012 335.729,55 - -

335009
URMT

6 5 597.131,01 Ago/2012 1.478.136,40 - 590,00

335016
URPR

7 3 1.450.851,87 Fev/2012 1.789.031,12 - 5.094,90

335018
URRN (*)

6 3 787.341,92 Jan/2012 1.467.982,90 - 50.509,03

URRO (*) 7 4 100.569,30 Jul/2012 82.000,00 - -

335023
URTO (*)

7 3 205.670,64 Mar/2012 162.000,00 - 9.091,62

Total 2.768.560,52 1.486.706,66

Fonte:Divisão de Obras e Projetos – DIOP (Laudo CEF – 2012)
Obsevação [1]: (*) - Imóveis ocupados parcialmente;  (**) - Terreno; (***) - Depósito; {1} – A CEF informou não 
poder realizar laudo de avaliação em 2012.

Legendas: 

UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel.

RIP: É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel, gerado de acordo com lei de formação 
estabelecida pela SPU. 

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se encontra o processo 
de regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte codificação:

(...) 6 – Cessão Onerosa; 7 – Comodato (...)

Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação:

(...) 3 – Bom; 4 – Regular; 5 – Reparos Importantes (...)
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Análise Crítica:

A Dataprev, Empresa de Processamento e Informações da Previdência Social, é sediada no Distrito
Federal e representada em todas as Unidades da Federação, em 34 imóveis, dentre eles imóveis
próprios, alugados e cedidos pelo INSS, totalizando a área total de 92.800 metros quadrados.

Após um longo tempo sem recursos, que impediram a realização dos investimentos necessários, a
partir  de  2007  a  Dataprev  retomou  as  obras  de  reforma,  adequação  e  modernização  de  suas
instalações físicas e prediais.

O  Plano  de  Ações  da  Empresa  prevê  investimentos  em  todas  as  Unidades  e  Centros  de
Processamento,  tanto em sua infraestrutura,  quanto nos  ambientes  de trabalho.  Essas ações são
voltadas para a modernidade e alta disponibilidade dos ambientes computacionais (datacenters), a
segurança  física  e  patrimonial,  o  conforto  dos  empregados,  a  ergonomia,  a  acessibilidade  e  a
sustentabilidade.

Além das obras de reforma, a Dataprev promove a implantação do Plano de Gestão e Manutenção
Predial, projeto que é focado na melhoria da gestão e informatização do processo, uma vez que a
realização da manutenção predial com qualidade, de forma organizada e permanente, prolonga a
vida útil dos equipamentos e o funcionamento dos sistemas prediais. 
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 8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

 8.1 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ

Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação

Quesitos a serem avaliados

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da 
Instituição (assinale com um “X” quantas opções desejar): 

Critérios de Avaliação

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
O  Plano  Estratégico  foi  aprovado  pela  Diretoria  Executiva  e  publicado  em
07/02/2012 por meio da RS 3131/2012.

X Monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
Os  indicadores  e  metas  são  monitorados  mensalmente,  medem a  conclusão  dos
resultados/macroações e o cumprimento dos  prazos estabelecidos.

X
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança,
gestão e uso corporativos de TI.

A Dataprev  tem como finalidade fornecer soluções de TI e a governança, gestão e
uso corporativo da TI faz parte da linha de negócio da Empresa.

X
Aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis  e  responsabilidades nas
decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.

As diretorias aprovam e publicam o Manual de Atribuições, com descrição detalhada
dos papéis e responsabilidades das áreas de TI.

X
Aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão
e  uso  corporativos  de  TI,  com  foco  na  obtenção  de  resultados  de  negócio
institucional.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, da Dataprev, foi aprovado
pela Diretoria Executiva em 20/12/12 e foi  publicado em 07/01/13 por meio da RS
PR 3204/2012.

A diretoria estabelece  diretrizes por meio de instrumentos normativos, que orientam
na formulação de planos para gestão e no uso corporativo de TI.

–
Aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está
exposto.

Utiliza ferramentas que auxiliam a gestão de riscos, porém ainda não sistematizou,
completamente, o processo de gestão de riscos.

X
Aprovou  e  publicou  as  diretrizes  para  gestão  da  segurança  da  informação
corporativa.

A Política  de  Segurança  da  Informação,  em  vigor  em  2012,  foi  publicada  em
05/09/2011, por meio da Resolução da Presidência – RS 3101/2011.
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X
Aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI
junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.

O desempenho dos serviços de TI são geridos por meio de Acordos de Nível de
Serviço (ANS), aprovados e publicados em contratos com os clientes.

X
Aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso
de  TI  aos  requisitos  legais,  regulatórios,  contratuais,  e  às  diretrizes  e  políticas
externas à instituição.

As definições das diretrizes internas de TI são publicadas em consonância com as
políticas e diretrizes externas, sempre que aplicáveis. Estas diretrizes estão presentes
nos instrumentos normativos da Empresa e sistematicamente fazem referência aos
regulamentos pertinentes externos (e internos) à Instituição.

X
Designou formalmente  um comitê  de  TI para  auxiliá-la  nas  decisões  relativas  à
gestão e ao uso corporativos de TI.

O  atual  Comitê  de  TI  foi  formalmente  criado  em 05/04/2012,  por  meio  da  RS
3147/2012, e tem  como atribuição assessorar a Diretoria Executiva na tomada de
decisões.

X
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional
para compor o comitê de TI.

O Comitê de TI é composto por representantes da Presidência – PR, Diretoria de
Relacionamento,  Desenvolvimento  e   Informações  -  DRD,  Diretoria  de
Infraestrutura de TIC - DIT e Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS.

X Monitora regularmente o funcionamento do comitê de TI. O monitoramento é realizado nas reuniões periódicas da Diretoria Executiva.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta
Administração da instituição (assinale com um “X” quantas opções desejar):

Critérios de Avaliação

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Os  objetivos  maiores  fazem  parte  do  Processo  de  Planejamento  Estratégico  da
Empresa que são desdobrados em Plano de ação anual e no PDTI.

X
Estabeleceu  indicadores  de  desempenho  para  cada  objetivo  de  gestão  e  de  uso
corporativos de TI.

Além de metas anuais fixadas no Plano de Ação, o PDTI propõe um conjunto de
iniciativas e/ou projetos para 3 (três) anos alinhados aos objetivos, com indicadores a
serem acompanhados para cada um deles.  

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Além de metas anuais fixadas nos Planos de Ação, o PDTI propõe um conjunto de
iniciativas e/ou projetos para 3 (três) anos alinhados aos objetivos, com indicadores a
serem acompanhados para cada um deles.    

X
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de
uso corporativos de TI.

Foi estabelecido  um processo de  monitoramento do Plano Anual e do PDTI, por
meio de sistemas de informação, que permite avaliar indicadores e metas fixados.

–
Estabeleceu  os  mecanismos  de  gestão  dos  riscos  relacionados  aos  objetivos  de
gestão e de uso corporativos de TI.

Utiliza ferramentas que auxiliam a gestão de riscos, porém ainda não sistematizou,
completamente, o processo de gestão de riscos.
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X
Aprovou,  para  2012,  plano  de  auditoria(s)  interna(s)  para  avaliar  os  riscos
considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT orienta a realização de
serviços de auditoria e o seu escopo inclui “avaliar os riscos considerados críticos
para o negócio e a  eficácia dos respectivos controles”,  considerando critérios  de
materialidade, relevância e criticidade. 

–
Estabeleceu  os  mecanismos  de  gestão  dos  riscos  relacionados  aos  objetivos  de
gestão e de uso corporativos de TI.

Utiliza ferramentas que auxiliam a gestão de riscos, porém ainda não sistematizou,
completamente, o processo de gestão de riscos.

X Os indicadores e metas de TI são monitorados. 
Foi estabelecido  um processo de  monitoramento do Plano Anual e do PDTI, por
meio de sistemas de informação, que permite avaliar indicadores e metas fixados.

X
Acompanha  os  indicadores  de  resultado  estratégicos  dos  principais  sistemas  de
informação  e  toma  decisões  a  respeito  quando  as  metas  de  resultado  não  são
atingidas.

Reuniões  periódicas  dos  gestores  avaliam  os  resultados  do  processo  de
monitoramento   permitindo  decisões  integradas  visando  mitigar  o  risco  do  não
cumprimento de metas de resultado.

– Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. –

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada 
auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria instituição (assinale com um “X” 
quantas opções desejar):

Critérios de Avaliação

X Auditoria de governança de TI.
Aspectos  relacionados à  Governança de TI são objetos  de  todos os  trabalhos de
auditoria, onde são observados o relacionamento entre o Planejamento Estratégico, o
Plano de Ação organizacional e os processos/controles da TI. 

X Auditoria de sistemas de informação.
Ordem  de  Serviço  –  OS  014/12  –  Viagens  a  serviço,  OS  049/12  –  Folha  de
Pagamento, OS 054/12 – Auditoria no projeto SIRC e OS 056/12 – Auditoria no
CNIS 

X Auditoria de segurança da informação.
OS 050/12 – Segurança da Informação – Normativos complementares à Política de
SI 

X Auditoria de contratos de TI.
OS 010/12 – Sala Cofre CPDF e OS 016/12 – Auditoria na contratação e gestão de
materiais e serviços – Licenças ORACLE 

– Auditoria de dados. –

X
Outra(s). Qual(is)?

Auditoria de análise de processo/controles de TI 
OS 015/12 – Auditoria no processo de impressão grande porte.
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– Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. –

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou
instrumento congênere  (assinale com um “X” quantas opções desejar):

Critérios de Avaliação

– A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. –

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, da Dataprev, foi aprovado
pela Diretoria Executiva em 20/12/12 e foi  publicado em 07/01/13 por meio da RS
PR 3204/2012.

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

O processo de elaboração do PDTI da Dataprev incluiu gestores das diversas áreas
da empresa, assim como  todos gerentes de contas. Desta forma, o PDTI contempla
não só a perspectiva de negócio da empresa, como também as ações necessárias à
Dataprev para atender a estratégia de negócios de seus clientes.

X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Previdência Social, de 2001,
foi avaliado e tomado como base para o início dos trabalhos de elaboração do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, da Dataprev, em 2012.

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
A Resolução 3147/2012, 05/04/12, criou o Comitê de Tecnologia da Informação, no
âmbito da empresa, sendo a definição e elaboração do PDTI da Dataprev  uma das
atribuições do Comitê.

X
O PDTI desdobra diretrizes  estabelecida(s)  em plano(s)  estratégico(s)  (p.ex.  PEI,
PETI etc.).

O documento do PDTI é dividido em duas partes,  sendo a primeira denominada
“Estratégias de Tecnologia da Informação” que parte do Planejamento Estratégico da
Dataprev  e  se  desdobra  na  segunda  parte  denominada  “Plano  Estratégico  de
Tecnologia da Informação” que, por sua vez, se desdobra no Plano de Ação contendo
os projetos operacionais para cada ano.

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI foi publicado e instituído pelo presidente da empesa,  em 28/12/12, através
da Resolução 3204/2012.

X
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores  e  metas de
negócio.

O acompanhamento do Plano de Ação, com suas respectivas métricas e indicadores
de prazo, realização e risco, fornecerão os elementos para o acompanhamento da
execução do PDTI, a partir do agrupamento dos projetos relacionados às estratégias
e prioridades.

– O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. –
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X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
As  decisões  sobre  investimentos  em  TI,  evolução  tecnológica,  prioridades  de
desenvolvimento passam a ser subsidiadas e orientadas pelo PDTI. 

–
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a
URL completa do PDTI:

–

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio  (assinale com um 
“X” quantas opções desejar)

Critérios de Avaliação

X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
Os processos de negócio que compreendem o desenvolvimento de sistemas e gestao
de servicos de TIC estão mapeados e materializados no PD-Dataprev,  normas e
procedimentos publicados na Intranet. 

X
Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da
instituição.

Os principais sistemas que suportam os processos são Clarity (gestão de demandas,
projetos  e  timesheet),  Protheus  (gestão  comercial  e  financeira)  e  ferramentas
diversas e integradas que suportam os processos de desenvolvimento e gestão de
TIC. 

X
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado
para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.

As responsabilidades estão descritas no Manual da Organização, sendo o gestor o
responsável pela área.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou 
formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos (assinale com 
um “X” quantas opções desejar): 

Critérios de Avaliação

X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

A Dataprev  possui  seu  Sistema de  Gestão de  Segurança da  Informação – SGSI,
implantado desde 2009, onde ativos tecnologia, pessoas, processos e ambientes vêm
sendo gradativamente  inventariados,  em conformidade com os  escopos  definidos
para cada ciclo anual de gestão.

X
Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso
restrito).

A Dataprev, por meio da Resolução de sua Presidência nº 3154/2012, disciplina a
classificação quanto ao grau de sigilo para um conjunto de informações, além da
observância aos procedimentos da Lei 12.527, de 18/11/2011.
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X
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida,
considerando  os  objetivos  de  disponibilidade,  integridade,  confidencialidade  e
autenticidade.

A Dataprev executa análise de riscos em ciclos anuais, por meio do seu Sistema de
Gestão de Segurança da Informação – SGSI, implantado desde 2009. A análise de
riscos abrange ativos tecnologia, pessoas, processos e ambientes, que suportam as
informações  da  Dataprev  e  de  seus  clientes,  considerando  os  objetivos  de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Os escopos das análises vêm sendo incrementados gradativamente até que todos os
ativos sejam contemplados em um processo de melhoria contínua. 

X Gestão dos incidentes de segurança da informação.

Em 2012,  a  Dataprev  reestruturou  a  sua  Comissão  de  Tratamento  e  Resposta  a
Incidentes  em  Redes  Computacionais  (CTIR),  sendo  a  mesma  responsável  pelo
registro de incidentes de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) dos órgãos
da Dataprev ou externos.

A CTIR é  responsável,  também,  por  manter  o  relacionamento com o  Centro  de
Tratamento  e  Resposta  a  Incidentes  de  Rede  –  CTIR  Gov,  subordinado  ao
Departamento de Segurança da Informação e Comunicações – DSIC do GSI/PR,
para  notificação  de  incidentes  de  SIC,  e  com  outros  Centros  de  Tratamento  de
incidentes que integrem uma rede nacional de SIC.

7. Em relação às contratações de serviços de TI - utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) 
às vezes (3) usualmente (4) sempre 

Critérios de Avaliação

( 4 ) São feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

Todo Processo de Contratação de bens e serviços, é precedido: 

• por  um  estudo  técnico,  contextualizando  a  aquisição  planejada  e  os
benefícios esperados. É elaborado pela área técnica competente e assinado
por todas as áreas participantes do respectivo processo de compras e

• pela  elaboração  de  um  Termo  de  Referência  -  TR,  com  as  condições
comerciais da  contratação e dos níveis de serviços pretendidos. 

( 4 ) 
Nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a
contratação.

No  processo  de  compras  (bens  ou  serviços  de  TI)  estabelecido  na  Dataprev,  é
obrigatório  a  geração  de  documento  técnico  que  explicita  as  necessidades  de
negócio.  Geralmente,  está  fundamentada  na  necessidade  de  suprir  uma demanda
específica  ou  adequar  uma  situação  do  ambiente  tecnológico  que  se  pretende
melhorar.  Podendo resultar,  por  exemplo,  em redução  de  tempo de  atendimento,
redução de custo ou diminuição do número de incidentes.

( 4 ) São adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. No  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Contratos,  há   um módulo  específico  para
avaliação  do  fornecedor  e  do  serviço  prestado.  Os  contratos  também  são
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monitorados  por  ordens  de  serviços,  com  níveis  de  serviços  específicos,  que
possibilitam a avaliação dentro da periodicidade estabelecida contratualmente. 

( 4 ) 
Os  pagamentos  são  feitos  em  função  da  mensuração  objetiva  dos  resultados
entregues e aceitos.

Os  pagamentos  sempre  são  realizados  por  meio  de  Ordens  de  Serviços,
efetivamente atestadas pelos gestores responsáveis e geradas após a conclusão de
itens pré estabelecidos nos contratos de prestação de serviços. 

( 1 )
 No caso de desenvolvimento de sistemas contratados,  os artefatos recebidos são
avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato.

Não são contratados serviços de TI de desenvolvimento de sistemas.

( 1 ) 
No  caso  de  desenvolvimento  de  sistemas  contratados,  há  processo  de  software
definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos).

 Não são contratados serviços de TI de desenvolvimento de sistemas.

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009) (assinale apenas 
uma das opções abaixo): 

Critérios de Avaliação

X
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não
será publicada.

A Dataprev não presta serviço diretamente ao cidadão.

–
Embora  o  Decreto  não  seja  aplicável  a  esta  instituição,  a  Carta  de  Serviços  ao
Cidadão será publicada.

–

– A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). –

– A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). –

– A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). –

– A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). –
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9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também 
por e-Gov? (assinale apenas uma das opções abaixo)

Critérios de Avaliação

– Entre 1 e 40%. –

– Entre 41 e 60%. –

– Acima de 60%. –

X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). A Dataprev não oferece serviço diretamente ao cidadão.

Comentários

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão
análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário.

Considerações Gerais

Informe a metodologia usada pela Diretoria para analisar os quesitos (se respondido individualmente ou por grupo de pessoas; que áreas os  respondentes representam etc).

Os quesitos foram respondidos em grupo, e depois validados pela Diretoria, com a participação das seguintes áreas:

• CGPO - Coordenação Geral de Planejamento e Organização

• COGI - Coordenação de Auditoria de Gestão Interna 

• CGSI - Coordenação Geral de Segurança de Informações 

• CGAD - Coordenação Geral de Análise e Classificação de Demandas 

• CGIM - Coordenação Geral de Integração e Monitoramento 

• DETI - Departamento de Soluções de TIC para Uso Interno 

 8.2 Análise crítica

Não há necessidade de manifestação complementar.
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 9 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 9.1 Gestão ambiental e licitações sustentáveis

Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis (UJ = Dataprev)

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Critérios de Avaliação

Licitações sustentáveis 1 2 3 4 5

• 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?

X

Sim, a Dataprev, a partir de 2011, 
vem ampliando o percentual dos 
contratos de prestação de serviço de 
limpeza e conservação com 
produtos que tem na sua fabricação 
processos de sustentabilidade 

Utilização de papel reciclado e de 
floresta de manejo.

• 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

A Dataprev manteve a diretriz de 
participar do Comitê GESRIO, onde
participou de compras 
compartilhada de produtos 
sustentáveis para consumo nos 
escritórios.

• 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

Contratos de conservação e limpeza 
com cláusulas para utilização de 
produtos biodegradável e papel 
toalha  reciclável.

• 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

Nos contratos de impressão 
“outsourcing” tem cláusula de 
retorno dos toners substituídos. A 
empresa fornecedora dos toners tem 
certificação  NBR 19000. 

• 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?

X

Sim, a Dataprev vem reformando as 
suas unidades regionais e assim vem
substituindo os produtos antigos por 
novos que atendam os princípios de 
menor impacto ambiental.

• No  último  exercício,  a  unidade  adquiriu
bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

• Se  houver  concordância  com  a  afirmação
acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

A Dataprev participou da licitação 
realizada pela FIOCRUZ para 
aquisição de material sustentável 
para escritório (papel, envelope, 
caneta, etc).
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• 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

A Dataprev utiliza veículos alugados
em todas as suas unidades. No 
contrato é especificado o uso de 
motores flex

• 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
O uso de tôner reciclável, conforme 
contrato de outsourcing de 
impressão.

• Para a aquisição de bens/produtos é levada em
conta os aspectos de durabilidade e qualidade
de tais bens/produtos.

X

As aquisições são feitas a partir de 
pregão eletrônico e Termo de 
Referência com especificações que 
garantem a qualidade do produto.

• 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

Os projetos elaborados para obra e 
modernização dos prédios da 
Dataprev, sempre que possível, 
utilizam os conceitos de 
sustentabilidade e eficientização de 
energia.

• Na  unidade  ocorre  separação  dos  resíduos
recicláveis  descartados,  bem  como  sua
destinação,  como  referido  no  Decreto  nº
5.940/2006. X

A Dataprev assinou termo de 
compromisso em todas as unidades 
regionais com as cooperativas de 
catadores local. São utilizados 
coletores específico para papel, 
resíduo seco e resíduo molhado 
(orgânico).

• 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.)?

X

A Dataprev a partir da adoção do 
programa outsourcing das 
impressoras, reduziu o consumo de 
energia e papel.

Em paralelo existe companha e 
material promocional que estimula a
redução do consumo de energia e 
água.   

• 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
O uso de tôner reciclável, conforme 
contrato de outsourcing de 
impressão.
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Considerações gerais: A metodologia utilizada foi a busca de consenso entre as áreas responsáveis pela normatização,
planejamento e execução dos assuntos-alvo deste Quadro.

1. CGTS/ CORS: Coordenação de Responsabilidade 
Socioambiental;

2. DESG/DADP: Divisão de Administração de Materiais e
Patrimônio;

3. DESG/DIGP: Divisão de Gestão Predial;
4. DECP: Departamento de Compras;
5. DEEN: Departamento de Engenharia;
6. URXX: Unidades Regionais localizadas nas Unidades 

da Federação.

 9.2 Consumo de papel, energia elétrica e água

A Dataprev até o momento não possui um programa estruturado de redução de consumo de papel,
água e energia. Assim vem adotando ações setorizadas de conscientização do corpo funcional no
sentido de reduzir o consumo dos insumos em geral. Essas ações obedecem as orientações contidas
na A3P.

No quadro A.9.2 apresentamos a evolução do consumo dos recursos, alertamos que o aumento do
consumo de água e energia se deram em função de obras e mudanças na captação das informações. 

Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 
Valores Em R$1,00 

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa Ano de Adesão Resultados

Oficialmente a Empresa não aderiu a nenhum programa do governo federal. – –

O que tem sido feito são ações previstas no programa A3P sob a orientação da 
Coordenação de Responsabilidade Socioambiental subordinada da Coordenação 
Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental ligada a 
Diretoria de Pessoas.

– –

Recurso
Consumido

Quantidade Valor (R$)

Exercícios Exercícios

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Papel 72.319 73.612 82.208  30.449,29 42.170,87 47.812,60

Água 399.175 22.024 23.884 1.462.649,69 388.951,75 377.023,68

Energia Elétrica 22.884.961 8.004.690 10.710.224,88 3.329.273,76 3.241.367,92

Total 23.356.455 8.100.326 106.092 12.172.874,57 3.760.396,38 3.666.204,20

Fonte: Divisão de Manutenção - DIMA

Observação:
• Como critério de unidade de consumo, foram lançados os valores e: Resma para Papel, m³ para água e kw/h 

para energia elétrica.
• Nas regionais do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo estão localizados os centros de processamento 

de dados da empresa bem como estão lotados o maior contingente de empregados.  
• Os valores lançados nesse quadro compreendem o consumo em todos os prédios da Dataprev localizados nos 

diversos estados.
• Das 27 Unidades Regionais 16 não informaram o consumo de água, pois o mesmo é rateado na cota do 

condomínio.
• O acréscimo no consumo de água e energia no ano de 2012 em relação aos anos anteriores, deve se a ausência

de informação na regional do Rio de Janeiro.
• Também contribuiu para o aumento do consumo de água e energia a obra de reforma do prédio onde está 

localizada a regional do Distrito Federal.
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 10 CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 
NORMATIVAS

 10.1 Informações sobre o tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU e em
relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se
vincula

 10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Conforme Anexo III – Página 295

 10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Conforme Anexo III – Página 304

 10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

Conforme Anexo III – Página 312

 10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Conforme Anexo III – Página 318

 10.2 Informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna da entidade, bem como
sobre o tratamento de recomendações por ela expedida

a) Estrutura e posicionamento da unidade de Auditoria no organograma da Empresa

A  Auditoria  Interna  está  vinculada  ao  Conselho  de  Administração  e  subordinada
administrativamente à Presidência da Dataprev, conforme estabelecido pela Resolução do Conselho
de Administração CADM Nº 002/2011. Com vistas a cumprir os seus objetivos institucionais, a área
fechou  o  exercício  de  2012  com  um  total  de  vinte  e  seis  empregados  (gerentes,  técnicos  e
assistentes administrativos) e está estruturada como uma Coordenação Geral – CGAU, posicionada
no  3º  nível  hierárquico  da  estrutura  organizacional  e  quatro  Coordenações  subordinadas  para
executar as seguintes principais atribuições:

• Coordenação de Auditoria Contábil – COAC. Avaliar os controles e a eficácia da gestão
dos recursos financeiros e orçamentários, o cumprimento das obrigações legais e fiscais da
administração financeira e contábil e examinar o balanço e balancetes contábeis mensais
emitindo  manifestação  sobre  a  conformidade  dos  registros  e  da  documentação
comprobatória das operações;

• Coordenação de Auditoria Operacional Administrativa – COAO. Avaliar os controles e
a eficácia da gestão em relação aos recursos materiais, gestão de pessoas, serviços logísticos
e soluções tecnológicas internas;

• Coordenação de Auditoria  de TI – COAS.  Avaliar  a  qualidade,  controle,  segurança  e
gestão de processos, projetos e infraestrutura de tecnologia da informação a fim de agregar
valor para o aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação; e
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• Coordenação de Gestão Interna – COGI. Avaliar a eficácia das ações desenvolvidas pela
Empresa  no  atendimento  às  determinações  e  recomendações  dos  órgãos  de  controle  e
promover a prospecção e internalização de métodos/processos dos trabalhos da Auditoria
Interna,  de  forma  a  obter  maior  aproveitamento  no  uso  das  ferramentas  e  técnicas  de
Auditoria.

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações

Os principais resultados dos trabalhos executados pela Auditoria Interna se encontram registrados
no Relatório Anual de Atividades de Auditoria – RAINT/2012, produzido em conformidade com os
Normativos da Controladoria - Geral da União - CGU, oferecendo informações adicionais sobre as
oportunidades de melhoria e os aperfeiçoamentos implementados pela Organização para mitigar os
riscos e fortalecer o controle interno da Empresa.

Do conjunto de informações reunidas no referido Relatório, entendemos oportuno citar:

• Exame da contratação e gestão da contratação de modernização da sala cofre do Centro de
Processamento  do  Distrito  Federal  -  CPDF  -  apresentados  questionamentos  quanto  à
adequação do objeto contratual e indicação de aperfeiçoamentos da gestão contratual;

• Impressão Grande Porte – recomendada a revisão do processo de impressão englobando
fluxo de controle de impressão, aprimoramento do relatório de atividades, atualização dos
catálogos de produtos e revisão de procedimentos e responsabilidades;

• Contratação de Licenças de Banco de Dados da ORACLE - indicado o estabelecimento de
metas para uso racional do software e atualização da base de configuração;

• Exame  do  Processo  de  Pagamento  de  Pessoal  -  evidenciada  falha  nos  controles  do
processamento  da  folha,  resultando  no  pagamento  indevido  para  uma  das  matrículas
testadas;

• Avaliação  mensal  dos  balancetes  contábeis  -  indicados  aprimoramentos  dos  controles
operacionais e de implementação e/ou melhoria das informações de relatórios gerenciais e
de registros contábeis que subsidiam os saldos dos balancetes;

• Avaliação dos dados extraídos do sistema Protheus - indicadas oportunidades para melhoria
do fluxo de trabalho e aperfeiçoamentos nas regras de negócios vigentes do sistema nos
segmentos contábil, financeiro e gestão de contratos; e

• Auditoria na Unidade Regional de São Paulo – recomendadas ações para fortalecimento da
gestão, dos procedimentos e dos controles da Unidade, em especial, no tocante a: plano de
contingência, segurança física, gestão de acesso aos sistemas corporativos, documentação
legal, gestão de contratos, formalismo processual, compras de pronto pagamento e gestão
patrimonial.

c) Relação entre a quantidade de recomendações efetuadas e a quantidade de recomendações  
implementadas pela alta gerência;

A seguir  são  apresentadas  as  informações  quantitativas  sobre  a  totalidade  de  apontamentos
acompanhados. Por razões metodológicas as recomendações acompanhadas pela Auditoria Interna
são  classificadas  em  regularizadas,  pendentes  e  canceladas,  não  havendo  classificação  de
atendimento  parcial  quando  evidenciado  que  as  ações  requeridas  se  encontram  em  curso  na
Organização. 

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

169



Tabela XXX – Quadro Geral das Recomendações

d) Descrição das  rotinas de acompanhamento das ações gerenciais  para implementação das  
recomendações exaradas pela auditoria interna;

O acompanhamento das  recomendações/determinações  oriundas  dos  órgãos de Controle  Interno
(CGU) e Externo (TCU) e da própria Auditoria Interna é realizado sistematicamente, com o apoio
das ferramentas de automação utilizada pela Auditoria Interna - Sistema de Auditoria Informatizada
– AUDIN e pela solução CGAUweb ambas desenvolvida pela Auditoria Interna com o objetivo de
oferecer uma posição consolidada e gerencial do processo de acompanhamento. 

Sinteticamente, o ciclo de acompanhamento consiste no registro/monitoramento/avaliação efetuado
pela Auditoria Interna, com objetivo de promover a execução das ações requeridas e verificar o
andamento  das  providências  adotadas  para  atender  as  recomendações/decisões  endereçadas  à
Empresa.  Operacionalmente,  as  funções  básicas  do  processo  constituem-se  no  cadastramento,
cobrança,  registro  da  resposta,  avaliação,  reprogramação  (prazo/responsável/diligenciador),  e
interação com os gestores até o pleno atendimento da decisão/recomendação. 

A fim de aperfeiçoar o workflow do processo, a Coordenação Geral de Auditoria Interna – CGAU
disponibilizou aos representantes das Diretorias o módulo de consulta ao follow-up, que apresenta
uma visão atualizada de cada uma das recomendações efetuadas e direcionadas às áreas executivas
integrantes das respectivas Diretorias, com o propósito de facilitar a gestão das medidas requeridas
e as ações de atualização dos apontamentos, reunindo informações importantes para apoiar a gestão
da Auditoria Interna e as necessidades indicadas pelos representantes das Diretorias da Empresa. 

Para  assegurar  a  eficácia  deste  processo,  o  corpo  gerencial  da  Auditoria  Interna,  realiza
periodicamente  reuniões  com os  representantes  das  cinco  Diretorias  da  Empresa  na  busca  de
soluções  ágeis  e  objetivas  no  tratamento  das  questões  identificadas,  de  modo  a  permitir  a
atualização  e  a  depuração  das  pendências  dos  Órgãos  de  Controle,  bem  como  subsidiar  o
aperfeiçoamento do processo de trabalho da Auditoria Interna. 

e) Informação  da  existência  ou  não  de  sistemática  e  de  sistema  para  monitoramento  dos  
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna

O  monitoramento  dos  trabalhos  e  os  resultados  obtidos  utilizam  sistemática  que  se  encontra
estruturada  com  base  nas  ferramentas  de  automação  AUDIN  e  CGAUweb  já  mencionadas
anteriormente.

Quadro Geral das Recomendações 
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 

Órgão Total Pendentes Regularizadas Canceladas 
Auditoria Interna 278 130 128 20 
TCU 18 8 9 1 
CGU 12 5 6 1 
Total 308 143 143 22 
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Ao  término  dos  trabalhos  de  Auditoria  são  agendadas  com  o  gestor  do
processo/área/atividade/programa  auditado  uma  reunião  de  encerramento,  para  validação  das
recomendações contidas no Plano de Ação, estabelecimento de prazos e responsáveis pelas ações
demandadas.  Nesse  encontro  são  repassadas  aos  gestores  as  instruções  sobre  a  sistemática  de
monitoramento efetuada, que a princípio é efetuada pela mesma equipe de auditoria que realizou o
trabalho, em face da experiência adquirida durante sua execução.

Os produtos resultantes do monitoramento efetuado ela Auditoria Interna são objeto de trabalhos
específicos  (Ações  de  Acompanhamento,  Ações  de  Certificação,  e  Notas  de  Auditoria),  com o
objetivo de reportar aos gestores o estágio de implementação de cada uma das ações recomendadas,
e periodicamente oferecidos, ao CONFIS e CONSAD a evolução observada, identificando quando
possível,  as  principais  dificuldades  detectadas  no  processo  de  implementação  dessas
recomendações.

Os principais resultados dos trabalhos executados pela Auditoria Interna encontram-se registrados
no Relatório Anual de Atividades de Auditoria – RAINT/2012, produzido em conformidade com os
Normativos da Controladoria - Geral da União - CGU, oferecendo informações adicionais sobre as
oportunidades de melhoria e os aperfeiçoamentos implementados pela Organização para mitigar os
riscos e fortalecer o controle interno da Empresa.

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações  
feitas  pela  Auditoria  Interna  e  a  aceitação  dos  riscos  pela  não  implementação  de  tais  
recomendações;

No decorrer do exercício todos os produtos elaborados pela Auditoria Interna são encaminhados aos
representantes das Diretorias da Empresa, aos gestores das áreas executivas, ao Conselho Fiscal, e a
CGU, bem como relatórios de acompanhamento registrando o estágio das providências adotadas no
atendimento  às  recomendações,  a  evolução  observada,  identificando,  o  valor  agregado  para  a
Organização e, quando possível, o resultado a ser obtido com o atendimento às recomendações e
principais dificuldades detectadas no processo de implementação dessas recomendações.

Destacamos  que  todos  os  trabalhos  de  auditoria  produzidos  pela  Auditoria  Interna,  são
encaminhados formalmente pela Direção da Dataprev para a Controladoria Geral da União - CGU,
no prazo estabelecido no normativo que regulamenta a questão.

Em conformidade com a solicitação dos Órgãos Colegiados da DATAPREV, a Auditoria Interna
desenvolveu metodologia para classificar e indicar o risco dos apontes dos Órgãos de Controle
(TCU  e  CGU)  utilizando  um  modelo  de  Matriz  de  Riscos,  sendo  os  níveis  de  influência
(mensurados  de  1  a  3)  sobre  as  dimensões  estratégicas,  constantes  nos  principais  referenciais
(COSO,  CobIT,  PCAOB)  relativos  à  gestão  de  Risco  Organizacional,  tais  como:  Imagem  no
Mercado;  Conformidade  Legal;  Relacionamento  com  o  Cliente;  Diferencial  Competitivo;
Planejamento Estratégico; e Disponibilidade de Equipe. 

Sobreleva registrar,  que os  gestores  da Organização acataram plenamente às  recomendações da
Auditoria Interna, CGU, ou do TCU, sendo que todas as recomendações/determinações recebidas
pela Alta Administração são consideradas e tratadas para o adequado atendimento. 

Ademais, é importante destacar a constante evolução do processo de planejamento corporativo nos
três  últimos  anos,  cujo  Plano  de  Ação  contempla  diversas  atividades  para  fortalecimento  da
governança de TI, se constituindo desta forma numa valiosa ferramenta de planejamento e gestão
para mitigar os riscos de suas atividades críticas.
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g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao 
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao 
decidir não implementar as recomendações da auditoria interna. 

Não  há  na  Empresa  histórico  de  aceitação  de  riscos.  Todos  os  riscos  reportados  e  objeto  de
relatórios dos Órgãos de Controle Externo, Interno, e da própria Auditoria Interna têm sido tratados
pela Organização.

 10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n° 8.730, de 10
de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens
e renda

Quadro A.10.5 – Demonstrativo do Cumprimento, Por Autoridades e Servidores da Dataprev,
da Obrigação de Entregar a DBR

Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a

Entregar a DBR 

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR

Posse ou Início
do Exercício de

Cargo, Emprego
ou Função

Final do
Exercício de

Cargo,
Emprego ou

Função

Final do
Exercício

Financeiro

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 
nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR – – –

Entregaram a DBR – – –

Não cumpriram a obrigação – – –

Cargos Eletivos

Obrigados a entregar a DBR – – –

Entregaram a DBR – – –

Não cumpriram a obrigação – – –

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR 119 68 626

Entregaram a DBR 108 64 588

Não cumpriram a obrigação 11 4 38

Fonte: Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC

A Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC, é a encarregada de gerenciar a recepção das
Declarações de Bens e Renda – DBR e/ou oferecer aos novos empregados, na data da admissão, a
opção da Autorização Eletrônica para disponibilizar o acesso às suas informações na base de dados
da Receita Federal.

Em  outubro/2009,  foi  implementado,  e  institucionalizado  pela  Comunicação  de  Serviço  da
Dataprev – CS/DPE/019/2009, um aplicativo onde cada empregado exerceu (e vem exercendo) a
opção entre a entrega da DBR e a autorização para acesso aos seus dados na base de dados da
Receita Federal. 
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As DBR entregues à Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC são arquivadas, lacradas, no
dossiê do empregado, em razão do sigilo fiscal das informações, sem sofrerem qualquer tipo de
análise ou conferência.

Àqueles empregados que, eventualmente, deixam de entregar a DBR, a Divisão de Registro envia e-
mails de forma reiterada até que a irregularidade seja sanada.

 10.4 Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e
convênios  ou  outros  instrumentos  congêneres  estão  disponíveis  e  atualizadas,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria-
SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011

DECLARAÇÃO

Eu, Carmen Lucia Mayeta Guedes, CPF n° 848.466.907-68, Gerente do Departamento de Compras,

exercido na Dataprev- Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social, declaro junto

aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, firmados

até  o  exercício  de  2012 por  esta  Unidade  estão  disponíveis  e  atualizadas,  respectivamente,  no

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. Entretanto, para manutenção da

segurança do cumprimento dos prazos estabelecidos para as publicações, encaminhamos o ofício

SECE nº  195/2010,  à  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. 

Brasília, 14 de Março de 2013.

CARMEN LUCIA MAYETA GUEDES

848.466.907-68
Gerente Departamento de Suprimentos
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DECLARAÇÃO

Eu,  Maurício Elias Moreira,  CPF nº 448.866.591-87,  Coordenador Geral de Contratos com

Clientes Substituto, exercido na Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –

Dataprev, declaro junto aos órgãos de controle interno que esta Unidade não firmou Convênios ou

Contratos de Repasse, no exercício de 2012, razão pela qual não foram necessários registros no

Sistema de Gestão de Convênios – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de

agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 14 de Maio de 2013.

Maurício Elias Moreira
448.866.591-87

Coordenador-Geral de Contratos com Clientes – CGCC
Substituto/Dataprev
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 11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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
2012, focalizando em um breve relato os fatos mais relevantes ocorridos no período.

O ano de 2012 encerrou com uma excelente taxa de realização dos investimentos, que revela o
momento  muito  especial  por  que  passa  a  Dataprev.  Os  investimentos  em  infraestrutura e  TI,
preparam a  empresa  para  uma nova  abordagem na  gestão  de  grandes  bases  de  dados,  para  o
aperfeiçoamento da qualidade de entrega dos produtos e para a inclusão de novos serviços e novos
clientes no seu portfólio. As aquisições incluem sala-cofre para os Centros de Processamento de
Dados,  atualização de servidores,  firewalls específicos para banco de dados,  novos sistemas de
monitoramento da base de TI, entre outras.

A Empresa investiu no exercício R$122,9 milhões, equivalentes a 94,6% do orçamento aprovado e
92,7% a mais do que o realizado em 2011.

Figura XXV – Orçado e Realizado

Os desembolsos  para  aquisição  e  manutenção  de  equipamentos  de  hardware  somaram R$66,8
milhões (4,47% a mais do que o previsto para esse item), e, para software, R$34,5 milhões (84,27%
do  planejado).  Demais  investimentos  foram  feitos  em  bens  móveis  e  imóveis,  máquinas  e
equipamentos. Com isso, a atividade-fim da empresa, desenvolvimento de tecnologia da informação
para aplicações de políticas públicas e sociais que envolvam grandes bases de dados, concentrou a
maior parte dos recursos, um total de R$101,4 milhões, ou 82,5% do orçamento realizado em 2012.
Esse movimento repete o comportamento das contratações em curso e continua este ano, alinhado
aos projetos previstos no Plano Estratégico 2010 / 2015 da empresa.

A excelente execução do orçamento de quase a totalidade do previsto para o exercício de 2012 é
resultado do avanço do planejamento estratégico da Empresa e da melhor estruturação do processo 
de compras e aquisições, desde a definição de demanda, passando pelas licitações, até a contratação
final.
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O orçamento aprovado para 2013 soma R$230 milhões, um aumento de cerca de 77% em relação
ao aprovado para o exercício anterior. A realização deste montante está sujeita à regularidade do 

fluxo de caixa, podendo necessitar inclusive de novas fontes de financiamento. Melhorou como um
todo  a  condição  econômica  da  empresa,  e  os  avanços  no  planejamento  também foram fatores
decisivos.  Entre  outras  iniciativas,  estão  previstas  a  adoção  de  novas  rotinas  de  teste  e
homologação, atividades relacionadas à gestão da inovação e instrumentos para avançar no trabalho
de aperfeiçoamento da gestão.

Ao lado da expansão dos recursos computacionais, um novo modelo de negócio, também vem dar
suporte ao Plano de Ação de 2013, que pretende transformar a Dataprev em uma referência na área
de tecnologia da informação para tratamento de dados sociais e apoio a políticas públicas.

A Dataprev aprovou o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período que
vai de 2013 a 2015. Contém a estratégia de TI da empresa e aponta o que é preciso fazer para
atender as demandas de seus atuais e futuros clientes. Nesse sentido, destacam-se o aprimoramento
de sistemas voltados a inteligências de negócios, além de iniciativas para mobilidade, na área de
gerenciamento eletrônico de documentos e acesso aos serviços em canais remotos. Entre outras
ações, também está prevista a estruturação de um processo de referência para gestão de inovação,
integrado  às  atividades  do  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação  (CTI),  que  vai  trabalhar
fomentando e prospectando tendências na área de TI. O PDTI da Dataprev acompanha as diretrizes
para TI do Ministério da Previdência Social e de suas entidades vinculadas, estabelecias na Portaria
nº 554 (de 22/11/2012).

Os números alcançados pela Dataprev em 2012 traduzem a regularidade financeira atravessada pela
empresa. No ano, o lucro líquido chegou a R$153,6 milhões, o que representa um aumento de
3,39% em comparação  aos  R$148,5  milhões  obtidos  em 2011.  Este  cenário  demonstra  que  a
empresa continua crescendo e investindo na melhoria da qualidade dos seus serviços.

Figura XXVI – Lucro Líquido (em R$ milhões)

A Receita Operacional Bruta da Dataprev em 2012 totalizou R$1.091.4 milhões, incremento de
6,85%  na  comparação  com  os  R$1.021.4 milhões  obtidos  no  exercício  anterior  e  a  Receita
Operacional  Líquida  foi  de  R$912  milhões,  contra  R$874.5  milhões  apuradas  em  2011,
representando um aumento de 4,29%, enquanto que os Custos dos Serviços Prestados atingiu a cifra
de  R$565.9  milhões,  redução  de  0,47% em comparação  ao  registrado  no  período  anterior  no
montante de R$568.6 milhões.

Em 2012, a Dataprev alcançou uma Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL) de 33,82%,
contra 44,08% obtidos em 2011 e Margem Operacional de 23,56%, ante aos 23,82% apurados em
2011.
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A Dataprev  apurou EBITDA (lucro  antes  dos  juros,  impostos  depreciações  e  amortizações)  de
R$276.1 milhões, e apresentou variação positiva de 1,82%, ante ao apurado em 2011 (R$271.1
milhões). A margem do EBTIDA sobre a receita líquida alcançou 30,28%, contra 31,01% do ano
anterior. 

O montante dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provisionados,
decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev em 2012 foi de R$298.1 milhões, contra
R$306.2 milhões registrados no exercício anterior.

À vista do que dispõe o seu Estatuto Social, a Dataprev registrou como remuneração aos acionistas,
relativo ao exercício de 2012, o montante de R$36.5 milhões. Aos dividendos mínimos obrigatórios
foram imputados juros sobre o capital próprio, no valor de R$19.4 milhões, gerando um benefício
fiscal líquido de aproximadamente R$6.6 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.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, por intermédio do Ofício n.º 975/DEST-
MP, aprovou o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR), para o exercício de
2012. Considerando os parâmetros constantes no referido Ofício e nas metas do PPLR, a Dataprev
efetuou provisão para participação de empregados no montante de R$6.4 milhões, sujeitando-se sua
distribuição ao cumprimento das metas estabelecidas no referido programa, bem como a aprovação
da distribuição do resultado pelo Conselho de Administração.

Importante ressaltar que durante 2012, a Dataprev recebeu vários reconhecimentos públicos por seu
desempenho na área de TI. No segmento dedicado às sociedades de economia mista ou empresa
pública, ficou na segunda posição do iGovTI 2012, Levantamento de Governança de Tecnologia de
Informação, produzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A avaliação é feita a cada dois
anos, com o objetivo de acompanhar a situação de governança de TI na Administração Pública
Federal. 

Também  esteve  entre  as  melhores  classificadas  nos  rankings  econômicos  feitos  pela  mídia
especializada.  Em julho,  foi  considerada a  segunda melhor  empresa de  indústria  digital  na 39ª
edição da Revista Exame – Maiores e Melhores de 2012, da Editora Abril; em agosto, a segunda
melhor do setor de TI pela publicação Valor 1.000, do jornal Valor Econômico; e, em outubro, a
segunda melhor de tecnologia-software e serviços, pela revista Época Negócios. Este levantamento
contatou cerca de duas mil grandes empresas, de diversos segmentos econômicos, em uma parceria
com a Fundação Dom Cabral.

Vale destacar, ainda, o consórcio formado entre Dataprev e Serpro, para criação de um sistema de
gestão de pessoas, que vai atender a todos os servidores federais, na ativa e aposentados. Um
conjunto de 1,5 milhão de pessoas. Mais um exemplo da vocação da Dataprev para trabalhar com
grandes  bases de dados,  na direção de aplicações  para aprimorar  a  administração pública e  de
assegurar ferramentas para o exercício cada vez mais pleno da cidadania.

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

177



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  fornecedores,  aos  clientes,  todos nossos
parceiros,  e  em  particular  ao  corpo  de  empregados,  destacando  a  dedicação,  esforço  e
empreendimento, que muito contribuíram para a obtenção dos resultados alcançados.

Brasília (DF), 20 de março de 2013.

RODRIGO ORTIZ ASSUMPÇÃO
Presidente

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos

 11.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10,
publicadas pelas Resoluções CFC n° 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para
tratamento  contábil  da  depreciação,  da  amortização  e  da  exaustão  de  itens  do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade

Não se aplica.

 11.2 Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado
sua  contabilidade  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo
Federal – SIAFI

Não se aplica.
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 11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei n° 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada
pela  Resolução  CFC  n°  1.133/2008,  incluindo  as  notas  explicativas,  no  caso  das
unidades  que  não  executaram  sua  contabilidade  no  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Não se aplica.

 11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as
notas explicativas

Conforme Anexo IV – Página 323.

 11.5 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais
acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da entidade
como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora)

Quadro A.11.3 – Composição Acionária do Capital Social (*)

ACIONISTAS PARTICIPAÇÃO R$

UNIÃO 51 % (cinquenta e um por cento) 107.100.000,00
INSS 49 % (quarenta e nove por cento) 102.900.000,00

TOTAL 100 % (cem por cento) 210.000.000,00

(*) Com relação  às  informações  relativas  a  composição  acionária  do  capital  social,  conforme
previsto no item 11.5.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida, do anexo II da
Decisão Normativa TCU nº 119,  de 18  de Janeiro  de 2012  e de acordo com 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 da empresa é de
R$210.000.000,00 (duzentos  e  dez  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). 

Desse modo,  não é  aplicável  à  especificidade da Dataprev o formato  do  Quadro  A.11.3 –
Composição Acionária do Capital Social da Portaria TCU nº 150 de 03 de julho de 2012.  

Quadro A.11.4 – Investimentos Permanentes em Outras Sociedades

Não aplicável - a Dataprev não possui participações em outras empresas.
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 11.6 Parecer  da  auditoria  independente  sobre  as  demonstrações  contábeis,  quando  a
legislação dispuser a respeito

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev
Rio de Janeiro  - Rio de Janeiro

Examinamos as demonstrações financeiras da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -  Dataprev, que  compreendem o  balanço  patrimonial  em 31  de
dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  SOBRE  AS  DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

A Administração  da  EMPRESA DE  TECNOLOGIA E  INFORMAÇÕES  DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - Dataprev é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com
base  em  nossa  auditoria,  conduzida  de  acordo  com  as  normas  brasileiras  e  internacionais  de
auditoria.  Essas normas requerem o cumprimento das exigências  éticas  pelos auditores e que a
auditoria  seja  planejada  e  executada  com  o  objetivo  de  obter  segurança razoável  de  que  as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor,  incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 Companhia. 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 financeiras tomadas
em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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OPINIÃO

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com as
notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a
posição  patrimonial  e  financeira  da  EMPRESA DE  TECNOLOGIA E  INFORMAÇÕES  DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL -  Dataprev,  em  31  de  dezembro  de  2012,  o  desempenho  de  suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

OUTROS ASSUNTOS

Demonstração do Valor Adicionado

Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício findo
em 31/12/2012, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias
abertas e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em
nossa  opinião,  está  adequadamente  apresentada,  em  seus  aspectos  relevantes,  em  relação  às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores referentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para fins
de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, cujo relatório foi emitido em
23 de março de 2012, sem ressalvas.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2013.

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC RS – 005460/0-O – “S” – RJ
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
 CRC RS – 71.505/O-3– “S” - RJ

Responsável Técnico

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7 – “S” – RJ

Responsável Técnica
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 12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

 12.1 Outras  informações  consideradas  relevantes  pela  unidade  para  demonstrar  a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício 

PROGRAMAS INTERNOS NÃO VINCULADOS AO PLANO PLURIANUAL – PPA

1. 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 DEFT – Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho

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.

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.

Unidade  responsável  pelas  decisões
estratégicas

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações -
DRD

Coordenador nacional da ação DEFT – Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho

Áreas envolvidas SUDS – Superintendência de Desenvolvimento
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Os  projetos  com  características  transacionais  OLTP  (Online  Transaction  Processing ou
Processamento  de  Transações  em  Tempo  Real)  e  com  característica  OLAP (capacidade  para
manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas) - as bases de gestão –
têm como escopo a evolução dos novos sistemas de forma a atender às novas necessidades do MTE.

2. 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
e é atendido pelo Programa de Modernização Tecnológica (PMT) descrito anteriormente.

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 Serviços do INSS - DEIN

Público-alvo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

Ação 01 - Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS e ao SIBE I, 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
Portal CNIS/SIBE em plataforma baixa

Unidade  responsável  pelas  decisões
estratégicas

Departamento de Serviços do INSS - DEIN

Coordenador nacional da ação Departamento de Serviços do INSS - DEIN

Áreas envolvidas Superintendência de Desenvolvimento de Software - SUDS

Em 2012, foram registrados grandes avanços relativos a essa ação:

Destaca-se que a nova aplicação do CNIS-PF, no âmbito do Portal CNIS/SIBE, está implantada e
sendo utilizada em todo o Brasil, sem a contingência do sistema legado CADPF, que residia no
mainframe CV2 e deixou de ser utilizado.
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Os  demais  módulos  do  Portal,  CNIS-VRCE,  CNIS-CI,  CNIS-SE  vem  sendo  gradativamente
implantados. O Portal CNIS/SIBE (BPC-LOAS) está implantado em 999 Agências da Previdência
Social, em 880 municípios de todas as Unidades de Federação. O encerramento da implantação em
todas as Agências da Previdência Social está previsto para o 1º semestre de 2013.

Atualmente, somam mais de 54 mil requerimentos BPC-LOAS incluídos no Portal CNIS/SIBE até
o final de dezembro de 2012.

A Agência da Previdência Social de Araraquara-SP continua sendo o piloto do Portal CNIS/SIBE
intranet com BI (Benefícios por Incapacidade), já somando mais de 400 requerimentos realizados
até o final de dezembro de 2012. 

Ressalte-se que o novo sistema CNIS-PF, o Portal CNIS e o Portal SIBE/BPC-LOAS encontram-se
implantados em todo o Brasil. 

O  processo de migração de dados legados foi concluído, à exceção da migração de vínculos
irregulares e da migração do CNIS-VR que somente poderão ser realizadas após a implantação em
todas as APS das novas aplicações do Portal CNIS/SIBE.

A rotina EXTRATO versão 3.5 foi homologada e uma vez implantada em produção, possibilitará a
leitura e entrega das informações de GFIP da plataforma baixa para o Portal CNIS/SIBE bem como
para os sistemas legados SABI e PRISMA.  Com isto,  os  vínculos  e  remunerações  e  demais
informações da GFIP deixarão de ser utilizadas na plataforma alta, de acordo com a estratégia de
desmobilização  de  sistemas  e  dados  do  mainframe UNISYS  CV2.  A implantação  da  rotina
EXTRATO v 3.5 está sendo planejada para o 1º semestre de 2013. 

3. 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
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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.

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 Superintendência de Desenvolvimento de Software - SUDS

Os sistemas relativos ao Cadastro de informações previdenciárias referentes aos servidores públicos
e militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios foram implantados. Iniciado
novo projeto com o objetivo de implantar melhorias identificadas pelo MPS.

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

Descrição

Desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema SIPREV
que  atenda  à  geração  e  transmissão  das  informações  para  o
CNIS-RPPS, de acordo com as diretrizes de TI da Previdência
Social

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 Superintendência de Desenvolvimento de Software - SUDS

Em 2012, foi criado novo projeto com o objetivo de permitir  melhorias no processo, conforme
identificadas pelo MPS. Novas funcionalidades serão disponibilizadas para a geração e transmissão
das informações para o CNIS-RPPS.

4. 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
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Ação  01  -  Desenvolver  Aplicações  voltadas  para  Gestão  dos  Cadastros  de  Previdência
Complementar

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas

Finalidade

Desenvolver novas versões das 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 novas funcionalidades 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 Superintendência de Desenvolvimento de Software - SUDS

Em 2012, novos projetos com o objetivo de permitir melhorias no processo, conforme identificadas
pela  PREVIC  foram  executados.  Novas  funcionalidades  serão  disponibilizadas  para  gestão  de
cadastro e atendimento da PREVIC.

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 versão nova dos sistemas 
que atendem 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 Superintendência de Desenvolvimento de Software - SUDS

Em 2012, novos projetos com o objetivo de permitir melhorias no processo, conforme identificadas
pela  PREVIC  foram  executados.  Novas  funcionalidades  serão  disponibilizadas  para  gestão  de
cadastro e atendimento da PREVIC.
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5. Programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Em 2012 as ações relacionadas ao programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas foram pautadas
na  continuidade  do  processo  de  desenvolvimento  das  competências  técnicas  e  gerenciais  da
Dataprev.

Dados Gerais do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

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.

Objetivos Específicos

Definir e desenvolver um modelo de gestão de competências;  

Consolidar política de remuneração e carreira;

Promover  capacitação  técnica  relacionada  aos  desafios  da  migração
tecnológica;

Desenvolver competências gerenciais;

Gerente do programa Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas

Responsável pelo programa no âmbito 
da Dataprev

Márcio Luis  Tavares  Adriano  –  Gerente  do  Departamento  de
Desenvolvimento de Pessoas

Indicadores ou parâmetros utilizados 
para avaliação do programa

Quantidade de novos empregados contratados

Quantidade de empregados capacitados

Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho

Público-alvo (beneficiários) Empregados da Dataprev

Fonte: Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Principais Ações do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas:

De acordo com os  objetivos  definidos  para  este  Programa,  em 2011  foram consideradas  como
principais ações as seguintes iniciativas estratégicas:

• Ação 01 – Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

• Ação 02 – Qualidade de Vida

• Ação 03 – Responsabilidade Socioambiental
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Ação 01 – Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Dados Gerais da Ação 01: Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Tipo da Ação Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

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  Departamento  de
Desenvolvimento de Pessoas

Coordenador nacional da ação Márcio Luis Tavares Adriano

Unidade(s) executora(s)

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas
Serviço de Desempenho e Competências
Serviço de Aprendizagem Corporativa Presencial
Serviço de Biblioteca Central

Fonte: Departamento de Educação Corporativa - DEEC

Principais Resultados:

Os principais resultados das ações vinculadas ao Desenvolvimento de Competências Técnicas e
Gerenciais em 2012 são representados pelas seguintes realizações:

Capacitação Presencial

No decorrer de 2012 foram realizadas 789 atividades de capacitação presencial,  compreendendo
cursos internos (ministrados por instrutores da Dataprev) e externos (ministrados por fornecedores
externos) que alcançaram 8.835 treinandos e resultaram num investimento de R$1.722.696,00 (um
milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Tabela XXXI – Capacitação Presencial por Diretoria

Diretoria Total de Atividades Total de Treinandos CH Total

DFS 86 301 1.485

DIT 91 511 2.330

DPE 32 134 620

DRD 50 414 1.349

PR 411 5.854 5.682

Fonte : Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DIDE

Além das atividades de capacitação realizadas por fornecedores externos, foram realizados cerca de
119 treinamentos internos, que alcançaram 1.621 participações. Os treinamentos mais incentivados
abordaram temas relacionados ao processo de Desenvolvimento de Software.
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Ainda  em  relação  às  atividades  de  desenvolvimento  profissional  incentivadas  pela  empresa,
registra-se  o  investimento  financeiro  de  R$217.280,00,  realizado  no  âmbito  do  Programa  de
Incentivo à Pós-Graduação, que atingiu 31 empregados ao longo de 2012.

Também em 2012 foi lançado o Programa de Certificação Profissional, com objetivo de ampliar a
qualificação  técnica  do  corpo  funcional  da  Dataprev.  No  primeiro  ano,  quatorze  empregados
ingressaram no Programa.  Neste  ano buscou-se  maior  alinhamento  das  ações  de  capacitação  e
desenvolvimento ao Plano Estratégico da Dataprev. 

A  implantação  do  Módulo  de  Treinamento  do  sistema  de  gestão  integrado,  com  conclusão
inicialmente prevista para março de 2012, foi parcialmente finalizada. Ao longo do ano, esforços da
equipe  de  implantação  foram  despendidos  para  conclusão  das  pendências.  Em  dezembro,  as
funcionalidades  de  avaliação  de  resultados  e  certificação  ainda  não  estavam  disponíveis  para
utilização. Este trabalho possui previsão de conclusão no primeiro semestre de 2013.

Capacitação à Distância

No âmbito da Educação à Distância, destacam-se em 2012 a capacitação de empregados e gestores
nos cursos sobre Segurança da Informação e Política de Segurança da Informação, como forma de
conscientização e maior conhecimento sobre o tema. Por sua relevância para o negócio da Dataprev,
os  dois  cursos  atingiram  grande  massa  de  empregados,  totalizando  3.680  participações  com
aprovação  no  Curso  de  Segurança  da  Informação  e  3.459  no  Curso  Política  de  Segurança  da
Informação.  Foi  desenvolvido  e  ofertado,  também em  2012,  o  Curso  Produtos  e  Serviços  da
Dataprev, com um total de 500 vagas preenchidas já na primeira divulgação.

Todas  as  ações  foram  realizadas  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  Moodle,  instalado  e
configurado em servidores da empresa, e realizadas por profissionais do quadro de empregados da
Dataprev, da Divisão de Soluções Educacionais ligada ao Departamento de Educação Corporativa,
com o apoio de empregados lotados nas Unidades Regionais.

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 (R$52.744,13) e aquisição de
livros voltados para as matérias de Gestão e TI (R$6.969,22).
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Ação 02 – Qualidade de Vida

Dados Gerais da Ação 02: Qualidade de Vida

Tipo da Ação Qualidade de Vida

Finalidade 
Contribuir para a proteção e a promoção de saúde, qualidade de vida e bem-
estar dos empregados por meio de ações com foco no desenvolvimento de
comportamentos e ambientes de trabalho saudáveis.

Descrição
Realização  de  ações  voltadas  para  a proteção/prevenção e promoção da
saúde,  qualidade de vida e  bem-estar no ambiente de trabalho.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

Departamento  de  Promoção de  Saúde,  Qualidade  de  Vida  e  Bem Estar –
DEQV, atual  Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de
Vida e Bem Estar – CGQV.

Coordenador nacional da ação Maria Cabral Resende Cunha

Unidades executoras
Coordenação  de  Promoção  de  Saúde,  Qualidade  de  Vida  e  Bem-estar  –
COQV e Unidades Regionais – URXX

Fonte: Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - CGQV

Principais Resultados:

Os principais resultados das ações relacionadas à Qualidade de Vida em 2012 são representados
pelas seguintes iniciativas:

Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde

Em 2012 as campanhas educativas atingiram um total de 2278 empregados, com a realização de
123 campanhas distribuídas em diferentes Unidades Regionais, sendo 58 com ações presenciais, do
tipo palestra ou eventos interativos. As Campanhas representaram um investimento de R$40.193,40.

Vacinação contra a Gripe

A Campanha de Vacinação contra a Gripe em 2012 imunizou o total de 746 empregados e jovens
aprendizes em todas as unidades da Dataprev. 
Em 2012 foi  mantida  a  estratégia  de reembolso  e  a  quantidade  de  empregados que  recebeu o
reembolso representa uma quantidade 1,9%  maior do que o resultado obtido no ano de 2011 (total
de 732). 
O valor total de reembolso aos empregados vacinados em 2012 foi de  R$38.263,50. 

Ginástica Laboral

No decorrer do ano de 2012, 10 Unidades Regionais e mais as do Rio de Janeiro desenvolveram o
Programa de Ginástica Laboral através de empresas contratadas.  A média anual de participação
geral na atividade ficou em torno de 64% distribuída conforme quadro abaixo:
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Tabela XXXII – Frequência Média de Participação na Ginástica Laboral praticada nas
Unidades em 2012

FREQUÊNCIA MÉDIA  DE PARTICIPAÇÃO NA GINÁSTICA  LABORAL

UR QLP 1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 4º Trimestre %

Pres. Part. % Part. Real. % Pres. Part. % Pres. Part. % Média

RJ 1655 – – 0% – – 0% 675 416 63% 641 383 60% 61%
SP 320 – – 0% – – 0% 159 100 63% 152 94 62% 62%
CE 215 58 47 81% 82 69 85% 117 99 85% 119 97 82% 83%
SC 192 87 44 50% 116 60 52% 110 66 60% 107 72 67% 58%
BA 71 52 24 46% 34 21 61% 25 11 42% 23 12 54% 51%
RS 62 57 30 53% 60 30 50% 62 30 50% 61 29 48% 50%
PR 52 38 15 38% 39 18 45% 36 19 53% 37 17 45% 46%
MA 49 18 15 83% 23 17 74% 27 19 69% 28 22 79% 76%
PI 37 16 11 73% – – 0% – – 0% 21 11 51% 61%
ES 33 19 15 78% 22 17 78% 19 15 77% 19 15 79% 81%
MS 25 13 10 75% 14 10 73% 14 11 75% 14 11 79% 75%

    Fonte: Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - COQV

Legenda: UR (Unidade Regional); Pres. (Empregados presentes no momento da atividade);  Part. (Empregados que
efetivamente participaram da atividade)

O quadro acima, mostra  a participação dos empregados nas Unidades Regionais em que a atividade
foi realizada por meio de contratação. Em relação ao ano de 2011, observamos um aumento no nº
de unidades que desenvolveram o programa por meio de contratação, passando de nove para onze
no ano de 2012

No  ano,  a  empresa  disponibilizou  o  benefício  para  2700  empregados,  como  também  para  os
estagiários, jovens aprendizes e terceirizados que trabalham nessas unidades.  
Além das unidades que contaram com o serviço contratado, as Unidades Regionais do DF, PB, PA,
MT e AM disponibilizaram a atividade  através  da  GEAP, temos um total  de  16 unidades  que
desenvolveram o programa, sendo o benefício disponibilizado à 3.300 empregados.  Assim, em
2011 o benefício foi disponibilizado para 68% do total de empregados da Dataprev e em 2012,
houve um acréscimo para 92% .

As unidades menores como URAP, URRO, URRR e URAC continuam não praticando a atividade
devido ao pequeno número de empregados, que dificulta contratação.
O investimento realizado no Rio de Janeiro para a execução dessa atividade no ano de 2012, foi de
R$89.570,83  e  nas  demais  unidades  da  federação  foi  de  R$84.549,30,  totalizando  no  ano
R$174.120,13.

"Programa de Apoio ao Empregado" – PAED

No período de janeiro a dezembro de 2012, foram registrados 347 atendimentos, o que representa
um percentual de utilização do programa de 9,21%, tendo como referência para o cálculo o total de
3.549 empregados. Este quantitativo de utilização do Programa representa uma elevação percentual
de  89%  quando  comparado  ao  período  anterior  do  programa,  onde  foram  registrados  184
atendimentos. Este salto é atribuído a medidas e estratégias de divulgação do PAED implementadas
em nível nacional,  face a identificação de desempenho abaixo da meta definida para o programa
nos dois últimos períodos.
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A utilização do Programa ao longo do tempo vem mantendo as mesmas características com relação
as  variáveis  sociodemográficas  (região  geográfica,  gênero,  estado  civil,  condição  funcional  –
empregado/chefia/familiar, demandas, etc..).

Além dos empregados com mais de 20 anos de Empresa (50,43%), o PAED também apresentou boa
adesão entre os empregados com 1 a 5 anos de Dataprev (18,73%) e os recém-admitidos (9,22%),
considerando o total de pessoas que recorreram ao programa.

Deve-se destacar que as maiores demandas concentram-se nas esferas jurídica (39,48%), familiar
(15,56%), emocional (13,54%) e pessoal (8,65%), distribuição esta compatível com o que tem sido
observado no mercado em programas como o PAED, segundo a prestadora do serviço. 

Por  outro  lado,  identificou-se  uma  discreta  utilização  do  programa  pelos  gestores  como  um
instrumento gerencial.  
Observação: O atendimento às demandas do PAED é realizado desde outubro de 2008 por meio de
contrato firmado entre a Dataprev e a Empresa MindSolutions e contou com todas as prorrogações
previstas em contrato. 

Tabela XXXIII – Custos Realizados no Programa PAED

CUSTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGADO DA Dataprev - PAED

Anos

2010

Investimento Total 

222.658,32

Investimento médio mensal 

18.554,86

2011 247.541,76 20.628,48

2012 247.541,76 20.628,48

Fonte: Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - COQV

Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno Laborativo

O Programa de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno ao Trabalho, que visa fornecer
apoio ao retorno ao empregado afastado há mais de 180 dias de sua atividade laborativa, iniciou em
março de 2010 como piloto no Rio de Janeiro. O objetivo é a reintegração do empregado afastado
por auxílio doença ou acidente de trabalho, de forma a estabelecer um acompanhamento sistemático
que possibilite a manutenção de seu vínculo afetivo com a empresa, garantindo o resgate de sua
autoestima e de sua capacidade laborativa. 

Em 2012, o Programa foi suspenso para avaliação e revisão da metodologia com vistas à definição 
da estratégia para ampliação do programa em nível nacional. Em 2012 , com esta determinação, 
manteve-se apenas o acompanhamento dos empregados que estavam afastados e neste período 
houve dois casos de retorno concluído no ano de 2012.  Estão ainda em acompanhamento pela área,
08(oito) casos de retorno. A ampliação do Programa em nível Nacional está prevista para 2013.
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Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)

O  serviço  denominado  “área  protegida”  é  realizado  por  empresa  especializada  em dar  pronto
atendimento, por meio de ambulâncias UTI móveis e orientações médicas por telefone, 24 horas,
nos 365 dias do ano.  Este atendimento pré hospitalar é extensivo a todos que se encontrem dentro
das unidades prediais da Dataprev localizadas em Botafogo e no Cosme Velho, independentemente
de serem ou não empregados da Empresa.  

Em todo o ano de 2012, foram realizados 24 (vinte e quatro) atendimentos nas instalações cobertas
pelo serviço, prestados por equipe especializada em tratamento intensivo, sem contar as orientações
realizadas por telefone.  

Observação: Em 2012 – 5º ano do serviço de área protegida – o fornecedor foi a empresa Sistema 
de Emergência Médica Móvel do Rio de Janeiro Ltda mais conhecida com VIDA UTI Móvel. 

Tabela XXXIV -  Demonstrativos de Custos com a UTI-Móvel

INVESTIMENTO REALIZADO COM O SERVIÇO DE ÁREA PROTEGIDA – UTI MÓVEL

 NO ANO DE 2012

 Investimento Total no Período Investimento médio mensal

R$ 14.704,00 1.225,33

Fonte: Coordenação de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – COQV 

Observação: Os valores acima correspondem ao período contratado, cujo vigência iria até 16 de
agosto e sua prorrogação emergencial, que abrangeu o restante do período de 2012.

"Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" – PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é o conjunto de medidas adotadas pela
Empresa para a promoção e preservação da saúde do trabalhador,  que abrange a  realização de
exames médicos previstos na Norma Regulamentadora nº 7.

O PCMSO privilegia o instrumental clínico epidemiológico na abordagem entre saúde e trabalho,
possibilitando  prever  precocemente  doenças  ocupacionais  e  orientar  os  empregados  quanto  a
eventuais  problemas   de  saúde  detectados.  Em  2012,  foram  contabilizados  4.331  exames
ocupacionais, conforme o quadro abaixo, dos quais 3.593 foram exames periódicos. 

A realização dos exames periódicos, este ano, em todas as Unidades, seguiram uma nova proposta
em que  todos  os  empregados  elegíveis  ao  periódico  puderam fazer,  além da  avaliação  clínica
obrigatória,  exames  complementares  adjuvantes:  hemograma,  lipidograma,  creatinina,  glicose  e
avaliação oftalmológica. Esses exames, que não são obrigatórios mas recomendados, preveem uma
avaliação clínica da saúde ocupacional, com abrangência em relação às doenças mais incidentes,
possibilitando uma ação preventiva eficiente. 
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Tabela XXXV – Tipo de Exame Ocupacional

Fonte: Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e Unidades Regionais

TIPO DE EXAME OCUPACIONAL

Unidade Admissional Periódico Retorno ao Trabalho Mudança de Função Demissional Total

AC 0 4 0 0 0 4

AL 2 32 0 0 0 34

AM 0 16 0 0 0 16

AP 0 4 0 0 0 4

BA 0 68 2 0 1 71

CE 24 201 18 0 15 258

DF 59 369 0 0 22 450

ES 3 34 0 0 0 37

GO 9 25 3 0 1 38

MA 0 42 3 0 0 45

MG 20 115 1 0 9 145

MS 4 25 3 0 0 32

MT 0 18 0 0 0 18

PA 2 35 0 0 1 38

PB 35 156 2 0 11 204

PE 5 72 2 0 2 81

PI 1 38 0 0 0 39

PR 2 54 1 0 4 61

RN 0 20 0 0 0 20

RR 0 5 0 0 0 5

RS 6 70 1 0 6 83

SC 23 217 3 0 14 257

SE 1 1 0 0 1 3

SP 38 213 2 0 18 271

TO 0 7 0 0 0 7

RJ 200 1752 89 1 68 2110
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Ação 03 – Responsabilidade Socioambiental 

Dados Gerais da Ação 03: Responsabilidade Socioambiental
Tipo da Ação Responsabilidade Socioambiental

Finalidade Consolidar e internalizar as ações socioambientais perante o corpo funcional, a sociedade,
parceiros e fornecedores. 

Descrição Desenvolver ações diretas na organização do trabalho de boas práticas sustentáveis. 
Definir  metas,  divulgar  e  monitorar  as  ações  de  responsabilidade  socioambiental  na
empresa.

Unidade  responsável
pelas  decisões
estratégicas

Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental.

Coordenador Nacional Sergio Barbosa Basile

Unidade executora CORS – Coordenação de Responsabilidade Socioambiental

Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental - CGTS

Tabela XXXVI – Metas e Resultados da Ação

Metas e Resultados da Ação – Exercício 2012 

Metas Previsão Execução
Execução/

Previsão (%)

Programa Diversidade
Capacitação de 62 empregados
deficiente

Capacitação em Rotinas Administrativa 
e Informática Básica.

100%

Programa Inclusão 
Digital

Doação de equipamentos 
segundo orientação do Decreto
nº 6087 de 20 de abril de 2007

Foram doados 2000 equipamentos a 
entidades sem fins lucrativos com 
projetos de inclusão digital.

-

Programa Jovem 
Aprendiz

Criação do Programa 
atendendo o Decreto nº 5598 
de 1º de dezembro de 2005.

Foram admitidos Jovens Aprendizes nas
unidades da empresa localizadas 
diversas  unidades da federação.

-

Programa Meio 
Ambiente / Coleta 
Seletiva Solidária

Criação do Programa 
atendendo as orientações 
propostas pela A3P e o Decreto
nº 7405 de 23 de dezembro de 
2010.

Foram assinados Termos de Cooperação
com as Cooperativas de Catadores nas 
unidades da empresa localizadas 
diversas  unidades da federação.

-

Fonte: Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental - CGTS
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6 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 de Segurança da Informação

Objetivo geral
Implantar a Gestão de Riscos para orientar as ações de 
Segurança da Informação da Dataprev.

Objetivos específicos
Incrementar a segurança física e lógica nos ambientes da 
Dataprev por meio de ferramentas que implementem a 
política de segurança da informação da empresa.

Gerente do programa DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa

Não se aplica

Público-alvo (beneficiários) Dataprev e Clientes

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

− Ação 01 - Gestão de Segurança da Informação Implantada nos Centros de Processamento

− Ação 02 - Implementação do processo de Gerenciamento de Identidades e Acessos (Gerid) e
suas ferramentas  (OpenLDAP, CAS e  aplicações  de Gestão:  GPA e  GID) em
substituição ao Sistema de Autorização de Acesso – SAA

− Ação 03 - Certificados Digitais para empregados da Dataprev

− Ação  04  -  Adequação  da  Comissão  de  Tratamento  de  Incidentes  de  Segurança  da
Informação

− Ação 05 - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação

− Ação 06 - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002

− Ação 07 - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de
Processamento

− Ação 08 - Implantação de Firewall de Banco de Dados

− Ação 09 - Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus
Clientes

− Ação 10 - Implementação do ciclo de desenvolvimento de software seguro: Análise Estática
e Dinâmica de aplicações
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Ação 01 -  Gestão de Segurança da Informação implantada nos Centros de Processamento

Dados Gerais da Ação - Gestão de Segurança da Informação Implantada nos Centros de Processamento

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade 
Adequar os Centros de Processamento Brasília, Rio de Janeiro e
São Paulo  às  melhores  práticas  em Segurança  da  Informação,
conforme o escopo definido 

Descrição

Implementação  do  Sistema  de  Gestão  de  Segurança  da
Informação – SGSI nos Centros de Processamento Brasília, Rio
de Janeiro e São Paulo, em conformidade com a Norma ISO/IEC
27001

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

As realizações de 2012 constituíram-se de:

• Inventário dos ativos definidos para o escopo de trabalho na ferramenta de gestão de SIC;
• Capacitação das equipes alocadas no uso da ferramenta de gestão de SIC;
• Realização das análises de riscos para os ativos inventariados;
• Encaminhamento, para avaliação, dos riscos identificados como “Muito Alto”; 
• Elaboração e publicação de documentação específica sobre o processo de gestão de SIC,

segundo os padrões definidos pela Dataprev. 

Resultados em 2012:

• Avaliação da gestão de SIC nos Centros de Processamento;
• Proposição de melhorias na gestão de SIC nos Centros de Processamento.

Principais problemas:

• Inclusão de novas equipes não familiarizadas com o processo de gestão de SIC, devido à
reestruturação de áreas internas, resultando em um período maior para a incorporação das
atividades.
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Ação 02 - Implementação do processo de Gerenciamento de Identidades e Acessos (Gerid) e
suas ferramentas (OpenLDAP, CAS e aplicações de Gestão: GPA e GID) em substituição ao
Sistema de Autorização de Acesso – SAA

Dados Gerais  da Ação -  Implementação do processo de  Gerenciamento de  Identidades e  Acessos  (Gerid)  e  suas
ferramentas (OpenLDAP, CAS e aplicações de Gestão: GPA e GID) em substituição ao Sistema de Autorização de
Acesso – SAA

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade 

Reduzir a complexidade de manutenção e alteração de regras de
concessão de acesso para aplicações corporativas. Implementação
utilizando  todos  os  padrões  de  desenvolvimento  atuais  da
Dataprev: Java EE, EJB3 e JSF. Utilizar um serviço de diretórios
corporativo e unificar  a  gestão  das  senhas  num só repositório,
inclusive as senhas das estações de trabalho e demais aplicativos
e serviços.

Descrição
Manutenção e correção de erros e inconsistências, implementação
de evoluções e do módulo do INSS, MPS e da PGFN/PGF do
GPA e do GID.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

As realizações de 2012 constituíram-se de:

• Implementação do módulo específico para o INSS de regras de concessão de acesso no
GPA, gerando a aplicação GPA-INSS;

• Implementação do módulo específico para a PGFN/PGF de regras de concessão de acesso
no GPA, gerando a aplicação GPA-PGFN;

• Revisão dos esquemas de objetos do serviço de diretórios OpenLDAP, testes e verificações
de conformidade e desempenho;

• Criação e implantação de OpenLDAP em ambiente de desenvolvimento e homologação;

• Implantação do processo de sincronismo entre o serviço de diretório e as bases de dados dos
sistemas SGPe (para a DATAPREV) e SISREF/CADATUAL (para o INSS);

• Implantação do CAS (Central Authentication Services) para o OpenLDAP, viabilizando o
módulo de Single Sign-On;

• Finalização da implementação e implantação da aplicação GID (Gestão de Identidades) para
usuários externos ao INSS, com foco nos usuários dos Cartórios;

• Início da implementação da aplicação GID-PGFN.

Resultados em 2012:

• Módulo núcleo genérico da aplicação GPA implementado e homologado; 

• Nova solução de controle de acesso e módulos GPA e GID implantados no INSS;

• Ambientes  de  desenvolvimento  e  homologação  do  OpenLDAP  implantados  e  sendo
utilizados pelas aplicações parceiras.
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Principais Problemas: 

• Sustentação do legado do SAA, com manutenções corretivas e adaptativas para a RFB, até a
efetiva migração para a nova solução de controle de acesso;

• Algumas aplicações integradas com o SAA que não utilizam o novo Agente de Segurança
precisam tê-lo atualizado para o ASDS (Arcabouço de Segurança no Desenvolvimento de
Sistemas) para migrar de forma transparente para a nova solução de Controle de Acesso, o
que será implementado por ações específicas durante o ano de 2013.

• A  gestão  e  administração  do  OpenLDAP  -  serviço  de  diretórios  corporativos - ainda
necessitam de maiores controles,  integração com as bases de dados que contém informações
dos  recursos  humanos,  além  de  maior  nível  de  segregação  das  funções  nas  tarefas
operacionais, com implementação prevista ao longo do ano de 2013.

Ação 03 - Certificados Digitais para empregados da Dataprev

Dados Gerais da Ação - Certificados Digitais para empregados da Dataprev

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 PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

As realizações de 2012 constituíram-se de:

• Continuidade na emissão de certificados digitais  para empregados até  o quarto nível  na
classificação organizacional e seus substitutos, para utilização no sistema de concessão de
diárias  e  passagens  –  SCDP,  para  empregados  alocados  em  projetos  que  utilizam  a
tecnologia  de  certificação  digital,  além  de  empregados  que  utilizam  serviços/sistemas
oferecidos pelo Governo Federal que requeiram o uso desta tecnologia, tais como: 
e-DOC –  Sistema  Integrado  de  Protocolização  e  Fluxo  de  Documentos  Eletrônicos  da
Justiça do Trabalho, NF e Nota Fiscal Eletrônica, e-CAC – Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte, Conectividade Social da Caixa Econômica Federal, ComprasNET, dentre
outros;

• Elaboração de Estudo Técnico e Termo de Referência para aquisição de certificados digitais
ICP-Brasil,  tendo  em  vista  o  encerramento  do  contrato  anterior  para  este  objeto  e  a
necessidade  de  renovação,  em  2013,  dos  certificados  digitais  emitidos  em  2010  com
validade de 03 (três) anos;

• Elaboração  de  Estudo  Técnico  e  Termo  de  Referência  para  aquisição  de  dispositivos
criptográficos (Tokens USB), compatíveis com os novos padrões e algoritmos criptográficos
da ICP-Brasil, conforme o documento DOC ICP-01.01, publicado pelo Instituto Nacional de
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Tecnologia da Informação – ITI.  

Resultados em 2012

• Incremento na eficiência e segurança das rotinas administrativas financeira, contábil, fiscal e
jurídica que usam serviços públicos em meio digital e a segurança no acesso a sistemas e
transações com emprego de certificados digital.

Ação 04 - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação

Dados Gerais da Ação - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação

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 PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

Resultados em 2012:

• Reestruturação da CTIR, com melhora no atendimento as demandas;
• Estabelecimento  do  Índice  de  Atendimento  a  Incidentes  de  Segurança,  apurado

trimestralmente, chegando ao resultado de 75,35% de Incidentes de Segurança Fechados em
2012 (meta estabelecida 60%);

• Manutenção da atuação centralizada nos tratamentos de incidentes de segurança reportados
à Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação - CTIR; 

• Manutenção de ponto central único de contato com outras ETIRs (Equipes de Tratamento de
Incidentes de Rede) e com o CTIR Gov (Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
em Redes de Computadores da Administração Pública Federal);

• Utilização de ferramenta de Gestão de Segurança de Informação para registro dos incidentes
de segurança; 

• Tratamento de ataques, oriundos da Internet, aos portais suportados pela Dataprev (Portal de
Serviços do Ministério da Previdência Social e Blog do Planalto);

• Tratamento de incidentes de segurança relacionados a aplicações desenvolvidas e suportadas
pela Dataprev;

• Tratamento de incidentes de segurança reportados por clientes e parceiros da Dataprev;
• Tratamento de SPAMs;
• Atuação nas falhas de login em aplicações da Internet;
• Atuação nas falhas em dispositivo de segurança de páginas da Internet;
• Aumento da equipe.
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Principais problemas:

• As demandas tiveram um incremento significativo e desproporcional ao aumento da equipe,
portanto  a  equipe  permanece  reduzida,  com  dificuldade  de  envolvimento  de  todos  os
membros da CTIR na análise dos 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.

Ação 05 - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação

Dados Gerais da Ação - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação

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 PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

Resultados em 2012:

Treinamentos externos:

• Capacitação de 02 (dois) empregados em Fundamentos ITIL V3;
• Capacitação de 01 (um) empregado em BCLP 2000 Business Continuity Professional;
• Capacitação de 03 (três) empregados em Hardening em Sistemas;
• Capacitação de 03 (três) empregados em CHFI – Computer Hacking Forensic Investigation

(EC-Council);
• Capacitação de 02 (dois) empregados em CERT – Fundamentals of Incident Handling;
• Capacitação de 01 (um) empregado em IPv6 – Ênfase em Serviços.

Treinamentos internos:

• Capacitação de 10 (dez) empregados em Certificação Digital;
• Realização de curso básico de Segurança da Informação e Comunicação, na modalidade de

Ensino à Distância, para todo o corpo funcional da Dataprev;
• Realização  de  curso  sobre  a  Política  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicações  da

Dataprev, na modalidade de Ensino à Distância, para todo o corpo funcional.
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Palestras e Congressos:

• Participação de 03 (três) empregados no evento 9º H2HC – Hackers to Hackers Conference;

• Participação de 01 (um) empregado no Fórum Mundial de Cloud Computing;

• Participação de 03 (três) empregados no 10º CertForum (Fórum de Certificação Digital);

• Participação de 03 (três) empregados no Congresso de Segurança da Informação, Auditoria
e Governança TIC – CNASI 2012;

• Participação de 02 (dois) empregados no VII Workshop SegInfo;

• Participação de 02 (dois) empregados no Dia Internacional de Segurança em Informática –
DISI 2012;

• Participação de 05 (cinco) empregados na Conferência Internacional de Perícias em Crimes
Cibernéticos – ICCYBER 2012;

• Participação de 02 (dois) empregados no 2º Colóquio Técnico de 2012 do CTIR-Gov;

• Participação de 02 (dois) empregados no 13º Fórum Internacional Software Livre – FISL.

Ação 06 - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002

Dados Gerais da Ação - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002

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
Continuação  das  ações  de  elaboração/revisão  dos  normativos
específicos de Segurança da Informação (*)

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação
(*) Descrição atualizada para retratar o escopo em 2012.

Resultados em 2012:

• Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev;
• Revisão da Norma de Mensagens Eletrônicas;
• Elaboração  e  publicação  da  Norma  de  Eliminação  de  Dados,  Manuseio  e  Descarte  de

Mídias.
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Ação 07 - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de 
Processamento

Dados Gerais da Ação - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de 
Processamento

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 PR – Presidência

Coordenador nacional da ação PR – Presidência

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

Resultados em 2012:

• Análise e Validação do produto UARM, adquirido no pacote de produtos CA;
• Treinamento no produto UARM;
• Solicitação e encaminhamento das demandas para a criação de servidores de logs (registro

de eventos) corporativos nos 03 Centros de Processamento.

Principais problemas:  

• Atraso no andamento do processo de implantação do produto UARM para a sua efetiva
utilização.

• Atraso na criação dos servidores de logs corporativos.
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Ação 08 - Implantação de Firewall de Banco de Dados

Dados Gerais da Ação - Implantação de Firewall de Banco de Dados

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade 
Implantar  o  Firewall  de  Banco  de  Dados  em  ambiente  de
produção

Descrição
Homologação  e  implantação  de  proteção  para  os  Bancos  de
Dados nos sítios do RJ, SP e DF.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidade executora CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

A implantação consiste nas seguintes atividades:

• Aceitação / homologação em laboratório interno, da Solução de Firewall de Banco de Dados
com as equipes de segurança, desenvolvimento e suporte da Dataprev, na qual serão testados
todos os itens especificados no Edital;

• Posicionamento  dos  bancos  de  dados  dos  ambientes  de  produção  dos  três  Centros  de
Processamento (CP) em redes segregadas, configurando um caminho único de acesso para a
interposição dos Firewalls de Banco de Dados;

• Implantação  e  operação  da  solução  de  Firewall  de  Banco  de  Dados  em produção  nos
Centros de Processamento Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal;

• Posicionamento do dispositivo de Firewall na rede, de forma a monitorar qualquer transação
de banco de dados dos ambientes de produção, em tempo real, nos sítios da Dataprev.

Resultados em 2012:

• Conclusão do processo de aquisição e homologação da solução de Firewall de Banco de
Dados; 

• Posicionamento  dos  bancos  de  dados  do  ambiente  de  produção  dos  três  Centros  de
Processamento em redes segregadas; 

Principais problemas:

• Adequação  de  infraestrutura  de  rede  visando  a  preparação  do  ambiente  para  o
posicionamento mais adequado do produto, com solução em processo de implantação;

• Atraso no andamento do processo de aquisição da solução em função da necessidade de
revisão da documentação e de alterações realizadas na Especificação Técnica;
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Ação 09  –   Implantação  de  Plano  de  Continuidade  de  Negócios  para  a  Dataprev  e  seus
Clientes

Dados Gerais da Ação - Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus Clientes

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade 
Implementar Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev
e seus Clientes

Descrição

Implantação  de  Programa  de  Gestão  de  Continuidade  de
Negócios da Dataprev abrangendo a elaboração e implementação
de Planos de Continuidade de Negócios e Planos de Contingência
Operacional, em conformidade com a Norma Complementar Nº
06 do DSIC/GSIPR e a Norma ISO/IEC 15999.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação
(*) Descrição atualizada para retratar o escopo em 2012.

Resultados em 2012:

• Finalização dos Planos de Continuidade de Negócios para a Dataprev e para os clientes
INSS, SRFB, MTE, MPS e PREVIC;

• Elaboração  de  Planos  de  Contingência  Operacional  para  os  Centros  de  Processamento
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Principais problemas:

• Inexistência de solução de replicação de dados em alta velocidade e de infraestrutura de
contingenciamento  entre  os  três  Centros  de  Processamento.  Ações  prioritárias  estão  em
andamento visando a resolução destes dois problemas com previsão de conclusão para os
dois primeiros clientes INSS e MTE em junho e novembro de 2013 respectivamente;

• Dificuldades  na  implantação  de  Planos  de  Contingência  Operacional  nas  Unidades
Regionais  e  de  Desenvolvimento  da  Dataprev.  Ações  para  a  construção  dos  planos  de
contingência operacional em tais unidades estão em andamento, com previsão de conclusão
em agosto de 2013.
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Ação 10 –  Implementação do ciclo de desenvolvimento de software seguro: Análise Estática e
Dinâmica de aplicações

Dados Gerais da Ação - Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus Clientes

Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação

Finalidade 
Implementar,  no Processo de  Desenvolvimento de  software  da
Dataprev, fases que incrementem sua Segurança.

Descrição

Com  base  em  processos  de  SVS,  MPS.BR  e  OpenSAM,
implementar  fases  de  revisão  de  código-fonte,  utilização  de
bibliotecas corporativas de segurança (ASDS), análise estática e
dinâmica das aplicações, buscando alcançar maior segurança no
desenvolvimento de Software.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas PR – Presidência

Coordenador Nacional da Ação PR – Presidência

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: Coordenação Geral de Segurança da Informação

Resultados em 2012:

• Prospecção, no mercado, de soluções integradas de análise estática e dinâmica de aplicações
no processo de desenvolvimento e ciclo produtivo da Dataprev;

• Elaboração  de  modelos  de  artefatos  de  revisão  de  código  com  foco  em  Segurança  de
Informações e Comunicações;

• Publicação e inserção no PD-Dataprev destes modelos de artefatos e orientação das equipes
de conformidade de Qualidade de Software.

Principais problemas:

• Vencer a resistência cultural das fábricas de software e analistas de negócio e de requisitos.

Tabela XXXVII  -  Indicadores de Acompanhamento de Execução dos Programas em 2012

Programa Diretoria %

1 Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego DRD 63%

2 Modernização dos Sistemas de Regime Gerais da Previdência Social DRD 76,50%

3 Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios da Previdência Social DRD 75%

4 Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar DRD 100%

5 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas DPE 75,28%

6 Programa de Segurança da Informação PR 61%

Fonte: Clarity
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INDICADORES INTERNOS DE DESEMPENHO

1 – Indicadores de Carga de Trabalho

1.1 – Créditos emitidos para pagamento de benefícios

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Créditos Emitidos para Pagamento de
Benefícios

CEPB SINTESE Anual 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

% CEPB = ( Σ CE (A + 1)  x 100 ) - 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 Serviços do INSS - DEIN

Figura XXVII - Indicador CEPB
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Análise: 

Foi apurado o quantitativo de 354.536.982 créditos emitidos em 2012, contra 343.300.763 emitidos
em 2011 e 330.399.230 emitidos em 2010. Verifica-se pelo crescimento da geração de créditos deste
último exercício, conforme registrado acima, na figura do Indicador CEPB, o crescimento
percentual gerado de  3,27%  para  2012,  em função  dos índices já registrados de 3,90% para  2011
e  3,55%  para  2010.

Este  quantitativo  de  2012,  representado na  barra  de  quantidades  do  Indicador CEPB,  registra
conforme Tabela XXXVIII, a seguir, a emissão de mais 11.236.219 créditos do que no exercício
anterior, e representa um crescimento menor, em relação ao ano de 2011, que registrou o aumento
quantitativo  de  12.901.533 créditos  em referência  a  2010.  A diferença  entre  os  acréscimos  de
créditos, destes últimos dois anos, representou a geração de menos 1.665.314 créditos neste último
exercício,  conforme apresentado no quadro abaixo. Este quantitativo de crescimento gerou uma
redução na curva percentual em relação aos exercícios anteriores, porém mantendo-se dentro da
plataforma dos 3% percentuais.

Tabela XXXVIII – Evolução da Quantidade de Créditos Emitidos

Qt. 2012 Qt. Acrésc.créditos Qt. 2011 Qt.Acrésc.créditos Qt.2010
Comparação dos

acréscimos  de créditos
emitidos 2012/2011

354.536.982 11.236.219 343.300.763 12.901.533 330.399.230 -1.665.314

Pelos números quantitativos de emissões, registrados nas Tabelas apresentadas neste trabalho, é de
se prever que em 2013 o índice percentual médio de crescimento deverá se posicionar entre os
percentuais de 3,5% a 4%, com quantitativos de créditos emitidos próximo dos 367 milhões.
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1.2 – Guias de arrecadação

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Guias de Arrecadação GA
Banco de

Arrecadação
Anual Anual 

Milhares de
Guias de

Arrecadação

Utilidade do Indicador

Aferir a quantidade de guias dos contribuintes pessoa jurídica 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 (2010, 2011 e 2012,
respectivamente)

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Serviços da Fazenda e do Trabalho - DEFT

Figura XXVIII - Indicador GA

Análise:

Ao final de 2012 a base de dados de guias de contribuintes pessoa jurídica contava com quase 900
milhões de registros.

Durante o ano de 2012, foram arrecadadas pouco mais de 54 milhões de guias, patamar um pouco
inferior aos 59 milhões de guias arrecadadas no exercício anterior.

A diferença entre os acréscimos de guia de pagamento nestes últimos dois anos representou a carga
nas bases de dados de menos 4,6 milhões de guias neste último exercício. Este quantitativo menor
de guias arrecadadas em 2012 gerou uma redução do índice que relaciona as guias arrecadadas e as
guias armazenadas nas bases de dados, porém, mesmo com a redução, o índice mantêm-se dentro da
plataforma dos 6% percentuais ao ano.

Para 2013, é esperado que estes resultados sejam mantidos em função da estabilidade na economia.
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1.3 – Índice de Crescimento de Vínculos empregatícios

Nome do Indicador
Sigla do

indicador
Fonte Aferição Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Crescimento de Vínculos 
Empregatícios

ICVE CNIS Anual 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) x 100
Legenda: 
ICVE: Ìndice 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 Serviços do INSS - DEIN

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 2012, foram apurados 656,6 milhões de vínculos empregatícios, o que significa
um crescimento de 5,91% em relação a dezembro de 2011. Assim, o ICVE de 2012 é 5,91%, que
corresponde à variação entre  os 620 milhões de vínculos  apurados no fim de 2011 e os  656,6
milhões de vínculos mantidos no CNIS no final de 2012. O desempenho do indicador excedeu a
meta estabelecida na previsão contida no Relatório de Gestão 2011, que apontava um crescimento
de 5,0 a 5,5%. Este resultado ratifica a tendência de crescimento constante observada nos últimos
anos. Importante também salientar que este índice é determinado por 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, e mantido o atual nível
de geração de empregos formais na economia brasileira, prevê-se para 2013 um ICVE entre 5 e 6%,
o que totalizaria cerca de 696 milhões de vínculos empregatícios no CNIS ao final de 2013. Porém,
o próximo ICVE tende a ser impactado quando ocorrer a expansão do Portal CNIS, novo sistema
que substituirá gradualmente o atual sistema CNISVR. A atual metodologia de aferição não capta as
inclusões de vínculos realizadas pelo novo sistema Portal CNIS, e o atual sistema CNISVR deverá
sofrer  diminuição  em  seu  uso,  consequentemente  em  seus  volumes.  Análises  deverão  ser
desenvolvidas  em 2013 para  modificar  a  metodologia  e/ou  reestruturar  o  índice,  de  modo que
continue a ser um indicador representativo da carga de trabalho do CNIS.
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2 – Indicadores de Gestão Empresarial

2.1 – Fortalecimento do Controle Interno

Nome do Indicador Sigla Periodicidade
Unidade de

Medida

Fortalecimento do Controle Interno FCI 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

Dados elementares

Sigla Descrição Fonte Unid. de Medida

TRREG Total de recomendações regularizadas no exercício CGAU Quantidade

TRPEND
Total de recomendações pendentes no último dia do exercício
anterior

CGAU Quantidade

TRGER Total de recomendações geradas no decorrer do exercício CGAU Quantidade

Fórmula de cálculo

FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER)) * 100

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU

Figura XXX - Indicador FCI
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Análise:

Comparativamente a exercícios anteriores houve um decréscimo no quantitativo recomendado pela
Auditoria  Interna,  pois  no  exercício  de  2012  foram  geradas  149  (cento  e  quarenta  e  nove)
recomendações de aperfeiçoamento dos controles, em relação às 157 do exercício de 2011. 

De igual modo, também ocorreu redução no quantitativo das recomendações/determinações geradas
pelos Órgãos de Controle (TCU e CGU), já que em 2012 foram recebidas 2 (duas) determinações
do TCU, e nenhuma da CGU, em contrapartida as 7 (sete) do TCU e as 7 (sete) da CGU em 2011. 

No tocante as providências adotadas para atender os Órgãos de Controle, foram implementadas 143
recomendações,  em contrapartida a  quantidade total  de  151 recomendações  geradas  (Auditoria,
CGU  e  TCU),  resultando  em  um  estoque  de  pendências  de  143  recomendações  no  final  do
exercício. 

O resultado alcançado reflete o fortalecimento do controle interno atingido ao longo dos exercícios,
indicando  a  adequação  do  bom  nível  de  controle  atualmente  existente  sobre  os  processos
examinados, pois as 143 recomendações restantes decorrem do lapso temporal mais longo exigido
para a implementação de algumas das recomendações em estoque, face ao grau de complexidade
para se promover às respectivas implementações, e as demais se encontram dentro do prazo de
considerado aceitável para que sejam adotadas as ações requeridas.
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2.2 – 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 / CHGPa-1] - 1 } * 100

CHGPa  = Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual

CHGPa-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 Divisão de Custos – DICT

Figura XXXI - Indicador ECHGP

Análise

A redução total nos exercícios de 2011 e 2012 reflete a descontinuidade de locação de Hardware de
Plataforma Alta, a partir de abril/2010.

-78,93%

-100,00%

0,00%

2010 2011 2012

Evolução dos Custos com Locação de 
Hardware de Grande Porte
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2.3 – 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
Base de Dados da

Contabilidade
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 XXXII - Indicador ECSGP

Análise

A pequena  variação  no  exercício  reflete  a  estabilidade  dos  valores  contratuais  de  locação  e
manutenção de Software de Plataforma Alta.

-65,76% -66,30%

-4,45%

2010 2011 2012

Evolução dos Custos com Locação e Manutenção 
de Software de Grande Porte
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2.4 – Proporção dos Custos de Manutenção de Software de Plataforma Alta em Relação aos
Demais Software

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de

Medida

Proporção dos Custos de Manutenção de 
Software de Plataforma Alta em Relação aos
Demais Software 

PMS
Base de Dados da

Contabilidade
Anual Percentagem

Utilidade do Indicador

Mede a proporção dos custos com a manutenção de Software de Plataforma Alta em relação aos demais Software.

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 XXXIII - Indicador PMS

Análise

Em 2011, houve reconhecimento de despesas de manutenção de Software de Plataforma Baixa, que
tornaram o percentual do indicador menor do que em 2012, onde esse tipo de ajuste não ocorreu
com a mesma intensidade.

85,11%

27,99% 40,82%

2010 2011 2012

Proporção de Manutenção de Software de 
Plataforma Alta  em relação aos Software de 

Plataforma Baixa
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2.5 –  Proporção dos Custos de Locação e Manutenção de Software de Plataforma Alta em
Relação aos Demais Software

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de

Medida

Proporção dos Custos de Locação e 
Manutenção de Software de Plataforma Alta 
em Relação aos Demais Software 

PLS
Base de Dados da

Contabilidade
Anual Percentagem

Utilidade do Indicador

Mede a proporção dos custos com a locação e a manutenção de Software de Plataforma Alta em relação aos demais
Software. 

Tipo de Indicador Eficiência

Fórmula de Cálculo

PMS = (CMSPA / CMDS) * 100 

PMS = Proporção dos custos de locação e manutenção de demais software em relação ao software de Plataforma
Alta

CMDS = Custos de locação e  manutenção de demais Software

CMSPA = Custos de locação e 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 às  contas de locação e de manutenção de
imobilizado técnico (Software). 

Área Responsável pelo Cálculo DICT – Divisão de Custos

Figura XXXIV - Indicador PLS

Análise

Este indicador está influenciado pela mesma justificativa do indicador PMS:  "Em 2011, houve
reconhecimento  de despesas  de manutenção de  Software  de  Plataforma Baixa,  que tornaram o
percentual do indicador menor do que em 2012, onde esse tipo de ajuste não ocorreu com a mesma
intensidade”.

194,53%

28,38% 34,66%

2010 2011 2012

Proporção de Software de Plataforma Alta  
(Locação + Manutenção) em relação aos Software 

de Plataforma Baixa
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2.6 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 Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura XXXV - Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
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Análise:

O decréscimo se acentuou neste exercício, o qual foi inferior em 12,08% na evolução do grau de
realização do contas a receber. O indicador de 85,79% obtido em 2012, evidencia que a empresa
está conseguindo converter em caixa grande parte dos valores faturados no exercício,  porém com a
nova composição de clientes (carteira) o atraso do cliente INSS ganhou corpo juntamente com a
SRFB, este último cliente acentuou o saldo em contas a receber da empresa. 

Em janeiro de 2013 foram recebidos R$107,2 milhões dos clientes INSS e M.T.E, correspondendo a
26,51% do saldo. Assim, o saldo final passaria a R$297,1 milhões e o percentual de realização seria
de 95,71%, bem próximo da realização ocorrida no exercício anterior.
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2.7  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 Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura XXXVI - Variação da Despesa Total - Resultado do Indicador em 2012

Análise: 

Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verificou-se que houve
aumento de 5,28%.

Cabe destacar que a variação mais significativa no aumento das despesas totais deu-se em função
do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2012/2013 com aumento pelo IPCA de 5,1%, mais 2% de
aumento real, enquanto que os demais gastos mantiveram regularidade, fazendo com que na média
as despesas gerais tivessem um aumento de apenas 5,28% em comparação com o exercício anterior.
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2.8 Evolução do Faturamento Global

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de

Medida

Evolução do Faturamento Global EFG DEFI Anual Porcentagem

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

Método de Aferição do Indicador

Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade

Área Responsável pelo Cálculo  DIPN

Figura XXXVII - Evolução Faturamento Global

Análise:

O Faturamento do ano de 2012 totalizou o montante de R$1.091,4 milhões, o que representou um
incremento aproximado da ordem 6,85% em relação ao ano de 2011;

O INSS, com R$586,3 milhões (53,7%), permaneceu como o grande responsável pelas receitas de
prestação de serviços da Dataprev, enquanto os consignados e óbitos contribuíram com  R$194,4
milhões,  ou  seja,  com 18,3% do total  auferido  no  exercício;  passando a  Secretaria  da  Receita
Federal(SRFB) como segundo maior cliente. 

Os demais clientes(SRFB, MTE, PREVIC e MPS) contribuíram com 28,1% ou R$305,7 milhões.
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2.9 – 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 1,
significa que há mais recursos disponíveis no prazo de até um ano do que obrigações de pagamentos de igual prazo.
Quando o resultado for menor que 1, significa exatamente o contrário.

Tipo de Indicador 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 no Balanço.

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura XXXVIII - Liquidez Corrente
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Análise: 

O aumento do indicador Liquidez Corrente de R$1,71 em 2011 para R$1,81 em 2012 ocorreu em
função do aumento do ativo circulante em 23,08%, mais precisamente na linha do contas a receber
em R$155.121 mil, devido as explicações dadas no tópico de Evolução do Grau de Realização do
Contas a Receber . 

Quanto ao passivo circulante a variação foi de apenas R$41.474 mil, ou seja, 15,85%. Embora esse
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 2012 foram na  ordem de
R$47.730 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
em dia, seus compromissos de curto prazo.
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2.10 – Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortização – LAJIDA (EBITDA)

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de

Medida

Lucro antes de juros, impostos, 
depreciações e amortização.

LAJIDA ou
(EBTIDA)

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
em referência. O uso da sigla em inglês é comum no mercado. No caso da Dataprev, são excluídas ainda as provisões
para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais, 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
para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais no período em referência.

Método de Aferição do Indicador

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado e do balancete.

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Figura XXXIX - LAJIDA (EBITDA) - Resultado do Indicador em 2012
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Figura XL - Margem de LAJIDA (EBITDA)

Análise:

Em  comparação  ao  exercício  de  2011,  os  números  indicam  que  houve  pequeno  aumento  na
capacidade de geração de caixa operacional. O aumento da receita operacional líquida em 4,29% e
o lucro operacional em 3,13% refletiram positivamente para este indicador do EBTIDA.

Embora  o  EBTIDA tenha  aumentado,  o  decréscimo  da  margem  se  deve  pelo  aumento  das
depreciações e amortizações em função do nível de investimento que a empresa vem efetuando nos
últimos exercícios fazendo com que no conjunto demonstre mais eficiência.

COMPLEMENTO DO ROL DE RESPONSÁVEIS

Considerando  que  os  normativos  da  Empresa  conferem  responsabilidade  e  autonomia
administrativa aos gerentes das Unidades Regionais da Dataprev para praticar determinados atos
relacionados  com a  gestão  de  recursos  públicos,  no Anexo  V – Página  347  é  apresentado  as
informações relativas aos gestores que se enquadram nesta condição.
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PARTE B – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

 1 ITEM 36 – RELATIVO ÀS UNIDADES JURISDICIONADAS 
PATROCINADORAS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

 1.1 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

1. Nome: PREVDATA

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

3. CNPJ: 30.258.057/0001-56

4. Demonstrativo Anual: 

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

• Plano de Renda Vinculada (PRV) e  Plano CV (Prevdata II) R$214.639.362,43

b) Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;

• Plano de Renda Vinculada (PRV) R$4.136.196,67

• Plano CV (Prevdata II) R$13.884,736,53

c) Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;

• Plano de Renda Vinculada (PRV) R$4.136.196,67

• Plano CV (Prevdata II) R$13.884.736,53

d) Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora;

• Plano de Renda Vinculada (PRV) R$ - 29.880.308,74

• Plano CV (Prevdata II) R$360.546,50 (Contribuições Extraordinárias)

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

• Plano  de  Renda  Vinculada  (PRV)  –  Termo  de  Compromisso  para  fins  de
equacionamento do déficit do plano e parcela de empréstimos, pagas pelos participantes
através de desconto em folha de pagamento. 

• Plano  CV (Prevdata  II)  –  Contribuições  Extraordinárias  e  parcelas  de  empréstimos,
pagas  pelos  participantes  através  de  desconto  em folha  de  pagamento.  empréstimos,
pagas pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.
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f) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal;

Tabela XXXIX – Programa de Investimentos do Plano de Benefícios Definido

Tabela XL  – Programa de Investimentos do Plano de Contribuição Variável

2012

Valor R$ (*)

Renda Fixa 300.637.132,10 58,57

Renda Variável 119.715.070,20 23,32

Investimentos Estruturados 45.992.530,01 8,96

Mercado Imobiliário 5.108.564,50 1,00

Operações com Participantes 41.331.058,54 8,05

Outros Realizaveis 529.166,35 0,10
Total 513.313.521,70 100,00

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos:

Modalidade de Aplicação
(%) do PL do 

Plano

Programa de Investimentos do Plano de Benefícios Definido:

2012

Valor R$ (*)

Renda Fixa 67.385.344,58 72,76

Renda Variável 12.720.993,48 13,74

Investimentos Estruturados 8.781.327,96 9,48

Operações com Participantes 3.722.660,21 4,02
Total 92.610.326,23 100,00

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos:

Modalidade de Aplicação
(%) do PL do 

Plano

Programa de Investimentos do Plano de Contribuição Variável:
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Tabela XLI – Programa de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa

Observação:  Limites  de  alocação por  segmento  de aplicação conforme estabelecido na
Resolução CMN 3.792 de 24 de Setembro de 2009, Art.35, 36, 37, 38, 39 e 40.

g) Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar; 

Não Houve manifestação da Previc no Exercício de 2012.

h) 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;

A Prevdata encerrou o exercício de 2012 apresentando rentabilidade nos Planos BD, CV e PGA, de
respectivamente,  12,79%,  13,92% e  12,78%,  contra  uma  meta  atuarial  no  mesmo  período,  de
12,57% (equivalente a INPC + 6,00% ao ano). 

No ano de 2012, a Prevdata manteve a estratégia de alocar seus recursos no segmento estruturado e
deu continuidade ao processo de revisão da estratégia de renda variável. Apesar do forte ciclo de
queda dos juros no mercado interno, parte relevante dos planos da Prevdata possui seus recursos
alocados  em  títulos  (públicos  e  privados)  marcados  a  vencimento,  não  capturando  assim  as
variações nos diferentes vértices da estrutura de juros. 

No Plano BD, os segmentos que apresentaram rentabilidade superior a meta atuarial foram renda
fixa (13,17%), imóveis (117,56%), empréstimos (15,05%) e investimentos estruturados (12,76%). A
rentabilidade de 117,56% no ano de 2012 no segmento de imóveis, ocorreu devido principalmente à
reavaliação dos imóveis que aconteceu neste período. O segmento de renda variável rentabilizou
7,59%,  não  superando  a  meta  atuarial  no  período,  devido  principalmente  as  dificuldades
macroeconômicas no Brasil e no mundo.

Dando continuidade as operações estratégicas que foram realizadas no Plano BD em 2012, pode-se
mencionar  a  finalização  com  os  fundos  exclusivos  do  segmento  de  renda  variável  e  o
direcionamento  destes  recursos  para fundos abertos  e  também para  gestão interna da Prevdata,
buscando maior agilidade na tomada de decisão, flexibilidade, mobilidade e, em paralelo, reduzindo
a aderência ao IBrX. Também cabe mencionar o aumento das alocações no segmento estruturado
via fundos multimercados e fundos de investimentos em participação.

No Plano CV, os segmentos que apresentaram rentabilidade superior a meta atuarial foram renda
fixa (12,87%), renda variável (17,97%) e empréstimos (14,67%). O segmento de investimentos
estruturados rentabilizou 3,04% em 2012, sendo que a primeira aplicação no segmento foi realizada

2012

Valor R$ (*)

Renda Fixa 9.298.234,13 96,26

Investimentos Estruturados 360.968,92 3,74
Total 9.659.203,05 100,00

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos:

Modalidade de Aplicação
(%) do PL do 

Plano

Programa de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa:
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em julho de 2012 e as aplicações de maior relevância, a partir de agosto de 2012. A carteira de
renda variável no Plano CV possui duas estratégias. A estratégia com maior relevância é a carteira
dividendos, que é 100% gerida pela Prevdata, e a outra estratégia é uma gestão passiva do Ibovespa
via Ishare do Índice Bovespa.

Em julho de 2012, o Plano CV realizou a primeira alocação no segmento estruturado, através de um
fundo de investimento em participação. Posteriormente, em agosto, foi realizado novo aporte no
segmento via fundo multimercado.

O Plano de Gestão Administrativa, por ser tratar de um Plano que tem por finalidade atender as
atividades  pertinentes  à  gestão  administrativa  da  EFPC,  possui  um perfil  diferente  dos  demais
planos,  BD e CV, visando atender  o fluxo financeiro,  com alocações  em ativos,  que objetivam
superar a meta atuarial com liquidez. Desta forma, o PGA possui alocações apenas no segmento de
renda fixa, onde a Prevdata busca de forma estratégica diversificar a sua carteira de ativos, com
alocações em Título Público, DPGE, CDB, Letra Financeira e Fundos. Em 2012, os ativos que mais
se  destacaram  no  segmento,  foram  o  Fundo  IPCA,  NTN-F  e  DPGE,  que  rentabilizaram
respectivamente 17,91%, 14,50% e 14,32%, contribuindo assim, de forma significativa para que o
Plano conseguisse superar a meta atuarial.

A entidade continua com o perfil defensivo, fundamentado na preservação de capital, buscando se
adaptar às mudanças de cenário de forma inteligente e estratégica, em consonância com a legislação
em  vigor.  Neste  sentido,  em  2012  todas  as  aplicações  realizadas  pela  entidade  estavam  em
conformidade com a resolução 3792/2009. Em relação à política de investimentos, os Planos de
Benefícios  da  entidade,  BD e CV,  estavam devidamente  enquadrados,  contudo no Plano PGA,
registrou-se um desenquadramento. Este desenquadramento ocorreu em função de uma alocação
realizada  em  dezembro  de  2012  por  parte  da  Prevdata  em  um  fundo  de  caixa,  que  realizou
operações no segmento de renda variável. Ao consolidar o percentual, referente à participação da
Prevdata no fundo, com os ativos do PGA ocorreu um desenquadramento de 0,89%, pois a política
de investimentos  do Plano não vislumbrava a  possibilidade de alocação no segmento de renda
variável. Cabe registrar que, a Prevdata ao tomar conhecimento destas alocações, realizadas pelo
Fundo, providenciou o resgate total de cotas, encerrando assim, a participação no ativo. 
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5. Conclusões contidas no parecer da auditoria independente

Relatório dos auditores independentes
Aos:

Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores da
Sociedade de Previdência,Complementar da Dataprev - PREVDA TA
Rio de Janeiro – RJ

Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev
– PREVDATA (Entidade),  doravante  referidas  como consolidado,  que  compreendem o balanço
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas
da  mutação  do  patrimônio  social  e  do  plano  de  gestão  administrativa,  e  as  demonstrações,
individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação
do ativo líquido e das obrigações atuariais do plano 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.

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  pelo  Conselho  Nacional  de  Previdência  Complementar  (CNPC),  e  pelos
controles  internos  que  ela  determinou  como  necessários  para  permitir  a  elaboração  de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.

Responsabilidade dos auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 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 também que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter uma segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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  da Entidade  para  planejar  os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 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
tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Opinião sobre as demonstrações contábeis

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 - PREVDA TA e individual por plano de benefício em 31
de dezembro de 2012 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2013.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O –3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O - 1 "S" – RJ

6. Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e nos
dois  anteriores,  acompanhada  de  justificativas  e  análises  de  eventuais  resultados  
deficitários

Tabela XLII – Situação Financeira Atuarial do Plano de Contribuição Variável 
(CV  – Prevdata II)

R$

Demonstração Atuarial Dezembro/2012 Dezembro/2011 Dezembro/2010

Patrimônio de Cobertura (A) 96.998.701,32 62.754.178,71 35.355.502,70

Exigível Atuarial (B) 96.998.701,32 62.120.726,02 35.355.502,70

Provisões Matemáticas 96.998.701,32 62.120.726,02  35.355.502,70

 Benefícios Concedidos 1.814.558,81      678.074,70       389.539,75

 Benefícios a Conceder 95.184.142,51 61.442.651,32  34.965.962,95

(-) A Constituir 0,00 0,00 0,00

Superávit Acumulado (A)-(B)   0,00     633.452,69   0,00

Reserva de Contingência (Até 25% de B)   0,00      633.452,69           0,00

Fonte: PREVDATA

A situação  atuarial  do  Plano  CV,  avaliada  em  função  dos  regimes  financeiros,  métodos  de
financiamento e hipóteses atuariais, apresentou resultado de Equilíbrio Técnico.
Por  se  tratar  de  plano  estruturado  na  modalidade  Contribuição  Variável,  tanto  na  fase  de
capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus
participantes  limita-se  ao  saldo  de  conta  individual  (forma  financeira),  conforme  formulação
constante em Nota Técnica Atuarial, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.
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Em decorrência  do  desempenho  dos  ativos  de  investimentos  e  a  normal  evolução  do  passivo
previdencial, verificou-se em 2011 um superávit técnico acumulado de R$633.452,69, constituindo
Reserva de Contingência equivalente a R$633.452,69. Nos demais exercícios não houve formação
de Reserva de Contingência, mantendo-se o plano em equilíbrio técnico atuarial.

Tabela XLIII – Situação Financeira Atuarial do Plano de Renda Vinculada (PRV)
R$

Demonstração Atuarial Dezembro/2012 Dezembro/2011 Dezembro/2010

Patrimônio de Cobertura (A) 510.298.767,28 449.640.152,54 408.916.498,74

Exigível Atuarial (B) 500.264.333,81 446.210.069,54 371.454.241,51

Provisões Matemáticas 500.264.333,81 446.210.069,54 371.454.241,51

 Benefícios Concedidos 338.365.825,88 314.307.989,38 222.306.412,18

 Benefícios a Conceder 376.828.911,93 360.434.692,45 385.164.259,54

(-) A Constituir 214.930.404,00 228.532.612,29 236.016.430,21

Superávit Acumulado (A)-(B)   10.034.433,40     3.430.083,00   37.462.257,23

Reserva de Contingência (Até 25% de B)   10.034.433,40     3.430.083,00   37.462.257,23

Fonte: PREVDATA

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 2008/2012, que superaram 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 decorrência  do  desempenho  dos  ativos  de  investimentos  e  a  normal  evolução  do  passivo
previdencial,  verificou-se  um  superávit  técnico  acumulado  nos  exercícios  posteriores  ao
Saldamento do Plano, constituindo-se, desta forma, Reserva de Contingência. 
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7. Conclusões do último estudo atuarial; 

Parecer

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 31/12/2012, 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° 09, de 29.11.2012, do Conselho Nacional de Previdência
Complementar (CNPC), que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano
de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar.

Para o exercício de 2013, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 9, de 29 de novembro de
2012, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), a hipótese de taxa real de juros
utilizada na avaliação atuarial do Plano será de 5,75%, já em janeiro de 2013. E, a partir desse
mesmo exercício, será adotada a taxa de juros de 5,5% para 2014, 5,25% para 2015, 5,00% para
2016, 4,75% para 2017, e 4,50% para 2018. Esse cronograma de transição está viabilizado em razão
da alocação otimizada dos  investimentos  de renda fixa,  empréstimos a  participantes,  imóveis  e
renda variável, realizados a taxas reais de juros iguais ou superiores a 6% ao ano.

Nossa  expectativa,  conforme  estudos  realizados,  é  que  para  os  R$100  milhões  de  impacto  no
cálculo das Provisões Matemáticas, a preços de dezembro de 2012, pela alteração de 1,5% da taxa
de juros real, a ser efetivada entre 2013 e 2018, será custeada na seguinte proporção:

• R$40  milhões  decorrente  de  excesso  de  rentabilidade,  em relação  à  taxa  de  juros
adotada e a efetivamente recebida - em face de investimentos já efetivados à taxa de
juros superior inclusive à 6% ao ano, e o Termo de Compromisso cuja taxa de juros é de
6% ao ano - e economias decorrente dos ganhos atuariais, obtidos a partir de hipóteses
bem conservadoras adotadas.

• R$30 milhões de contribuições extraordinárias de responsabilidade das patrocinadoras (
ao longo dos exercícios de 2014 a 2018).

• R$30 milhões de contribuições extraordinárias de responsabilidade dos participantes,
assistidos e pensionistas (ao longo dos exercícios de 2014 a 2018). 

Diante do exposto, a partir do exercício de 2013, a Prevdata deverá promover ampla divulgação e
comunicação,  em  linguagem  acessível,  aos  participantes,  assistidos  e  patrocinadora,  sobre  o
impacto  da  redução  gradual  na  taxa  de  juros  em  seu  plano  de  benefícios  e,  que  para  o
equacionamento  de  déficit,  decorrente  de  redução  de  taxa  de  juros,  deverá  ser  adotada  nova
contribuição extraordinária, para alteração dessas bases técnicas, a partir do exercício de 2014.

Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das
hipóteses  e  premissas  utilizadas  nos  cálculos.  Assim,  modificações  futuras  nas  experiências
observadas poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.
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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 2008/2012, que superaram 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,
conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Figura XLI – Reservas e Superávit

Agradecemos a oportunidade que nos é oferecida e colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para
prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013;

________________________________________
Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco

Atuário Responsável pelo Plano Miba 305
S TINOCO

Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.
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Parecer
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 31/12/2012, 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,
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 e hipóteses atuariais, apresentou em 31/12/2012, resultado de Equilíbrio Técnico.

Por  se  tratar  de  plano  estruturado  na  modalidade  Contribuição  Variável,  tanto  na  fase  de
capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus
participantes  limita-se  ao  saldo  de  conta  individual  (forma  financeira),  conforme  formulação
constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.

Para o exercício de 2013, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 9 de 29 de novembro de
2012,  do  Conselho  Nacional  de  Previdência  Complementar,  a  hipótese  de  taxa  real  de  juros
utilizada na avaliação atuarial do Plano será de 5,75%, já em janeiro de 2013. E, a partir desse
exercício de 2013, será adotada a taxa de juros de 5,5% para 2014, 5,25% para 2015, 5,00% para
2016, 4,75% para 2017, e 4,50% para 2018. Esse cronograma de transição está viabilizado em razão
da otimização  da  alocação  dos  investimentos  de  renda  fixa  realizados  a  taxas  reais  de  juros,
empréstimos a participantes e em renda variável, iguais ou superiores a 6% ao ano.

A redução da taxa de juros atuariais não altera o saldo da conta dos participantes. Por outro lado, ela
impacta o cálculo do valor inicial do benefício programado, que ocorre na data da concessão. Sendo
assim, com a redução da taxa atuarial a renda projetada no simulador sofrerá redução e a renda paga
aos assistidos dependerá da rentabilidade dos investimentos. 

Desta forma, para minimizar uma possível redução nas rendas, com a alteração da taxa de juros
atuariais,  será  necessário  que  o  participante  verta  contribuições  adicionais  ou  postergue  o
recebimento da renda.

Ás rendas programadas, já concedidas, serão recalculadas, em janeiro de 2013, considerando-se a
taxa atuarial de 5,75%, conforme previsto na Nota Técnica Atuarial. O simulador de benefícios,
disponível no site da Prevdata, também terá a taxa máxima real de juros atuarial de acordo com a
Resolução nº 09. 

Desta  forma,  a  partir  do  exercício  de  2013,  a  Prevdata  deverá  promover  ampla  divulgação  e
comunicação,  em  linguagem  acessível,  aos  participantes,  assistidos  e  patrocinadora,  sobre  o
impacto da redução gradual na taxa de juros em seu plano de benefícios.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013;

________________________________________
Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco

Atuário Responsável pelo Plano Miba 305
S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.
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 1.2 Informações sobre as  ações  de fiscalização empreendidas no exercício com base no
disposto  no  art.  25  da  Lei  complementar  nº  108/2001,  demonstrando  o  tipo  de
fiscalização  efetuada,  a  data  em  que  ocorreu,  as  principais  constatações  e  as
providências adotadas para sanear as irregularidades verificadas.

A PREVDATA, sociedade civil sem fins lucrativos e personalidade jurídica de direito privado, 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. Tem como patrocinadoras a DATAPREV - Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social e PREVDATA, no caso de seus próprios empregados. 

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 Superintendência
Nacional  de  Previdência  Complementar  –  PREVIC  subordinada  ao  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, sua segurança, liquidez e a garantia dos
direitos  dos  participantes  ativos  e  assistidos.  No  trabalho  de  avaliação  dos  investimentos  da
Entidade,  a  Auditoria  Interna  da  DATAPREV,  certificou  que  a  PREVDATA realizou  os  seus
investimentos  de  acordo  com  as  regras  e  limites  estabelecidos  pela  normatização  vigente,
considerando o exame das demonstrações contábeis e financeiras do mês de julho de 2012.  

A fiscalização e o controle externo exercido sobre a PREVDATA são de competência normativa da
PREVIC. No plano interno são designados representantes pela Administração da DATAPREV para
compor o Conselho Deliberativo e Fiscal da Entidade, e para a sua Diretoria Executiva. 

Considerando, ainda, 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 fechada”
– a DATAPREV inclui a PREVDATA anualmente no plano de atividades anuais de sua Auditoria
Interna. 

O resultado do trabalho executado pela Auditoria Interna é enviando, à Entidade para adoção das
ações requeridas e para conhecimento da Direção da Patrocinadora e da Controladoria Geral da
União – CGU. Destacamos também, que a Entidade tem obrigação legal de contratar Auditores
Independentes para certificar as suas Demonstrações Financeiras e Atuariais.

Resultados da fiscalização e do controle da PREVDATA efetuados pela Dataprev (conforme
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001)

Em consonância com o estabelecido na legislação e a fim de atender as orientações normativas do
TCU e da CGU, foi efetuada auditoria na PREVDATA, no período de 03 de setembro de 2012 a 07
de novembro de 2012, mediante Ordem de Serviço nº 043/12. 

O  trabalho  realizado  e  previsto  no  PAINT/2012,  faz  parte  da  ação  fiscalizadora  exercida  pela
Patrocinadora,  e  teve  como  escopo  a  obtenção  de  elementos  de  convicção  necessários  à
manifestação  da  Coordenação  Geral  de  Auditoria  Interna  –  CGAU,  no  Relatório  Anual  de
Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2012, quanto ao cumprimento pela DATAPREV das suas
obrigações legais em relação à PREVDATA, em especial  quanto ao disposto no art.  25 da Lei
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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.

Adicionalmente,  foi  avaliado  o  controle  interno  da  entidade,  conforme  disposto  na  Resolução
CGPC Nº 13 de 1/10/2004, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e
controles internos a serem observados pelas EFPC. Destacamos que foram certificadas também as
providências  adotadas  na implementação das  recomendações  dos  Órgãos de controle,  Auditoria
Interna, PREVIC, CGU e TCU, contidas no módulo de Follow-up do aplicativo AUDIN. 

Relacionamos nos tópicos a seguir as obrigações da DATAPREV relativas ao cumprimento da Lei
Complementar Nº 108 e 109. 

Limites para Repasses

Considerando  que  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, certificamos que, os repasses de contribuições da Patrocinadora, estão de acordo com o
estabelecido na Emenda Constitucional Nº 20 - na paridade de 1/1 - em relação aos valores pagos
pelos participantes. 

Os  demonstrativos  financeiros  do  mês  de  Dezembro/2012  e  o  relatório  de  contribuições  da
Sociedade,  indicam  que  a  Prevdata  recebeu  recursos  dos  planos  de  Benefício  Definido  e
Contribuição  Variável  no  montante  líquido  de  R$36.041.866,40.  No  tocante  ao  Termo  de
Compromisso  para  o  equacionamento  do  Plano  de  Renda  Vinculada  foram  repassados,  até
Dezembro de 2012, R$21.796.037,79 a título do Serviço Passado e R$8.084.270,95 referente ao
Saldamento da Dívida.

Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora

Quanto aos limites fixados em lei, para cessão de pessoal e bens, verificamos que há cessão por
parte da DATAPREV de uma máquina de escrever elétrica IBM - Plaqueta de identificação do bem
034.397-0,  e  que o empregado da Dataprev Ary Follain Junior,  matrícula  nº  273.228,  exerce a
função de Diretor de Atendimento a Seguridade, sendo o ônus da sua remuneração, devidamente
ressarcido pela Prevdata.

Regularidade das Dívidas Existentes entre a Dataprev e a PREVDATA

A dívida contratada com a patrocinadora Dataprev vem sendo honrada conforme valores pactuados
no Termo de Compromisso firmado entre Dataprev e Prevdata, no exercício de 2008, que estabelece
a  assunção  pela  Dataprev  de  100%  do  valor  do  Serviço  Passado  e  o  equacionamento  da
insuficiência patrimonial na proporção de 70,10% para a patrocinadora e a parcela remanescente da
insuficiência  patrimonial  que  correspondeu  a  29,90%  custeada  pelos  participantes  através  das
contribuições extraordinárias.

A Prevdata tem registrado em seus Demonstrativos Financeiros do mês de Dezembro/2012, o valor
a receber da Patrocinadora de R$194.202.244,59, referente ao Termo de Compromisso, sendo o
valor de R$118.988.707,35 a título de Serviço Passado e R$75.213.537,24 referente ao Saldamento.
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Avaliação do Controle Interno da Entidade

Destacamos a seguir um extrato, com as principais questões destacadas no Relatório da Auditoria
Interna a esse título,  cujas recomendações foram acompanhadas com o apoio da ferramenta de
automação utilizada pela CGAU:

1. No exame dos processos  de compras  selecionados identificamos aquisições  em que não
foram plenamente observados os procedimentos disciplinados pela Instrução Prevdata nº.
76/05,  que  normatiza  e  padroniza  os  processos  de  aquisição  de  bens  ou  contração  de
serviços da Entidade; e

2. Na  avaliação  das  atribuições  do  Conselho  Fiscal  da  Prevdata,  identificamos  o
descumprimento  do  encaminhamento  à  PREVIC  dos  Relatórios  de  Controles  Internos
emitidos  pelo Conselho Fiscal,  referentes ao 2º  Semestre/2011 e 1º  Semestre/2012,  bem
como não foi apresentado o Plano de Ação para que o Conselho Fiscal cumpra o exigido
pelo art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, que estabelece princípios, regras e práticas de
governança,  gestão e  controles internos  a  serem observados pelas  entidades  fechadas  de
previdência complementar – EFPC.

Até o encerramento do exercício a Auditoria Interna ainda não havia recebido manifestação para as
recomendações efetuado, o que veio de ocorrer em 31/03/2013. A análise da resposta oferecida
revela que: 

A Prevdata encaminhou documentação, e justificou os procedimentos adotados em cada processo
apontado pela Auditoria,  salientando ainda que:  “o trabalho realizado pela  Auditoria Interna da
Dataprev nos alertou para a necessidade de adequar a Instrução Prevdata nº 76/05, deixando claro
que esta tem a finalidade de atender as demandas ligadas a administração geral,  e não aquelas
ligadas aos serviços técnicos estratégicos da Entidade”.

Quanto  às  obrigações  do Conselho Fiscal,  a  Prevdata encaminhou à PREVIC os  Relatórios  de
Controle Interno dos semestres de 2011 e do 1º semestre de 2012 e informou que: “até o mês de
maio/2013 estará com o referido relatório do 2º semestre de 2012, em virtude do encerramento do
exercício  2012  ocorrer  no  primeiro  trimestre  de  2013,  o  que  possibilitará  ter  a  apreciação  do
balancete e do balanço pelo Conselho Fiscal”. 
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SEÇÃO IV

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A partir do exposto neste Relatório de Gestão, pode-se concluir que a  DATAPREV - Empresa de
Tecnologia e Informações  da Previdência Social,  em 2012, cumpriu com êxito as suas funções
institucionais, de acordo com a legislação em vigor, os princípios e as demais regras que norteiam
os atos de gestão da Administração Pública Federal

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2013.

RODRIGO ORTIZ ASSUMPÇÃO

Presidente
DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

Ministério da Previdência Social 
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ANEXOS

ANEXO I  – Organograma Funcional

ANEXO II – Demonstrativo Índice Consolidado de 
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ANEXO III – Conformidades e Tratamento de 
Disposições Legais e Normativas

ANEXO IV – Demonstrações Contábeis  e Notas 
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DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

241



ANEXO I

(Item 1, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 119/2012)

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES 
CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO 

(...)

1.3 Organograma funcional

• PRESIDÊNCIA 

• DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS - DFS

• DIRETORIA DE RELACIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO 
E  INFORMAÇÕES - DRD

• DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DE TIC - DIT

• DIRETORIA DE PESSOAS - DPE
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Classes
“A” (BA/CE/DF/MG/PA/PB/
PE/PR/RJ//RS/SC/SP)
“B” (AL/AM/ES/GO/MA/MS/
MT/PI/RN/SE)

Vinculada ao
Conselho de
Administração

(DF)

Superintendência 
de 

Atendimento

SUAT

(DF)

Presidência

PR

Unidades
Regionais

URXX

(DF)

Secretaria
Executiva

SECE

(DF)

Coordenação 
Geral de Auditoria

Interna

CGAU

(DF)

Coordenação 
Geral de

Planejamento e
Organização

CGPO(DF)

Coordenação 
Geral de

Segurança da
Informação

CGSI

(DF)

Coordenação 
Geral de

Consultoria
Jurídica

CGCJ

(DF)

Coordenação 
Geral de

Comunicação 
Social

CGCO

ORGANOGRAMA PRESIDÊNCIA

Departamento
Central de
Serviços

DECS

Coordenação Geral 
de Suporte 
a Produtos e 

Serviços a Usuários

CGSU(RJ) (DF)
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ORGANOGRAMA DFS

Diretoria de
Finanças e
Serviços 

Logísticos

Departamento
de

Compras

DECP

Departamento 
de

Serviços Gerais

DESG

Departamento de
Prospecção de

Soluções e Análise 
de Processos

DEPP

Departamento
de

Engenharia

DEEN

Departamento
de

Controladoria

DECO

Departamento 
de

Gestão Contábil

DEGC

Departamento
Financeiro

DEFI

Departamento
de Soluções 
de TIC para 
Uso Interno

DETI

(RJ)DFS

(RJ)

(RJ)

(RJ) (RJ)

(RJ)

(RJ)

(RJ)

(RJ)

Superintendência 
de

Serviços Logísticos

(RJ)SUSL
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Diretoria de
Relacionamento,

Desenvolvimento e
Informações

(RJ)DRD

Coordenação 
Geral de 

Integração e 
Monitoramento

(RJ)CGIM
Superintendência 

de Relacionamento 
com Clientes e 
Informações

(DF)SURL

Coordenação Geral 
de Contratos
com Clientes

(DF)CGCC

Departamento de
Serviços da 

Fazenda e do 
Trabalho

(RJ)DEFT

Departamento de
Serviços do

MPS e PREVIC

(DF)DEMP

Departamento de
Serviços do INSS

(RJ)DEIN

Departamento de
Gestão de

Informações

(RJ)DEIE

Superintendência 
de 

Desenvolvimento 
de Software

(RJ)SUDS

Coordenação 
Geral de Projetos 
e Demandas de

Software

(RJ)CGPD

Coordenação 
Geral de 

Qualidade de 
Software

(RJ)CGQS

Unidade de 
Desenvolvimento  

de Software Paraíba  
(Classe “A”)

UDPB

Unidade de 
Desenvolvimento 

de Software Ceará
(Classe “A”)

(CE)UDCE

Unidade de 
Desenvolvimento de 

Software 
Rio de Janeiro 

(Classe “A”)

(RJ)UDRJ

Unidade de 
Prospecção e 

Desenvolvimento de 
Software Livre 
(Classe “B”)

(DF)UDSL

Unidade de 
Desenvolvimento de 

Software 
Santa Catarina 

(Classe “A”)

(SC)

(PB)

ORGANOGRAMA DRD

UDSC

Unidade de 
Desenvolvimento de 

Software 
Rio Grande do Norte 

(Classe “A”)

(RN)UDRN
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ORGANOGRAMA DIT

Diretoria de
Infraestrutura de

TIC

Centro de 
Processamento 
Rio de Janeiro

CPRJ

Centro de 
Processamento 

São Paulo

CPSP

Centro de 
Processamento 
Distrito Federal

CPDF

Departamento de
Gestão dos 
Serviços e 

Ambientes de TI

DEGT

Departamento de
Redes de 

Telecomunicações

DERE

Departamento de 
Suporte e 

Automação de TI

DESA

Departamento de
Arquitetura 

Técnica

DEAT

(DF)DIT

(RJ)

(SP)

(DF)

(RJ)

(RJ)

(RJ)

(RJ)

Superintendência 
de

Operações

(DF)SUOP

Coordenação 
Geral de Análise e
Classificação de 

Demandas

(RJ)CGAD
Superintendência de

Planejamento e 
Suporte de 

Infraestrutura 
de TIC

(RJ)SUPS
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(RJ)

Departamento de 
Promoção de 

Saúde, Qualidade 
de Vida e Bem-estar

DEQV

(RJ)

Departamento de 
Desenvolvimento 

de Pessoas

DEDP

(RJ)

Departamento de 
Administração de 

Pessoas

DEPE

(RJ)

Coordenação Geral 
de Relações do 

Trabalho e 
Responsabilidade 
Socioambiental

CGTS

(DF)

Diretoria de
Pessoas

DPE

ORGANOGRAMA DPE
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ANEXO II

(Item 2, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 119/2012)

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE 
METAS E DE AÇÕES

(...)

2.4 Indicadores

(...)

2.4.5 ÍNDICE CONSOLIDADO DE RESULTADOS – ICR

• DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE 
RESULTADOS – ICR

– Primeiro Trimestre

– Segundo Trimestre

– Terceiro Trimestre

– Quarto Trimestre

– Indicadores Inseridos no ICR
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DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE RESULTADOS – ICR

Primeiro Trimestre:

PMDFT 

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março) : 95,49%

Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março) : 88,60%

Resultado

O resultado final  do PMDFT do 1º  trimestre/2012 foi  de 96,67%, ficando superior  a  meta em
1,18%.
Os resultados mensais do PMDFT no primeiro trimestre de 2012 demonstram um comportamento
positivo na série histórica apurada, considerando a meta do 95,49% do respectivo exercício como
referencial  comparativo.  Destacamos  dentro  do  elenco  de  variáveis  utilizadas  no  cálculo  do
PMDFT, as faltas justificadas e abonadas como responsáveis pela evolução do indicador, tendo em
vista a redução significativa das ocorrências das ausências ao trabalho.

Percentual de Alcance:

AF = 96,67 PA = (96,67 – 88,60) x 100 , logo PA = 100%
AI = 88,60 (95,49 – 88,60)

ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 02/04/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Janeiro/12 Fevereiro/12 Março/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 171 164 90 425
Auxílio Doença 1.368 1.361 882 3.611
Licença Médica até 15 dias 620 359 100 1.078

Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)

242 208 73 523

Faltas Justificadas 2.400 2.092 1.145 5.637
Faltas Abonadas 150 90 45 285
Outras Faltas 107 421 9 537
TDA Mensal 2.657 2.603 1.199 6.459

THD
THD Mensal 64.580 64.617 64.617 193.813

PMDFT 95,89 95,97 98,14 96,67
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IRC

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 98,00%
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 90,77%

Resultado

O resultado do IRC do primeiro trimestre de 2012, foi de 99,84% superando a meta (98,00%).

O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
pelos contratos.

O  resultado  obtido  representa  a  porcentagem  geral  de  realização  dos  contratos  nos  meses
analisados.  É  importante  observar  que  as  realizações  acima  do  esperado  de  alguns  contratos
compensam aqueles com execução abaixo da média mensal.

O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o resultado deste indicador para o período,
observando que seu cálculo é realizado considerando os valores realizados no trimestre.

Na competência de março de 2012, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão de
realização para o período em análise totalizaram R$ 81.263.274,09(Oitenta e um milhões, duzentos
e sessenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos).

Em março o contrato INSS nº 071/2010 executou R$ 47.101.527,80(Quarenta e sete milhões,cento
e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) resultado 2,46% acima do previsto pela
meta trimestral de 98%. O grupo de Empréstimos Consignados e o contrato RFB nº 55/2011
apresentaram os maiores valores de execução após o contrato INSS nº 071/2010, com resultados de
R$ 15,8 e 15,4 milhões, respectivamente. O contrato da RFB sofreu queda em seu índice em relação
ao mês anterior, ao passo que o resultado do grupo dos consignados está em franca ascensão. Na
competência de março tivemos o contrato da RFB apenas 1,51% acima da meta e os consignados
com 7,75% acima.

O contrato MPS 039/2008 – 4º Termo Aditivo teve execução abaixo da meta prevista atingindo
apenas 62,40% do valor previsto, embora esteja abaixo esse valor tenha aumentado mês a mês no
período apurado.

O Contrato MTE nº 005/2007 - 2º Termo Aditivo venceu, enquanto o contrato PREVIC nº 11/2010
– 1º Termo Aditivo apresentou execução de 97,17% em relação aos valores previstos. O contrato
MTE nº 25/2011 não apresentou faturamento.

O grupo de Identificação de óbitos obteve o maior resultado dentre todos os contratos apresentando
uma relação “realizado/previsto” de 108,92% superando a meta em 10,92%.

Percentual de Alcance:

AF = 99,84 PA = (99,84 – 90,77) x 100 , logo PA = 100%
AI = 90,77 (98 – 90,77)
ME = 98,00
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Quadro de Previsão Contratual

Quadro de Realização Contratual

IDC

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 10 (dez)
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 0 (zero)

Resultado

IDC (corporativo) - Desafios para o Primeiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 - Implantar nova estrutura organizacional nas Unidades de Desenvolvimento 2,5

D2 - Realizar curso básico de Segurança da Informação e Comunicação (SIC) em EaD, com 40% do 
corpo funcional

2,5

D3 - Contratar ferramenta de solução de gerenciamento de TI para os três Centros de Processamento. 2,5

D4 - Ajustar a estrutura organizacional da empresa de acordo com o modelo de gestão interna de TIC 2,5

O valor para o IDC (corporativo) no trimestre é igual a 10 (dez).

Os desafios D1, D2, D3 e D4 foram atendidos. 

Percentual de Alcance:

AF =  10,0 PA = ( 10,0 – 0,0) x 100 , logo PA =  100%
AI =    0,0 ( 10,0 – 0,0)
ME =  10,0

PMDFT-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 95,49%
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 88,60%

Contratos
Previsto Contratual (PC)

Janeiro Fevereiro Março Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 46.884.157,83 46.884.157,83 46.884.157,83 140.652.473,49
RFB – Contrato nº 55/2011 15.495.863,51 15.495.863,51 15.495.863,51 46.487.590,53
Empréstimos Consignados 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00
MPS - Contrato nº 039/2008 – 4º Termo Aditivo 1.198.572,60 1.198.572,60 1.198.572,60 3.595.717,80
MTE - Contrato nº 005/2007 – 2º Termo Aditivo 3.608.164,20 - - 3.608.164,20
Identificação de Óbitos 208.333,33 208.333,33 208.333,33 624.999,99
MTE – Contrato nº 25/2011 635.468,64 635.468,64 635.468,64 1.906.405,92
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 1º Termo Aditivo 1.959.561,99 1.959.561,99 1.959.561,99 5.878.685,97

Total PC 84.990.122,10 81.381.957,90 81.381.957,90 247.754.037,90

Contratos
Realização Contratual (RC)

Janeiro Fevereiro Março Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 47.924.498,55 47.270.554,08 47.101.527,80 142.296.580,43
RFB – Contrato nº 55/2011 15.456.299,19 15.770.173,52 15.419.666,88 46.646.139,59
Empréstimos Consignados 14.658.552,30 15.367.999,50 15.863.129,80 45.889.681,60
MPS - Contrato nº 039/2008 – 4º Termo Aditivo 873.094,85 644.199,94 747.917,88 2.265.212,67
MTE - Contrato nº 005/2007 – 2º Termo Aditivo 3.608.164,20 - - 3.608.164,20
Identificação de Óbitos 184.861,55 183.167,68 226.912,19 594.941,42
MTE – Contrato nº 25/2011 33.447,04 477.159,32 - 510.606,36
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 1º Termo Aditivo 1.817.674,39 1.833.270,00 1.904.120,14 5.555.064,53

Total RC 84.556.592,07 81.546.524,04 81.263.274,69 247.366.390,80
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Resultado

O resultado do PMDFT para o período janeiro, fevereiro e março de 2012 foi de 97,21%, superando
a meta em 1,72%

 Percentual de Alcance:

AF = 97,21 PA = (97,21 – 88,60) x 100 , logo PA = 100%
AI = 88,60 (95,49 – 88,60)
ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 02/04/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Janeiro/12 Fevereiro/12 Março/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 107 99 20 226
Auxílio Doença 405 486 98 989
Licença Médica até 15 dias 435 228 39 702

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

273 167 30 469

Faltas Justificadas 1.220 980 186 2.387
Faltas Abonadas 103 74 7 184
Outras Faltas 36 112 0 148
TDA Mensal 1.359 1.166 193 2.719

THD Mensal 32.560 32.691 32.299 65.252

PMDFT- AF 95,83 96,43 99,40 97,21

PMDFT-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 95,49%
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 88,60%

Resultado

O resultado do PMDFT para o período janeiro, fevereiro e março de 2012 foi de 96,41%, superando
a meta em 0,95%.

Percentual de Alcance:

AF = 96,41 PA = (96,41 – 88,60) x 100 , logo PA = 100%
AI = 88,60 (95,49 – 88,60)
ME = 95,49
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Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 02/04/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Janeiro/12 Fevereiro/12 Março/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 0 0 0 0
Auxílio Doença 274 244 224 742
Licença Médica até 15 dias 97 83 19 200

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

40 10 8 58

Faltas Justificadas 411 337 251 1.000
Faltas Abonadas 0 11 10 21
Outras Faltas 36 94 1 130
TDA Mensal 446 442 262 1.151

THD Mensal 10.661 10.437 10.997 32.094

PMDFT- AM 95,81 95,76 97,62 96,41

PMDFT-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 95,49%
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 88,60%

Resultado

O resultado do PMDFT para o período janeiro, fevereiro e março de 2012 foi de 95,85%,
superando a meta em 0,36%.

Percentual de Alcance:

AF = 95,85 PA = (95,85 – 88,60) x 100 , logo PA = 100%
AI = 88,60 (95,49 – 88,60)
ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 02/04/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Janeiro/12 Fevereiro/12 Março/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 64 64 70 199
Auxílio Doença 689 631 560 1.880
Licença Médica até 15 dias 87 47 42 176

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

43 37 29 109

Faltas Justificadas 883 780 702 2.364
Faltas Abonadas 5 5 28 38
Outras Faltas 36 215 8 259
TDA Mensal 924 1.000 738 2.661

THD Mensal 21.508 21.396 21.228 64.131

PMDFT-AT 95,71 95 96,52 95,85
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TMA

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 20h
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 38h

Resultado

Nota: Aumento de chamados e problemas na ferramenta na ferramenta de atendimento as demandas
de correio e atendimento de 2º e 3º níveis do MTE que foi de 66,56h, elevando o TMA.

Percentual de Alcance:

AF = 20,5 PA = ( 20,5 –38,0 ) x 100 , logo PA =  97,5%
AI =  38,0 ( 20,0 – 38,0)
ME = 20,0

IDC-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 10 (dez)
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 0 (zero)

Resultado

IDC/AF  - Desafios para o Primeiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Concluir os Testes da Ordem de Serviço nº 209 GFIP 0,2

D2 – Concluir os Testes da Ordem de Serviço nº 213 SICOB Atualização e nº 226 SICOB 
Complementar

0,4

D3 – Concluir os Testes da Ordem de Serviço nº 215 DIVIDA Atualização e nº 230 DIVIDA 
Complementar

0,4

D4 – Concluir os Testes da Ordem de Serviço nº 216 CADASTRO 0,2

D5 – Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 208 CND e nº 229 CND 
Complementar

0,2

D6 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 210 RECOLHIMENTOS 0,2

D7 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 211 ARPA 0,2

D8 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 212 SICOB Consulta 0,2

D9 – Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 214 DIVIDA Consulta 0,2

D10 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 218 SIF 0,2

D11 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 223 INFORMAR 2 0,2

D12 – Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 227 INFORMAR 4 0,2

D13 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 228 INFORMAR 5 0,2

D14 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 324 COMPREV RO 0,5

D15 - Disponibilizar em Ambiente de Produção a Ordem de Serviço nº 325 COMPREV RI 0,5

D16 - Implantar a versão 3.5 da Extrato 1,0

D17 - Disponibilizar o Portal SIBE com BPC-LOAS em pelo menos 5 APS 1,0

D18 - Implantar o piloto do SIBE-BI em 1 APS 0,5

D19 - Desativação Extrato 2.0 0,5

D20 - Conclusão da atualização de versão da ferramenta Mantis Teste 0,5
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D21 - Passagem de objetos para produção de todos os tipos (aplicações web, rotinas batch e de banco
de dados) a partir do StarTeam/CVS / Nexus

0,5

D22 - Disponibilização de Portal Cnis v.1.1 em pelo menos 5 APS 1,0

D23 - Reduzir em 10% o nº de incidentes de indisponibilidade total dos serviços contratados com 
INSS, MPS, PREVIC, M TE, RFB tendo como base a quantidade de incidentes do 4º trimestre/2011

1,0

Os desafios D4, D7, D10, D11, D12, D13, D17, D19, D20, D21 , D22 e D23 foram atendidos. Os
desafios D1, D2, D3, D5, D6, D8, D9, D14, D15, D16 e D18 não foram alcançados.

O valor para o IDC/AF no trimestre é 5,7

Desafio D1: Dificuldades no teste do CADDEB pela complexidade e há demora na solução de
MANTIS pela BRICON.

Desafio D2: Parte da equipe de testes desviada para fazer alterações nos fontes migrados por conta
do PARCweb e há demora na solução de MANTIS pela BRICON.

Desafio D3: Parte da equipe de testes desviada para fazer alterações nos fontes migrados por
conta do PARCweb e há demora na solução de MANTIS pela BRICON.

Desafio D5: RFB ainda não terminou a homologação e há demora na solução de MANTIS pela
BRICON.

Desafio D6: RFB ainda não terminou a homologação e há demora na solução de MANTIS pela
BRICON.

Desafio D8: RFB ainda não terminou a homologação e há demora na solução de MANTIS pela
BRICON.

Desafio D9: PGFN ainda não iniciou a homologação.

Desafio D14: Em função de problemas na última versão liberada pelo Consorcio Bricon, não foi
possível concluir os testes internos e iniciar o processo de pre-produção junto ao INSS.

Desafio D15: Em função de problemas na última versão liberada pelo Consorcio Bricon, não foi
possível concluir os testes internos e iniciar o processo de pré-produção junto ao INSS.

Desafio D16: Foram identificados 2 problemas no processo de homologação interna e para
solucioná-los será necessário a execução de processamentos para acerto na base de dados.

Desafio D18: Embora o produto tenha sido disponibilizado em ambiente de homologação nas datas
previstas para o cumprimento da meta a homologação não foi concluída.

Nota 1: D23 - Considerando o valor da meta para o trimestre (valor de 1,21) distribuído ao longo
dos três meses, temos como limite mensal o valor igual a no máximo 0,40 (quarenta centésimos).
De acordo com a Apuração de Incidentes realizada pela Coordenação de Análise e Classificação
de Demandas/Coordenação de Níveis de Serviço e Informações Gerenciais (CGAD/CONI), o valor
acumulado obtido para o período de janeiro, fevereiro e março/2012 foi de 0,76, conforme quadro
abaixo.
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Apuração de Incidentes  -  1º Trimestre / 2012

Percentual de Alcance:

AF =    5,7 PA = (5,7 – 0,0) x 100 , logo PA = 57%
AI =     0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 10 (dez)
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 0 (zero)

Resultado

IDC/AM - Desafios para o Primeiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Contratar obra de geradores para aumento de disponibilidade de infraestrutura elétrica do 
Cosme Velho

2,0

D2 – Elaborar solução técnica e TR para aumento de disponibilidade de no-breaks do Cosme Velho 2,0

D3 – Concluir obra da Central de Monitoramento de Redes (NOC) do Cosme Velho. 2,0

D4 – Revisar os indicadores de pessoas e disponibilizá-los para os gestores na intranet. 1,5

D5 – Definir o escopo do programa de desenvolvimento gerencial 1,5

D6 - Realizar consulta pública e otimizar o Termo de Referencia para contratação do serviço de 
renovação da identidade visual da Dataprev

1,0

O desafio D1: Fatores externos e alheios a gerência da empresa foram determinantes para definir
o resultado. O processo encontra-se suspenso pelo TCU, em análise na Secex/Rio, sem previsão
de reabertura.

Os desafio D2 foi alcançado. Os desafios D3 e D5 não foram alcançados.

O valor para o IDC/AM no trimestre é 6,5

Desafio D3 : A obra permanece em andamento, com atraso. Término previsto para maio 2012.

Desafio D5: Uma primeira proposta de PDG foi encaminhada à Diretoria Executiva que não a
aprovou. O DEDP encaminhou uma segunda proposta que está em análise na mesma Diretoria.

Cliente Janeiro Fevereiro Março Janeiro Fevereiro Março

RFB 62 62 62 12 12 11 0,56 1,53

MPS 14 14 14 1 2 4 0,50 2,06

INSS 100 100 100 16 14 30 0,60 0,41

PREVIC 10 10 10 1 0 2 0,30 2,43

MTE 6 6 6 10 10 20 6,67 7,05

Total 192 192 192 40 38 67 0,76 1,21

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)
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Percentual de Alcance:

AF =  6,5  PA = (6,5 – 0,0) x 100 , logo PA =  65%
AI =   0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (janeiro, fevereiro e março): 10 (dez)
Alcance Inicial (janeiro, fevereiro e março): 0 (zero)

Resultado

IDC/AT - Desafios para o Primeiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Atingir o percentual de 65%, no trimestre, no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS. 1,0

D2 – Atingir o percentual de 92%, para os chamados solucionados na Central de Serviços em até 24 
horas.

1,0

D3 – Atingir o percentual máximo de 3%, para os chamados repassados pela Central de Serviços, 
para o 2º nível, após 24 horas.

1,0

D4 – Atingir o índice de 4 dias úteis, em 30/03/2012, no indicador de Idade Média dos Chamados não
concluídos – IMC.

1,0

D5 – Implantar o domínio GOV em 75% das estações de trabalho da empresa. 2,0

D6 - Atingir o percentual de 100% no Índice de Demanda Atendida – IDA. 1,0

D7 - Cumprir o ANS contratual para serviços de criação de contas correio eletrônico e reiniciação de 
senhas de domínio.

2,0

D8 - Resolver 100% dos apontamentos da auditoria interna pendentes, com prazo vencendo até 
30/03/2012, sob responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e Unidades Regionais.

1,0

O desafio D1, D2, D6, D7 e D8 foram alcançados. Os desafios D3, D4 e D5 não foram
alcançados.

O valor para o IDC/AT no trimestre é  6,0.

Desafio D3: Aumento de 15% na quantidade de chamados em relação ao trimestre anterior, entre 
eles, problemas ocorridos nos servidores de correios.

Desafio D4: Alta demanda represada nos 2º e 3º níveis de atendimento.

Desafio D5: Problemas e novas situações não mapeadas surgiram durante a implantação.

Percentual de Alcance:

AF = 6,0 PA = (6,0 – 0,0) x 100 , logo PA = 60%
AI =  0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0
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Segundo   Trimestre:  

PMDFT

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 95,49%
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT no segundo trimestre de 2012 foi de 96,15%, superando a meta em 
0,69% .

Percentual de Alcance:

AF = 96,15 PA = (96,15 – 88,60) x 100 , logo:PA = 100%
AI = 88,60 ( 95,49 – 88,60)
ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/07/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Abril/12 Maio/12 Junho/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 107 133 123 363
Auxílio Doença 1.018 1.001 1.143 3.162
Licença Médica até 15 dias 476 449 515 1.439

Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)

219 242 333 793

Faltas Justificadas 1.820 1.824 2.113 5.757
Faltas Abonadas 502 432 495 1.429
Outras Faltas 117 35 60 212
TDA Mensal 2.439 2.291 2.668 7.398

0,00
THD Mensal 64.561 63.323 63.945 192.376

PMDFT 96,22 96,38 95,83 96,15

IRC

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 98,50%
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 90,77%

Resultado

O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
pelos contratos.

O  resultado  obtido  representa  a  porcentagem  geral  de  realização  dos  contratos  nos  meses
analisados.  É  importante  observar  que  as  realizações  acima  do  esperado  de  alguns  contratos
compensam aqueles com execução abaixo da média mensal.
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O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o resultado deste indicador para o período,
observando que seu cálculo é realizado considerando os valores realizados no trimestre. 

Na competência de junho de 2012, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão de
realização  para  o  período  em  análise  totalizaram  R$  88.752.078,11(oitenta  e  oito  milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil, setenta e oito reais e onze centavos).

Em junho  o  contrato  INSS  nº  071/2010  executou R$  47.441.647,61(Quarenta  e  sete  milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil,  seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)
resultado  2,69% acima  do  previsto  pela  meta  trimestral  de  98,50%.  O  grupo  de  Empréstimos
Consignados e o contrato RFB nº 55/2011 apresentaram os maiores valores de execução após o
contrato INSS nº 071/2010, com resultados de R$ 16,5 e 15,1 milhões, respectivamente. O contrato
da  RFB  diminui  seu  índice  em  1,61%  relação  ao  mês  anterior,já  o  resultado  do  grupo  dos
consignados aumentou em 1,40%.  Na competência de junho tivemos o contrato da RFB  0,93%
abaixo da meta e os consignados com 11,84% acima.

O contrato MPS 039/2008 – 4º Termo Aditivo teve execução abaixo da meta prevista, entretanto
atingiu o seu melhor índice no ano com 64% do valor previsto, 34,50% abaixo da meta definida em
seu último mês de vigência.

O cálculo da PREVIC nesta competência foi sui generis,em razão do fim dos 1º e 2º termos aditivos
no dia 09 de junho, ainda dentro do período de apuração, e a entrada em vigor do 3º Termo Aditivo
para cobrir os dias restantes de 10/06 a 14/06. Portanto, estabelecemos a previsão contratual para
junho como sendo equivalente a soma de 25 dias do previsto para o 2º termo aditivo e 5 dias para o
3º Termo Aditivo . O contrato MTE nº 25/2011, uma vez mais, não apresentou faturamento, Ainda
em  relação  ao  cliente  MTE,  acrescentamos  ao  faturamento  do  contrato  MTE  19/2012  um
reconhecimento de dívida que foi  faturado no mês de abril  no valor de R$ 3.608.164,18 (Três
milhões, seiscentos e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

O  grupo  de  Identificação  de  óbitos  obteve  resultado  de  100,52%.Este  resultado  ficou  acima
2,02%,em comparação com a competência anterior, havendo assim uma leve ascensão.

O IRC parcial obtido em junho foi de 98,65% ficando acima da meta para o período em 0,15% .

Percentual de Alcance:

AF = 98,65 PA = (98,65 – 90,77) x 100 , logo:PA = 100%
AI = 90,77 ( 98,50 – 90,77)     
 ME = 98,50

Quadro de Previsão Contratual

Contratos
Previsto Contratual (PC)

Abril Maio Junho Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 46.884.157,83 46.884.157,83 46.884.157,83 140.652.473,49
RFB – Contrato nº 55/2011 15.495.863,51 15.495.863,51 15.495.863,51 46.487.590,53
Empréstimos Consignados 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00
MPS - Contrato nº 039/2008 – 4º Termo Aditivo 1.198.572,60 1.198.572,60 1.198.572,60 3.595.717,80
Identificação de Óbitos 208.333,33 208.333,33 208.333,33 624.999,99
MTE – Contrato nº 25/2011 635.468,64 635.468,64 635.468,64 1.906.405,92
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 2º e 3º Termo Aditivo 1.562.727,30 1.562.727,30 1.448.893,22 4.574.347,82
MTE – Contrato nº 19/2012 - 10.948.195,13 10.948.195,13 21.896.390,26

Total PC 80.985.123,21 91.933.318,34 91.819.484,26 264.737.925,81
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Quadro de Realização Contratual

IDC

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 10 (dez)
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 0 (zero)

Resultado

IDC (corporativo) - Desafios para o Segundo Trimestre de 2012 Pesos

D1 - Disponibilizar no ambiente de produção o módulo de gestão comercial do Protheus 2,5

D2 - Realizar curso básico de Segurança da Informação e Comunicação ( SIC) em EaD, com 3281 
empregados treinados

2,5

D3 - Implantar módulos de mudança, configuração e incidente da ferramenta de gestão de serviços 
de TIC

2,5

D4 - Implantar novo modelo de atendimento por cliente 2,5

Os desafios D2 e D3 foram atendidos. Os desafios D1 e D4 não foram alcançados. 

O valor para o IDC no trimestre é igual a 5,0 (cinco).

Desafio  D1:  Em  virtude  de  alterações  solicitadas  pelo  cliente  durante  a  a  passagem  de
conhecimentos realizada na semana de 11 a 15/06/2012, assim como alterações nos requisitos de
interface com o Clarity, identificadas em reunião ocorrida em 28/06/2012, houve alteração no prazo
de disponibilização do módulo. A área responsável pela implantação trabalha atualmente com a
previsão de implantação do projeto para início de setembro de 2012. 

Desafio D4: A previsão para homologação da ferramenta gestão de TIC é junho/2012 e implantação
do piloto da ferramenta é setembro/2012.

Percentual de Alcance:

AF= 5,0 PA = (5,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 50%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

Contratos
Realização Contratual (RC)

Abril Maio Junho Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 47.044.438,45 47.228.714,72 47.441.647,61 141.714.800,78
RFB – Contrato nº 55/2011 15.331.373,62 15.369.565,15 15.119.766,54 45.820.705,31
Empréstimos Consignados 16.124.850,70 16.340.648,80 16.550.607,50 49.016.107,00
MPS - Contrato nº 039/2008 – 4º Termo Aditivo 659.428,14 639.929,10 767.045,05 2.066.402,29
Identificação de Óbitos 236.631,66 186.906,90 209.420,43 632.958,99
MTE – Contrato nº 25/2011 - - - 0,00
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 2º e 3º Termo Aditivo 1.240.725,06 1.251.757,42 1.228.006,88 3.720.489,36
MTE – Contrato nº 19/2012 3.608.164,18 7.153.412,48 7.435.584,10 18.197.160,76

Total RC 84.245.611,81 88.170.934,57 88.752.078,11 261.168.624,49
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PMDFT-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 95,49%
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AF no segundo trimestre de 2012 foi de 98,97%, superando a meta 
em 3,64% . 

Percentual de Alcance:

AF= 98,97 PA = (98,97– 88,60) x 100 , logo:PA = 100%
AI = 88,60 ( 95,49 – 88,60)
ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/07/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Abril/12 Maio/12 Junho/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 21 21 21 63
Auxílio Doença 83 100 148 331
Licença Médica até 15 dias 92 121 95 307

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

37 36 52 126

Faltas Justificadas 234 277 316 827
Faltas Abonadas 38 17 21 76
Outras Faltas 35 5 33 73
TDA Mensal 307 299 370 976

THD Mensal 32.150 31.459 31.086 94.695

PMDFT- AF 99,05 99,05 98,81 98,97

PMDFT-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 95,49%
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AM no segundo trimestre de 2012 foi de 95,71%, superando a meta 
em 0,23% .

Percentual de Alcance:

AF= 95,71 PA = (95,71 – 88,60) x 100 , logo PA = 100%
AI = 88,60 ( 95,49 – 88,60)
ME = 95,49
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Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/07/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Abril/12 Maio/12 Junho/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 0 14 21 36
Auxílio Doença 297 269 214 780
Licença Médica até 15 dias 112 65 113 290

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

37 79 65 181

Faltas Justificadas 446 428 413 1.288
Faltas Abonadas 49 40 35 124
Outras Faltas 33 6 6 45
TDA Mensal 528 474 454 1.457

THD Mensal 11.071 11.328 11.426 33.923

PMDFT- AM 95,23 95,82 96,02 95,71

PMDFT-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 95,49%
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AT no segundo trimestre de 2012 foi de 92,25%, ficando abaixo da 
meta em 3,39% .

Percentual de Alcance:

AF= 92,25 PA = (92,25 – 88,60) x 100 , logo:PA = 52,98%
AI = 88,60 ( 95,49 – 88,60)
ME = 95,49

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/07/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Abril/2012 Maio/2012 Junho/2012
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 86 98 80 184
Auxílio Doença 635 632 781 1.268
Licença Médica até 15 dias 273 263 307 535

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

132 106 171 238

Faltas Justificadas 1.126 1.098 1.339 2.225
Faltas Abonadas 415 375 439 790
Outras Faltas 49 24 21 73
TDA Mensal 1.590 1.497 1.799 3.088

THD Mensal 20.929 20.854 21.284 41.605

PMDFT-AT 92,40 92,82 91,55 92,25
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TMA

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 18h
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 38h

Resultado

Houve um aumento no tempo de solução no 3º nível de atendimento para os produtos de Benefícios
e MTE. 

Percentual de Alcance:

AF= 20,73 PA = (20,73 – 38,00) x 100 , logo:PA = 86,35%
AI = 38,00 18,00 – 38,00)
ME = 18,00

IDC-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 10 (dez)
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 0 (zero)

Resultado

IDC/AF - Desafios para o Segundo Trimestre de 2012 Pesos

D1 –  Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 104 – AGREGADOS RAIS. 0,2

D2 – Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 110 – CNIS DCBC. 0,2

D3 – Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 205 – COBRE 1. 0,2

D4 – Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 208 – CND e nº 229 – CND-
COMP.

0,2

D5 – Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 209 – GFIP. 0,2

D6 -   Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 210 – RECOLHIMENTO. 0,2

D7 -Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 213 – SICOB ATUALIZAÇÃO e nº 226 – 
SICOB-COMP.

0,2

D8 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 215 – DIVIDA ATUALIZAÇÃO e nº 230 – 
DIVIDA-COMP.

0,2

D9 – Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 216 – CADASTRO. 0,2

D10 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 222 – INFORMAR 1. 0,2

D11 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 324 – COMPREV – RI e OS 
nº 325 COMPREV – RO.

1,0

D12 – Implantação do piloto SIBE com BI em pelo menos 1 (uma) Agência da Previdência Social 
(APS).

1,0

D13 - Utilização do Nexus como repositório de binários no procedimento de passagem de objetos 
para os ambientes de testes, homologação e produção.

0,5

D14 - Publicação de release do PD-Dataprev com Business Inteligence. 1,0
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D15 - Expansão do CNIS – PF, em todo o território nacional. 0,5

D16 -  Implantar piloto do novo modelo de Perícia Médica (contemplando o Atestado Eletrônico) 
com o SIBE-BI.

0,5

D17 -  Disponibilizar para homologação do módulo de formulários dinâmicos/parametrizados do 
SIACI.

0,2

D18 - Implantação alta disponibilidade de dados do SIBE I. 0,5

D19 - Reduzir em 15% o nº de incidentes de indisponibilidade total dos serviços contratados com 
INSS, MPS, PREVIC, MTE, RFB tendo como base a quantidade de incidentes do 4º trimestre/2011.

1,0

D20 - Estabelecer e acompanhar os ANOs para os processos de Gestão de Incidentes nas áreas da 
DIT e na SUAT.

0,5

D21 - Implantação do módulo de revisão do censo previdenciário do SIPREV (SRPPS). 0,3

D22 - Implantar a versão 3.5 da Extrato. 1,0

Os desafios D1, D2, D3, D5, D10, D11, D13, D14, D15, D18 e D21 foram alcançados. Os desafios
D4, D6, D7, D8, D9, D12, D16, D17, D19, D20 e D22 não foram alcançados. 

O valor para o IDC-AF no trimestre é igual a 4,8 (quatro vírgula oito). 

Desafio D4:  RFB não terminou a homologação, está  com 53,87% de progresso nesta fase e há
demora  na  solução  de  MANTIS  pela  BRICON  .Com  a  inclusão  de  mais  roteiros  de  teste  o
percentual de progresso recuou.

Desafio  D6:  RFB não terminou a homologação,  está  com 30,26% de progresso nesta  fase.  Há
demora na solução de MANTIS pela BRICON .

Desafio D7: 95,28% dos testes concluídos e há demora na solução de MANTIS. O progresso é lento
nesta fase final dos testes pela complexidade dos erros encontrados e do trabalho de conferência.

Desafio D8:  94,93% dos testes  concluídos mas  ainda há demora na solução de MANTIS pela
BRICON que é o fator crítico de sucesso desta meta sendo que o progresso é lento nesta fase final
dos testes pela complexidade dos erros encontrados e do trabalho de conferência.

Desafio D9:  RFB ainda não terminou a homologação e estamos com 35,07% de progresso nesta
fase e há demora na solução de MANTIS pela BRICON.

Desafio D12: O processo de homologação do INSS não foi concluindo, impossibilitando o alcance
do desafio.

Desafio D16: O processo de homologação do INSS não foi concluído, impossibilitando o alcance
do desafio.

Desafio D17: A nova data prevista para a disponibilização é 31/07/2012.

Desafio D19 -  Houve um acréscimo considerável  na  quantidade de incidentes  que afetaram os
serviços do INSS, conforme demonstrado na planilha anexa.
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Apuração de Incidentes  - Abril, Maio e Junho / 2012

Desafio D20:

Os  ANOs listados abaixo, foram todos concluídos e assinados pelas áreas Gestora e Executora.

• ANO 04/2012 - DEGT/DESA - Concluído e assinado por ambas as partes;
• ANO 03/2011 - DEGT/DERE - Concluído e assinado por ambas as partes;
• ANO 03/2012 - DEGT/COAT - Concluído e assinado por ambas as partes;
• ANO 05/2012 - DEGT/CPRJ - Concluído e assinado por ambas as partes;
• ANO 06/2012 - DEGT/CPSP - Concluído e assinado por ambas as partes;
• ANO 07/2012 - DEGT/CPDF - Concluído e assinado por ambas as partes.

Com relação ao acompanhamento, foram implementadas consultas na ferramenta ConsoleNG, para
subsidiar a coleta de informações para as métricas: - "Indicador Quantidade de RAT Respondido
por Departamento" - já operacional e - Relatório de Eventos para Apuração do Cumprimento do
Tempo Estabelecido para Informe da Situação (6/2012) - esta consulta ainda precisa ser validada e
o processo de registro destas informações ainda não está totalmente em execução junto às áreas
envolvidas. Considerando que o estabelecimento do ANO foi concluído e o seu acompanhamento
está  viabilizado  parcialmente,  o  resultado  apresentado  não  foi  suficiente  para  alcançar  a  meta
estabelecida.

Desafio D22: O processo de homologação do INSS não foi concluído, impossibilitando o alcance
do desfio.

Percentual de Alcance:

AF= 4,8 PA = (4,8 – 0,0) x 100 , logo:PA = 48%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 10 (dez)
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 0 (zero)

Quantidade de serviços Quantidade de Incidentes Indicador

Cliente Abril Maio Junho Abril Maio Junho

RFB 62 62 62 19 5 10 0,55 1,45 1,70

MPS 14 14 14 0 3 13 1,14 1,95 2,29

INSS 100 100 100 71 30 63 1,64 0,39 0,46

PREVIC 10 10 10 2 0 3 0,50 2,30 2,70

MTE 6 6 6 17 2 5 4,00 6,66 7,83

Total 192 192 192 109 40 94 1,27 1,14 1,34

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)

Resultado do
Trimestre de 

Referência
(4º Trimestre / 2011)
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Resultado

IDC/AM - Desafios para o Segundo Trimestre de 2012 Pesos

D1  –  Publicar  o  edital  de  licitação  para  contratação  da  obra  de  modernização  dos  ambientes
internos do imóvel de Brasília.

1,0

D2 – Contratar projeto de reforma do prédio da empresa na Paraíba (UDPB/URPB). 1,5

D3 – Implantar mobiliário modular no CPSP e na URSP. 1,0

D4 –Implantar mobiliários modular nas unidades URPE, URGO, URSE e URRN. 1,0

D5 – Contratar projeto de reforma do prédio da empresa no Ceará (UDCE/URCE). 1,5

D6 - Implantar indicadores estratégicos na área financeira, disponibilizados para diretoria. 1,0

D7 – Integrar o SCDP ao SGPE. 1,0

D8 –  Integrar o SAE ( Sistema de Averbação de Empréstimos ) ao SGPe. 0,5

D9 – Realizar o recadastramento de todos os empregados da Dataprev. 1,5

Os desafios D3, D4, D7, D8 e D9 foram alcançados. Os desafios D1, D2, D5 e D6 não foram
alcançados. 

O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 5,0 (cinco).

Desafio D1: A planilha orçamentária detalhada não foi concluída pelo escritório de arquitetura, item
imprescindível  do projeto,  descumprindo o originalmente contratado,  tendo o DEEN trabalhado
com restrição legal de prazos para aquisição/contratação da planilha até o dia 15/07, contemplando
as necessárias aprovações dos órgãos competentes. 

Desafio  D2:  Licitação  não  acolheu  empresas  habilitadas.  Termo  de  referência  revisado  pelo
DEEN/DIOP. 

Desafio  D5:  Licitação  não  acolheu  empresas  habilitadas.  Termo  de  referência  revisado  pelo
DEEN/DIOP.

Desafio D6: A despeito dos indicadores estratégicos terem sido desenvolvidos e aprovados pela
DFS, não houve definição quanto à forma de implantação e disponibilização das informações.

Percentual de Alcance:
AF= 5,0 PA = (5,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 50%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0
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IDC-AT (atendimento)

Meta do trimestre (abril, maio e junho): 10 (dez)
Alcance Inicial (abril, maio e junho): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Segundo Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Atingir o percentual de 67% no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS. 1,5

D2 – Atingir o percentual de 93%, para os chamados solucionados na Central de Serviços em até
24 horas.

1,5

D3 – Todos os processos de trabalho da Central de Serviços padronizados e implantados. 1,5

D4 – Atingir o índice de 4 dias úteis no indicador de Idade Média dos Chamados não concluídos – 
IMC.

1,5

D5 – Implantar o domínio GOV em 100% das estações de trabalho da empresa, com sistema 
operacional Windows.

2,0

D6 - Escopo dos serviços realizados no ambiente do cliente definidos e validados junto à diretoria. 2,0

Os desafios D1, D3 e D5 foram alcançados. Os desafios D2, D4, e D6 não foram alcançados. 

O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 5,0 (cinco).

Desafio D2:  O indicador acumulado foi  de 92,14%. O principal  motivo para o não alcance do
desafio foi a quantidade elevada de chamados de correio eletrônico não solucionados.

Desafio D4:  Resultado foi de 10,20 dias. Demora na solução dos incidentes comunicados para os
sistemas corporativos, quando são necessárias alterações nos mesmos. Houve aumento de chamados
do CNIS e MTE.

Desafio D6: O grupo de trabalho foi criado e já definiu toda as ações necessárias para atendimento
do assunto, porém não concluiu a apresentação final para encaminhamento à diretoria.

Percentual de Alcance:

AF= 5,0 PA = (5,0 – 0,0) x 100 , logo:PA = 50%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

Terceiro Trimestre

PMDFT

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 95,75%
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT no terceiro trimestre de 2012 foi de 94,04%, ficando inferior a meta
(95.75%) em 1,71% . 
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Percentual de Alcance:

AF= 94,04 PA = (94,04 – 88,60) x 100 , logo: PA = 76,09% 
AI = 88,60 ( 95,75 – 88,60)
ME = 95,75

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/10/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Julho/12 Agosto/12 Setembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 177 211 186 573
Auxílio Doença 1.604 1.761 1.840 5.205
Licença Médica até 15 dias 957 967 1.017 2.941

Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)

681 593 684 1.958

Faltas Justificadas 3.418 3.531 3.727 10.676
Faltas Abonadas 268 304 280 852
Outras Faltas 74 51 24 149
TDA Mensal 3.760 3.886 4.031 11.677

THD Mensal 64.785 65.345 65.737 195.867

PMDFT 94,20 94,05 93,87 94,04

IRC

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 98,80%
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 90,77%

Resultado

O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
pelos contratos.

O  resultado  obtido  representa  a  porcentagem  geral  de  realização  dos  contratos  nos  meses
analisados.  É  importante  observar  que  as  realizações  acima  do  esperado  de  alguns  contratos
compensam aqueles com execução abaixo da média mensal.

O IRC apurado no último mês do trimestre estabelece o resultado deste indicador para o período,
observando que seu cálculo é realizado considerando os valores realizados no trimestre. 

Na competência de setembro de 2012, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão de
realização  para  o  período  em  análise  totalizaram  R$  75.419.553,83(Setenta  e  cinco  milhões,
quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

Em setembro o contrato INSS nº 071/2010 executou R$ 48.151.678,49 (Quarenta e oito milhões,
cento e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais, e quarenta e nove centavos) resultado
3,90% acima do previsto pela meta trimestral de 98,80%. O grupo de Empréstimos Consignados
apresentou o maior valor de execução após o contrato INSS nº 071/2010, com resultado de R$ 16,8
milhões ficando 13,83% acima da meta.  O contrato RFB 55/2011 realizou 53,40%, exatamente
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45,40% abaixo da meta estabelecida para o trimestre.

O contrato MPS 039/2008 – 5º Termo Aditivo teve execução abaixo da meta prevista, com 74,17%
do valor previsto, 24,63% abaixo da meta definida nesta competência.

 O resultado da PREVIC atingiu 99,34%, ficando 0,54% acima da meta estabelecida de 98,80% . O
contrato  MTE nº  25/2011,não apresentou faturamento  nesta  competência.  Ainda  em relação ao
cliente MTE,o contrato 019/2012 teve  resultado de IRC não satisfatório atingindo apenas 73,66%,
ficando assim 25,14% abaixo do projetado.

O grupo de Identificação de óbitos teve sensível  queda em relação ao mês anterior,  caindo de
145,34% para 96,47%.Este resultado ficou abaixo da meta(98,80%) em 2,33%.

O IRC obtido em setembro foi de 100,59%, e portanto o do trimestre, ficando satisfatoriamente
1,79% acima da meta  estabelecida (98,80%) pela Dataprev (Resolução 3162/2012) .

Percentual de Alcance:

AF= 100,59 PA = (100,59 – 90,77) x 100 , logo: PA = 100%
AI = 90,77 ( 98,50 – 90,77)
ME = 98,80

Quadro de Previsão Contratual

Quadro de Realização Contratual

IDC

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 0 (zero)

Contratos
Previsto Contratual (PC)

Julho Agosto Setembro Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 46.884.157,83 46.884.157,83 46.884.157,83 140.652.473,49
RFB – Contrato nº 55/2011 234.822,50 234.822,50 234.822,50 704.467,50
Empréstimos Consignados 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00
MPS - Contrato nº 039/2008 – 5º Termo Aditivo 1.198.572,60 1.198.572,60 1.198.572,60 3.595.717,80
Identificação de Óbitos 208.333,33 208.333,33 208.333,33 624.999,99
MTE – Contrato nº 25/2011 – 1º Termo Aditivo 635.468,64 635.468,64 635.468,64 1.906.405,92
PREVIC - Contrato nº 11/2010 –  3º Termo Aditivo 1.099.653,54 1.099.653,54 1.099.653,54 3.298.960,62
MTE – Contrato nº 19/2012 10.948.195,13 10.948.195,13 10.948.195,13 32.844.585,39

Total PC 76.209.203,57 76.209.203,57 76.209.203,57 228.627.610,72

Contratos
Realização Contratual (RC)

Julho Agosto Setembro Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Termo Aditivo 47.531.087,05 47.688.927,74 48.151.678,49 143.371.693,28
RFB – Contrato nº 55/2011 – 2º Termo Aditivo 663.178,74 - 125.395,22 788.573,96
Empréstimos Consignados 16.642.119,20 16.708.939,10 16.895.167,80 50.246.226,10
MPS - Contrato nº 039/2008 – 5º Termo Aditivo 908.491,83 890.291,27 888.974,24 2.687.757,34
Identificação de Óbitos 157.161,57 302.794,43 200.981,99 660.937,99
MTE – Contrato nº 25/2011 – 1º Termo Aditivo 10.895,01 104.769,42 - 115.664,43
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 3º Termo Aditivo 1.071.183,42 1.123.388,77 1.092.426,19 3.286.998,38
MTE – Contrato nº 19/2012 9.532.895,50 11.228.802,78 8.064.929,90 28.826.628,18

Total RC 76.517.012,32 78.047.913,51 75.419.553,83 229.984.479,66
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Resultado

Desafios para o Terceiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 - Disponibilizar no ambiente de produção o módulo de gestão comercial do Protheus. 3,0

D2 - Definir os processos de ANS (Acordo de Níveis de Serviço) e ANO (Acordos de Níveis 
Operacionais) para os serviços de TIC interna entre DRD (desenvolvimento), SUAT (atendimento) e 
DEIE (informações estratégicas).

4,0

D3 - Implantar módulos de mudança, configuração e incidente da ferramenta de gestão de serviços de 
TIC.

3,0

Os desafios D1 e D2 foram atendidos. O desafio D3 não foi alcançado.

 O valor para o IDC no trimestre é igual a 7,0 (sete).

Desafio D3:  Os módulos de incidente,  configuração e mudança fazem parte da ferramenta CA
Service Desk que teve sua instalação concluída no ambiente de produção no dia 01/10/2012. A
instalação foi realizada no padrão default, ou seja, sem customização. O desafio de implantar não
foi alcançado.

Percentual de Alcance:

AF= 7,0 PA = (7,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 70%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

PMDFT-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 95,75%
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AF no terceiro trimestre de 2012 foi de 94,65%,  ficando inferior a
meta (95.75%) em 1,10% 

Percentual de Alcance:
AF=  94,65 PA = (94,65– 88,60) x 100 , logo: PA = 84,62% 
AI = 88,60 ( 95,75 – 88,60)
ME = 95,75 
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Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/10/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Julho/12 Agosto/12 Setembro/12
Acumulado no

Trimestre

Acidente do Trabalho
91

86 106 283

Auxílio Doença 555 559 593 1.707
Licença Médica até 15 dias 452 437 543 1.432

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

351 385 368 1.104

Faltas Justificadas 1.449 1.467 1.610 4.526
Faltas Abonadas 165 201 183 549
Outras Faltas 48 24 10 82
TDA Mensal 1.662 1.692 1.803 5.157

THD Mensal 31.776 32.206 32.486 96.468

PMDFT- AF 94,77 94,75 94,45 94,65

PMDFT-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 95,75%
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AM no terceiro trimestre de 2012 foi de 93,93%,  ficando inferior a
meta (95.75%) em 1,82% . 

Percentual de Alcance:
AF= 93,93 PA = (93,93 – 88,60) x 100 , logo: PA = 74,55% 
AI = 88,60 (95,75 – 88,60)
ME = 95,75

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/10/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Julho/12 Agosto/12 Setembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 21 40 15 76
Auxílio Doença 268 391 409 1.068
Licença Médica até 15 dias 164 224 146 535

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

115 82 112 309

Faltas Justificadas 568 737 683 1.988
Faltas Abonadas 32 33 42 107
Outras Faltas 7 22 6 35
TDA Mensal 607 792 731 2.130

THD Mensal 11.577 11.687 11.818 35.082

PMDFT- AM 94,76 93,22 93,81 93,93
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PMDFT-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 95,75%
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT – AT no terceiro trimestre de 2012 foi de 92,98%,  ficando inferior a
meta (95.75%) em 2,77% . 

Percentual de Alcance:
AF= 92,98 PA = (92,98 – 88,60) x 100 , logo: PA = 61,26% 
AI = 88,60 (95,75 – 88,60)
ME = 95,75

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 09/10/2012)

VARIÁVEIS
TDA 

Julho/12 Agosto/12 Setembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 65 86 64 215
Auxílio Doença 780 811 838 2.429
Licença Médica até 15 dias 341 374 328 1.043

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

216 151 203 570

Faltas Justificadas 1.401 1422 1.433 4.257
Faltas Abonadas 71 70 55 196
Outras Faltas 19 5 8 32
TDA Mensal 1.491 1497 1.496 4.485

THD Mensal 21.284 21.302 21.265 63.851

PMDFT-AT 92,99 92,97 92,65 92,98

TMA

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 18h
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 38h

Resultado

O indicador  apresentou  constância  de  resultados  durante  o  trimestre.  O início  do trimestre  foi
marcado por um grande número de ocorrência abertas para a transferência de caixas postais da
ferramenta anterior pela atual ferramenta de correio.

Total de chamados
Julho Agosto Setembro

23.463 20.772 16.151
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Percentual de Alcance:

AF= 14,79 PA = (14,79 – 38,00) x 100 , logo: PA = 100,00%
AI = 38,00 (18,00 – 38,00)
ME = 18,00

IDC-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Terceiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 –  Implantação da versão 2 do Sistema CBO MTE. 0,5

D2 – Iniciar, no ambiente de produção, o processo de batimento dos cadastros dos RPPS carregados no
CNIS-RPPS.

0,5

D3 – Implantação do piloto SIBE BI em 1 APS. 1,5

D4 – Implantação de alta disponibilidade do CNIS. 0,8

D5 – Implantação de alta disponibilidade do MTE. 0,8

D6 -   Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 109 - INTRINSECOS / SDC 
ONL.

0,2

D7 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 208 - CND e nº 229 – CND-
COMP.

0,2

D8 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 209 – GFIP. 0,2

D9 – Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 210 – RECOLHIMENTO. 0,2

D10 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 212 - SICOB CONSULT 0,2

D11 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 213 –SICOB Atualização e OS nº 226 – SICOB 
Comp.

0,2

D12 – Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 214 - DIVIDA CONSULTA. 0,2

D13 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 215 – DIVIDA ATUALIZAÇÃO. 0,2

D14 - Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço nº 216 – CADASTRO. 0,2

D15 - Concluir a fase de testes da OS nº 230 – DIVIDA Comp. 0,2

D16 -  Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 231 SICOB-DIVIDA Comp. 0,2

D17 -  Implantar a versão 3.5 da Extrato. 1,0

D18 - Expansão do Portal SIBE-LOAS para, pelo menos, 15 estados da Federação. 1,0

D19 - Reduzir em 20% o nº de incidentes de indisponibilidade total dos serviços com INSS, MPS, 
PREVIC, MTE, RFB tendo como base a quantidade de incidentes do 4º trimestre/2011.

0,5
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D20 - Implantar o módulo de demandas do Clarity na PREVIC. 0,5

D21 - Disponibilizar para homologação do módulo de formulários dinâmicos /parametrizados do SIACI. 0,5

D22 - Reduzir em 20% o nº de RDM sem o preenchimento do FAL, em relação ao trimestre anterior. 0,2

Os desafios D1, D3, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D18, D19, D20, D21 e D22
foram alcançados. Os desafios D2, D4, D5, D12, D17, não foram alcançados. 

O valor para o IDCAF no trimestre é igual a 6,7 (seis vírgula sete).

Desafio D2: Problemas no gargalo na criação do projeto físico de banco de dados foram superados,
mas  surgiram  problemas  no  desenvolvimento  das  aplicações  que  impediram a  homologação  e
conclusão da entrega.

Desafio D4: Foram identificadas pelas áreas técnicas a necessidade de revisão na configuração da
infraestrutura.  Diversas  ações  adotadas,  mas  ocorreram algumas  barreiras  técnicas,  bem como
dificuldades  na  readequação  de  datas  para  realização  das  manutenções,  em  função  de
incompatibilidades  com as  necessidades  do  cliente.  A situação  foi  equalizada,  mas  não  houve
tempo hábil para cumprir o desafio.

Desafio D5: Foram identificadas pelas áreas técnicas a necessidade de revisão na configuração da
infraestrutura.  Diversas  ações  adotadas,  mas  ocorreram algumas  barreiras  técnicas,  bem como
dificuldades  na  readequação  de  datas  para  realização  das  manutenções,  em  função  de
incompatibilidades  com as  necessidades  do  cliente.  A situação  foi  equalizada,  mas  não  houve
tempo hábil para cumprir o desafio.

Desafio D12:  A PGF só iniciou  os trabalhos de homologação em  10/09. Fase da Os está com
80,75% de conclusão.

Desafio  D17:  Processamento  da  GFIP na  plataforma  baixa  e  testes  de  desempenho  ainda  não
concluídos.

Apuração de Incidentes  - 3º Trimestre / 2012

Quantidade de serviços Quantidade de Incidentes Indicador

Cliente Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro

RFB 63 63 63 12 14 2 0,44 1,36 1,70

MPS 16 16 16 5 1 4 0,63 1,83 2,29

INSS 100 100 100 37 48 46 1,31 0,37 0,46

PREVIC 10 10 10 12 4 6 2,20 2,16 2,70

MTE 6 6 6 0 6 1 1,17 6,26 7,83

Total 195 195 195 66 73 59 1,02 1,07 1,34

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)

Resultado do
Trimestre de 

Referência
(4º Trimestre / 2011)
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Percentual de Alcance:

AF= 6,7 PA = (6,7 – 0,0) x 100 , logo: PA = 67%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Terceiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Concluir povoamento do sistema de manutenção de ativos das unidades da Dataprev. 1,0

D2 – Contratar projeto de reforma do prédio da empresa na Paraíba (UDPB/URPB). 1,0

D3 – Iniciar obra de reforma do prédio da empresa em Alagoas (URAL). 1,0

D4 – Contratar nova ata de SRP - Sistema de Registro de Preço - para aquisição de mobiliário. 1,0

D5 – Contratar por Sistema de Registro de Preço (SRP) os componentes para a solução de audiovisual. 1,0

D6 - Contratar projeto de reforma do prédio da empresa no Ceará (UDCE/URCE). 1,0

D7 – Implantar a PQS - Planilha de Qualificação de Serviços no Protheus. 1,0

D8 –  Implantar Dashboard (painel de controle) de acompanhamento orçamentário. 1,0

D9 – Concluir fechamento do balancete do mês de agosto/2012. 1,0

D10 - Ofertar curso online sobre os produtos desenvolvidos pela Dataprev (nível básico). 1,0

Os desafios D1, D2, D7, D8, D9 e D10 foram alcançados. Os desafios D3, D4, D5 e D6 não foram
alcançados.

O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 6,0 (seis).

Desafio D3: O processo encontra-se em licitação. Abertura do pregão prevista para 30/10/2012.

Desafio D4: Em fase de chancela do Edital pelo jurídico para posterior assinatura.
Desafio D5: O processo, já chancelado pela CGCJ, encontra-se em fase de assinatura de contratos
com fornecedores, sendo que um deles encontra-se com a documentação fiscal obrigatória vencida
em fase de regularização, fato que inviabilizou a conclusão do desafio no prazo acordado.

Desafio D6:  Processo em fase de análise de propostas da terceira empresa colocada pois as duas
primeiras que apresentaram o menor preço foram inabilitadas.
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Percentual de Alcance:

AF= 6,0 PA = (6,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 60%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (julho, agosto e setembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (julho, agosto e setembro): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Terceiro Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Atingir o percentual de 68 %, no trimestre, no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS. 2,0

D2 – Atingir o percentual de 95 %, para os chamados solucionados na Central de Serviços em até 24
horas.

1,0

D3 – Atingir o percentual máximo de 3 %, para os chamados repassados pela Central de Serviços, para 
o 2º nível, após 24 horas.

1,0

D4 – Atingir o índice de 4 dias úteis, em 30/09/2012, no indicador de Idade Média dos Chamados não 
concluídos – IMC.

1,0

D5 – Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o percentual de 
100 %.

2,0

D6 - Resolução de 100% dos apontamentos da auditoria interna pendentes, com prazo para atendimento
até 30/09/2012, sob responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e Unidades Regionais, com 
vencimento até 30/09/2012. 

3,0

Os desafios D2, D3, D5 e D6 foram alcançados. Os desafios D1 e D4 não foram alcançados.

O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 7,0 (sete).

Desafio D1: Resultado final do indicador: 63,04%.

O ISCS é um indicador que mede o percentual de chamados que devem ser concluídos na Central
de  Serviços  em relação  ao  total  de  chamados.  Entretanto,  o  percentual  de  chamados  que  não
poderiam ser resolvidos na central (chamados de hardware, circuito, inconsistência de sistemas,
 inconsistência de dados, dentre outros) está muito próximo de 32%, o que teria como consequência
que  o  ISCS máximo alcance  apenas  68%.  Neste  trimestre,  aparentemente,  não  houve  margem
operacional, indicado o pequeno desvio que ocasionou o não alcance da meta.
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A SUAT, através do DECS e da COQT, está elaborando um estudo estatístico para verificar  a
variabilidade dos chamados que não podem ser concluídos pela Central. A proposta de trabalho terá
como objetivo alterar o método de cálculo do indicador, passando a ser calculado com base no
percentual de solução sobre o que é possível ser solucionado na Central de Serviços e não mais
sobre o total de chamados. Será alvo da proposta avaliar se deverá existir uma espécie de média
móvel para o cálculo do indicador.

Quantidade de chamados concluídos na Central de Serviços
Julho Agosto Setembro

20.510 17.325 13.466

Desafio D4: Resultado final do indicador: 15,81 dias

Com o atual  fluxo de trabalho, em relação aos registros de vários chamados de incidentes dos
usuários que dependem de uma solução através da manutenção em código fonte dos sistemas, a
meta  torna-se praticamente inalcançável,  tendo em vista que o esforço necessário  por  parte  da
DRD/SUDS para alteração de tais códigos é, salvo raríssimas exceções, muito maior que 4 (quatro)
dias, que é a meta do indicador.

Estudo estatístico sobre o Índice Médio de Chamados não Concluídos - IMC
IMC - Idade Média
dos Chamados não
Concluídos (dias)

Quantidade de
ocorrências no

trimestre

Frequência relativa
do IMC

Frequência
acumulada do IMC

0.0 - 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 1.5
1.5 - 2.0
2.0 - 2.5
2.5 - 3.0
3.0 - 3.5
3.5 - 4.0
4.0 - 4.5

Acima de 4.5

228
68

138
46
117
42
98
19
60

456

17.92%
5.35%

10.85%
3.62%
9.20%
3.30%
7.70%
1.49%
4.72%

35.85%

17.92%
23.27%
34.12%
37.74%
46.93%
50.24%
57.94%
59.43%
64.15%
100.00%
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O  gráfico  representa  a  quantidade  de  chamados  represados  em  suas  devidas  séries.  Nota-se
claramente  que  a  maior  quantidade  de  chamados  está  acumulada  acima  de  4,0  dias  úteis  e
representa quase a metade dos chamados (40,57%). 

O Gráfico  acima representa  a  relação entre  a  meta  e  o  maior  índice  médio  de  chamados  não
concluídos. Conclui-se que existe uma dispersão muito grande entre os dois, ou seja, a meta é de 4
(quatro) dias úteis e o maior índice é de 104,5 dias úteis (até 30/09). Como o índice é calculado
através  de  média,  a  meta  não  está  sendo  alcançada  porque  a  quantidade  de  chamados  não
concluídos em 4 dias (59,43%) é praticamente igual aos que estão acima de 4 dias (40,57%). Desta
forma, a média permanece inalterada, com leve tendência para a direita, que de qualquer forma, não
leva a média para o alcance da meta.
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Tabela com os maiores IMCs
Sistema Quantidade de

Ocorrências
IMC (em dias)

Sistemas do MTE 74 104.50

Sistemas de Gestão 57 44.46

Sistemas do CNIS 69 31.12

Equipamento de Informática 133 11.45

Sistemas de Benefício 33 28.40

Infraestrutura 29 20.58

Meios de Comunicação 26 13.78

Sistemas de Arrecadação 5 27.95

Software 14 6.52

Outros 9 8.64

Equipamento de TP 4 5.44

Sistemas de Previdência Complementar 1 21.33

Sistemas de Gestão de Informações 2 6.81

Percentual de Alcance:

AF= 7,0 PA = (7,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 70%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

Quarto Trimestre

PMDFT

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT para o quarto trimestre de 2012 é de 94,37%, ficando inferior a meta
(95.75%) em 1,38% .

Percentual de Alcance:

AF= 94,37 PA =(94,37 – 88,60) x 100 , logo: PA = 80,70%
AI = 88,60 ( 95,75 – 88,60)
ME = 95,75
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Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 11/01/2013)

VARIÁVEIS
TDA 

Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 161 128 140 429
Auxílio Doença 1.530 1.577 1.622 4.730
Licença Médica até 15 dias 842 931 761 2.534

Demais Faltas Justificadas (ACT e
legislação)

778 1.275 657 2.710

Faltas Justificadas 3.311 3.911 3.180 10.402
Faltas Abonadas 389 198 245 832
Outras Faltas 81 52 13 146
TDA Mensal 3.781 4.161 3.438 11.380

THD Mensal 66.820 67.870 67.585 202.275

PMDFT 94,34 93,87 94,91 94,37

IRC

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 99,00%
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 90,77%

Resultado

O cálculo do IRC é realizado mensalmente e seu resultado apresentado por trimestre. Considera-se
cumulativamente a razão entre os valores efetivamente cobrados e os valores previstos mensalmente
pelos contratos. O resultado obtido representa a porcentagem geral de realização dos contratos nos
meses analisados. É importante observar que as realizações acima do esperado de alguns contratos
compensam aqueles com execução abaixo da média mensal.  O IRC apurado no último mês do
trimestre  estabelece  o  resultado  deste  indicador  para  o  período,  observando que  seu  cálculo  é
realizado considerando os valores realizados no trimestre. 

Na competência de dezembro de 2012, os serviços prestados aos clientes que possuem previsão de
realização para  o período em análise  totalizaram R$ 64.725.989,88 (sessenta  e  quatro milhões,
setecentos  e  vinte  e  cinco  mil,  novecentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  oito  centavos),
acrescidos de R$ 16.587.353,06 (dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil,  trezentos e
cinquenta e três reais, e seis centavos), referentes à proposta nº 033/2012 da RFB, que está cobrindo
os  serviços  da  Dívida  Ativa  e  Gestão  Previdenciária,  e  de  R$  15.606.653,04  (quinze  milhões,
seiscentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), referentes à utilização no
novo contrato do INSS para complemento do lançamento da Maciça referente à competência de
dezembro,  totalizando  R$  96.919.985,98  (noventa  e  seis  milhões,  novecentos  e  dezenove  mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Em dezembro, houve o encerramento do contrato INSS nº 071/2010, executando-se o valor de R$
37.940.703,68 (trinta e sete milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e três reais e sessenta e
oito  centavos),  alcançando  assim  o  valor  total  do  1º  Termo  Aditivo  até  então  vigente.  Para
completar  o  lançamento  de  todos  os  serviços  prestados  ao  INSS  no  mês,  utilizou-se  R$
15.606.653,04 (quinze milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro
centavos) do Contrato INSS nº 106/2012, conforme tratativas previamente acertadas com o cliente. 
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O grupo de Empréstimos Consignados apresentou o maior valor de execução após o cliente INSS,
com resultado de R$ 17,1 milhões, finalizando o trimestre com execução 13,45% acima do previsto.

O contrato RFB 55/2011 2° Termo Aditivo realizou 39,92% e o contrato MPS 039/2008 – 5º Termo
Aditivo teve execução de 75,22%, ambos abaixo das metas definidas nesta competência (99%).

O resultado da PREVIC atingiu 102,61%, ficando 3,61% acima da meta estabelecida de 99,00%. Os
contratos  do  cliente  MTE  executaram  28,56%  (25/2011)  e  73,37%  (19/2012),  estando  ambos
também abaixo da meta de 99%.

O grupo de Identificação de óbitos apresentou execução de 134,01%, estando 35,01% acima da
meta.

O IRC final obtido ao fim do trimestre foi de 101,83%, ficando satisfatoriamente 2,83% acima da
meta estabelecida (99,00%).

Percentual de Alcance:

AF= 101,83 PA = (101,83 – 90,77) x 100 , logo: PA = 100%
AI =  90,77 ( 99,00 – 90,77)
ME = 99,00

Quadro de Previsão Contratual
Contratos

Previsto Contratual (PC)
Outubro Novembro Dezembro Trimestre

INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Aditivo 46.884.157,83 46.884.157,83 46.884.157,83 140.652.473,49
INSS - Contrato nº 106/2012 - - - 0,00
RFB – Contrato nº 55/2011 234.822,50 234.822,50 234.822,50 704.467,50
Empréstimos Consignados 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00
MPS - Contrato nº 039/2008 – 5º Termo Aditivo 1.198.572,60 1.198.572,60 1.198.572,60 3.595.717,80
Identificação de Óbitos 208.333,33 208.333,33 208.333,33 624.999,99
MTE – Contrato nº 25/2011 – 1º Termo Aditivo 635.468,64 635.468,64 635.468,64 1.906.405,92
PREVIC - Contrato nº 11/2010 –  3º Termo Aditivo 1.099.653,54 1.099.653,54 1.099.653,54 3.298.960,62
MTE – Contrato nº 19/2012 10.948.195,13 10.948.195,13 10.948.195,13 32.844.585,39
Proposta Comercial n° 33/2012 16.596.539,38 16.587.353,06 16.587.353,06 49.771.245,50

Total PC 92.805.742,95 92.796.556,63 92.796.556,63 278.398.856,22
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Quadro de Realização Contratual

IDC

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Quarto Trimestre de 2012 Pesos

D1 - Elaborar calendário dos eventos significativos da Empresa, envolvendo todas as diretorias. 1,0

D2 - Definir os procedimentos operacionais necessários para implantação dos Planos de Continuidade de 
Negócios dos clientes (MTE, RFB, INSS, MPS, Previc e Dataprev) e realizar teste de restauração de dados
em Centro de Processamento secundário.

1,0

D3 - Realizar a Avaliação de Desempenho do corpo funcional e gerencial. 1,5

D4 - Aplicar a prova do Processo de Progressão Funcional 2012. 1,5

D5 - Gestão de incidentes estruturada por cliente, com escopo definido. 1,0

D6 - Implantar módulos de mudança, configuração e incidente da ferramenta de gestão de serviços de TIC 
para RFB e CNIS.

1,5

D7 - Publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Dataprev 1,5

D8 - Implantar o novo modelo de formação de preços. 1,0

Os desafios D1, D2, D3, D4, D7 e D8 foram atendidos. O desafio D5 e D6 não foram alcançados.

O valor para o IDC no trimestre é igual a 7,5 (sete vírgula cinco).

Desafio D5:  Este indicador não alcançou a meta, uma vez que existem ações que dependem das
novas ferramentas adquiridas e ainda não implantadas.

Desafio  D6:  Devido  o  atraso  no  processo  de  instalação  (concluído  na  segunda  quinzena  de
dezembro/2012), pela empresa B2Br, dos módulos da nova ferramenta de serviços de gestão de
TIC. A nova data prevista para conclusão do processo é dia 31/03/2013.

Percentual de Alcance:

AF= 7,5 PA = (7,5 – 0,0) x 100 , logo: PA = 75,00%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

Contratos
Realização Contratual (RC)

Outubro Novembro Dezembro Trimestre
INSS - Contrato nº 071/2010 – 1º Termo Aditivo 47.956.841,07 49.317.295,94 37.940.703,68 135.214.840,69
INSS - Contrato nº 106/2012 - - 15.606.653,04 15.606.653,04
RFB – Contrato nº 55/2011 – 2º Termo Aditivo 40.389,47 240.833,96 0,00 281.223,43
Empréstimos Consignados 16.903.257,00 17.042.117,40 17.111.490,20 51.056.864,60
MPS - Contrato nº 039/2008 – 5º Termo Aditivo 888.142,26 915.150,88 901.333,62 2.704.626,76
Identificação de Óbitos 338.078,69 245.922,81 253.561,66 837.563,16
MTE – Contrato nº 25/2011 – 1º Termo Aditivo - 307.523,55 231.159,27 538.682,82
PREVIC - Contrato nº 11/2010 – 3º Termo Aditivo 1.140.346,61 1.130.970,30 1.113.994,69 3.385.311,60
MTE – Contrato nº 19/2012 8.774.965,25 8.150.774,43 7.173.736,76 24.099.476,44
Proposta Comercial n° 33/2012 16.596.539,38 16.587.353,06 16.587.353,06 49.771.245,50

Total RC 92.638.559,73 93.937.942,32 96.919.985,98 283.496.488,03
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PMDFT-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT para o quarto trimestre de 2012 é de 94,82%, ficando inferior a meta
(95.75%) em 0,93% . 

Percentual de Alcance:

AF= 94,82 PA = (94,82– 88,60) x 100 , logo: PA = 87,00%
AI = 88,60 ( 95,75 – 88,60)
ME = 95,75

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 11/01/2013)

VARIÁVEIS
TDA 

Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 112 107 112 331
Auxílio Doença 502 555 548 1.604
Licença Médica até 15 dias 411 482 351 1.244

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

384 701 427 1.512

Faltas Justificadas 1.408 1.845 1.439 4.692
Faltas Abonadas 283 124 104 511
Outras Faltas 16 33 5 54
TDA Mensal 1.707 2.002 1.548 5.257

THD Mensal 33.401 34.171 33.998 101.570

PMDFT- AF 94,89 94,14 95,45 94,82

PMDFT-AM(Área Meio)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT para o quarto trimestre de 2012 é de 94,98%, ficando inferior a meta
(95.75%) em 0,77% . 

Percentual de Alcance:

AF= 94,98 PA = (94,98 – 88,60) x 100 , logo: PA = 89,24%
AI = 88,60 (95,75 – 88,60)
ME = 95,75
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Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 11/01/2013)

VARIÁVEIS
TDA 

Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 0 0 0 0
Auxílio Doença 317 313 319 949
Licença Médica até 15 dias 174 152 79 405

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

112 122 52 287

Faltas Justificadas 604 587 451 1.641
Faltas Abonadas 57 28 154 239
Outras Faltas 62 19 1 82
TDA Mensal 723 634 606 1.962

THD Mensal 14.917 12.172 11.986 39.075

PMDFT- AM 95,15 94,79 94,95 94,98

PMDFT-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 95,75%
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 88,60%

Resultado

O resultado final do PMDFT para o quarto trimestre de 2012 é de 93,52%, ficando inferior a meta
(95.75%) em 2,23% . 

Percentual de Alcance:

AF= 93,52 PA = (93,52 – 88,60) x 100 , logo: PA = 68,82%
AI = 88,60 (95,75 – 88,60)
ME = 95,75

Quadro de Ocorrências de Faltas  (fonte: DEPE em 11/01/2013)

VARIÁVEIS
TDA 

Outubro/12 Novembro/12 Dezembro/12
Acumulado no

Trimestre
Acidente do Trabalho 49 21 28 98
Auxílio Doença 711 709 756 2.175
Licença Médica até 15 dias 257 297 331 884

Demais Faltas Justificadas (ACT e 
legislação)

174 452 177 803

Faltas Justificadas 1.190 1.479 1.291 3.960
Faltas Abonadas 49 46 95 190
Outras Faltas 3 0 7 10
TDA Mensal 1.242 1.525 1.393 4.160

THD Mensal 21.190 21.527 21.452 64.169

PMDFT-AT 94,14 92,92 93,51 93,52
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TMA

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 17,5h
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 38h

Resultado

Durante o quarto trimestre de 2012 intensificou-se o trabalho coordenado entre todos os níveis de
atendimento  o  que  resultou  em  significativo  impacto  positivo  para  o  Cliente,  haja  vista  a
importância de eliminar pendências e fechar as ocorrências, que por vezes já estavam concluídas
restando  apenas  o  encerramento  no  sistema  de  atendimento.  Logicamente  o  Tempo  Médio  de
Atendimento - TMA é o indicador que poderia ser impactado, já que calcula a média dos tempos de
atendimento sobre as ocorrências concluídas no semestre em questão.

Total de chamados:
Outubro Novembro Dezembro

20.657 17.499 17.717

Percentual de Alcance:

AF= 18,63 PA = (18,63 – 38,00) x 100 , logo: PA = 94,49%
AI = 38,00 (17,5 – 38,00)
ME = 17,5h
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IDC-AF (Área Fim)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 0 (zero)

Resultado

Desafios para o Quarto Trimestre de 2012 Pesos

D1 –  Implantar o primeiro módulo do SISGPEP. 0,5

D2 – Disponibilizar em ambiente de produção batimento de contrato do
Empréstimo Consignado com a Câmara Interbancária de
Pagamentos (CIP).

0,5

D3 – Disponibilizar em ambiente de pré-produção a Ordem de Serviço
nº 213 – SICOB Atualização Homologada.

0,2

D4 – Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço nº 214 – DIVIDA Consulta. 0,2

D5 – Disponibilizar em ambiente de pré-produção a Ordem de Serviço
nº 215 – DIVIDA Atualização Homologada.

0,2

D6 -   Disponibilizar em ambiente de pré-produção a Ordem de Serviço
nº 226 – SICOB Comp Homologada.

0,2

D7 - Disponibilizar em ambiente de pré-produção a OS nº 230 – DIVIDA
Comp Homologada.

0,2

D8 - Disponibilizar em ambiente de pré-produção a Ordem de Serviço
nº 231 - SICOB DIVIDA Comp Homologada.

0,2

D9 – Expansão do Portal SIBE LOAS , pelo menos, 20 estados da
Federação.

1,0

D10 - Implantar contingenciamento de dados de produção do SIBE no site SP. 0,2

D11 - Implantar contingenciamento de dados de produção do CNIS no site SP. 0,2

D12 – Implantar contingenciamento de dados de produção do M T E no site SP. 0,2

D13 - Implantar versão inicial do Painel de Monitoramento para o MTE. 0,5

D14 - Implantar o Extrato 3.5 (CNIS e SIBE). 2,0

D15 - Encerrar as Ordens de Serviço nº 109 - Intrínsecos 3 e nº 110 - CNISA – DCBC. 0,3

D16 -  Encerrar as Ordens de Serviço nº 324 - COMPREV-RO , nº 325 - COMPREV-RI e nº 331 - 
BMD 2.

0,5

D17 -  Implantar o Módulo de Configuração da Agenda da APS (SISAGE) em 15 estados. 0,5

D18 - Disponibilizar em ambiente de homologação o cruzamento entre os dados do RPPS (Informe 
RPPS).

0,5

D19 - Disponibilizar em ambiente de homologação as consultas do CNIS Cidadão no Portal CNIS. 0,5

D20 - Implantar a alta disponibilidade do CNIS. 0,2

D21 - Implantar a alta disponibilidade do MTE. 0,2

D22 - Reduzir em 25% o nº de incidentes de indisponibilidade total dos serviços contratados com 
INSS, MPS, PREVIC, MTE, RFB tendo como base a quantidade de incidentes do 4º trimestre/2011.

0,5

D23 - Obter 90% das RDMs de produção no trimestre com preenchimento de FAL (Formulário de 
Atesto e Liberação).

0,5

Os desafios D1, D2, D3, D4, D6, D8, D9, D10, D15, D16, D18, D19 e D23 foram alcançados. Os
desafios D5, D7, D11, D12, D13, D14, D17, D20, D21 e D22 não foram alcançados. 

O valor para o IDCAF no trimestre é igual a 5,3 (cinco vírgula três).

Desafio D5: Cliente PGFN (PGF) não terminou a homologação do DIVIDA em função de atraso
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das fases anteriores.

Desafio D7: Desafio vinculada/dependente do D5.

Desafio D11:  Devido aos deslocamentos de datas de implantação por solicitação do cliente, bem
como as poucas janelas liberadas para manutenção, o cronograma foi seriamente prejudicado. O
desafio D11 está diretamente relacionado com os desafios D20 e D22.

Desafio D12: Devido aos deslocamentos de datas de implantação por solicitação do cliente, bem
como as poucas janelas liberadas para manutenção, o cronograma foi seriamente prejudicado.  O
desafio D12 está diretamente relacionado com os desafios D20 e D22.

Desafio D13:  Mudança de estratégia com o cliente em função da performance da máquina de
produção do MTE para a execução das extrações necessárias.

Desafio D14: O cliente não autorizou a entrada em produção no dia 28/12/2012.

Desafio D17: Priorização por parte do INSS da expansão do LOAS e, por conseguinte, necessidade
de uma única versão do SGA para o LOAS e SISAGE.

Desafio D20: Devido aos deslocamentos de datas de implantação por solicitação do cliente, bem
como as poucas janelas liberadas para manutenção, o cronograma foi seriamente prejudicado.

Desafio  D21:  Desafio  não  alcançado.  Devido  aos  deslocamentos  de  datas  de  implantação  por
solicitação do cliente, bem como as poucas janelas liberadas para manutenção, o cronograma foi
seriamente prejudicado.

Desafio D22: Em função do resultado obtido conforme demonstrado no quadro abaixo:

Apuração de Incidentes  - 4º trimestre / 2012

Percentual de Alcance:

AF= 5,3 PA = (5,3 – 0,0) x 100 , logo: PA = 53,00%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

Quantidade de serviços Quantidade de Incidentes Indicador

Cliente Outubro Novembro Dezembro Outubro Novembro Dezembro

RFB 63 63 63 0 5 2 0,11 1,28 1,70

MPS 16 16 16 4 2 2 0,50 1,72 2,29

INSS 100 100 100 93 33 38 1,64 0,35 0,46

PREVIC 10 10 10 14 4 12 3,00 2,03 2,70

MTE 6 6 6 27 15 0 7,00 5,87 7,83

Total 195 195 195 138 59 54 1,29 1,01 1,34

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)

Resultado do
Trimestre de 

Referência
(4º Trimestre / 2011)
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IDC-AM (Área Meio)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 0 (zero)

Resultado: 

Desafios para o Quarto Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Definir indicadores do macroprocesso “Adquirir, Construir e Gerir Bens e Equipamentos”. 1,5

D2 – Definir os indicadores dos macroprocessos da DPE e aprová-los na Diretoria. 1,5

D3 – Aprovar política de segurança física e patrimonial para as instalações da Dataprev. 1,5

D4 – Implantar a solução de projeção audiovisual em todas as instalações da Dataprev 1,5

D5 – Contratar obra de modernização dos ambientes internos do imóvel em Brasília 1,5

D6 - Contratar nova ata de SRP - Sistema de Registro de Preço – para aquisição de 
microcomputadores.

1,5

D7 – Contratar Serviço de Bombeiro Profissional Civil para o Rio de Janeiro e publicar edital de 
contratação para São Paulo.

1,0

Os desafios D1, D2, D3 e D4 e foram alcançados. Os desafios D5, D6 e D7 não foram alcançados. 

O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 6,0 (seis).

Desafio  D5:  Permanece  em  processo  licitatório,  na  fase  de  análise  de  propostas,  portanto,  a
contratação ainda não foi efetivada.
Desafio D6: Houve uma série de Recursos e uma representação no TCU (fatores externos sob os
quais não temos governança) que acabaram por impedir a conclusão do Processo Licitatório.

Desafio D7: Após impugnações e consequentes revisões do edital, a licitação para o Rio de Janeiro
foi concluída com vencedor, porém sem tempo hábil para contratação até 31/12.12.
Em relação a São Paulo, o edital foi elaborado e foram feitos apontes pela área jurídica, sem ter
sido publicado em tempo hábil.

Percentual de Alcance:
AF= 6,0 PA = (6,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 60,00%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0

IDC-AT (Atendimento)

Meta do trimestre (outubro, novembro e dezembro): 10 (dez)
Alcance Inicial (outubro, novembro e dezembro): 0 (zero)
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Resultado: 

Desafios para o Quarto Trimestre de 2012 Pesos

D1 – Atingir o percentual de 68%, no trimestre, no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS. 1,0

D2 – Atingir o percentual de 95% para os chamados solucionados na Central de Serviços em até 24
horas.

1,0

D3 – Atingir o percentual máximo de 2,5%, para os chamados repassados pela Central de Serviços, 
para o 2º nível, após 24 horas. 1,0

D4 – Instalar o SR CACIC em 100% das estações de trabalho da Dataprev até 31/12/2012. 2,0

D5 – Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o percentual de 100%. 2,0

D6 - Resolução de 100% dos apontamentos da auditoria interna pendentes, com prazo para 
atendimento até 31/12/2012, sob responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e Unidades Regionais 
e com vencimento até 31/12/2012.

3,0

Os desafios D2, D3, D4 e D6 foram alcançados. Os desafios D1 e D5 não foram alcançados. 

O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 7,0 (sete).

Desafio D1:   A análise realizada no quarto trimestre de 2012 ilustra que 66,13% dos chamados
registrados eram de competência de solução na Central de Serviços, sendo solucionados 94,99% do
que compete ou 62,82% do total registrado.

Desafio D5:  As ocorrências  que não estão sob controle da SUAT ainda não foram concluídas,
gerando quantidade insuficiente para atendimento da meta.

Percentual de Alcance:

AF= 7,0 PA = (7,0 – 0,0) x 100 , logo: PA = 70,00%
AI = 0,0 (10,0 – 0,0)
ME = 10,0
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INDICADORES INSERIDOS NO ICR

Percentual Médio da Força de Trabalho

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 
Medida

Percentual Médio da Força de
Trabalho

PMDFT
SISGRH
(Sistema de
Gestão de RH)

Mensal Percentagem

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

O PMDFT é calculado com dados defasados em 30 dias e extraídos dos Relatórios de Falta e Atrasos, conforme 
definido na norma de Controle de Frequência - N/GP/008.

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Para apuração do PMDFT os motivos das ausências foram classificados, conforme demonstrativo
abaixo:

Faltas Justificadas

• Nojo; • Licença gestante;

• Gala • Prorrogação da Licença gestante (de 14 dias);

• Nascimento de filho • Antecipação da Licença gestante (de 14 dias);

• Licença médica (até 15 dias); • Acompanhamento de dependente enfermo;

• Auxílio doença (a partir do 16º dia); • Atestado de contato;

• Acidente de trabalho; • Tribunal de júri;

• Doação de sangue; • Abono Coletivo da Empresa;

• Juramento à bandeira; • TRE (Tribunal Regional Eleitoral);

Faltas Abonadas

• Chefia imediata; • Prestação de concurso;

• Serviço Social; • Transferência – viagem de 7 dias;

• Greve de transporte; • Transferência (mudança 10 dias).

Outras Ausências

• Suspensão; • Falta greve.

• Falta não justificada
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Índice de Realização Contratual 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 
Medida

Índice de Realização Contratual IRC  CGCC mensal  Percentagem

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

O IRC é calculado mensalmente de forma acumulada, no período de 30, 60 e 90 dias.

Considerando:

IRC(n) = Valor do IRC calculado no mês “n” do trimestre.

RC(n) = Valor total de realização contratual no mês “n” do trimestre, baseada nos RAS.

PC(n) = Valor total previsto para realização contratual no mês “n” do trimestre.

IRC(1) = RC(1) / PC(1)

IRC(2) = ((RC(1) + RC(2)) / ((PC(1) + PC(2))

IRC(3) = ((RC(1) + RC(2) + RC(3)) / ((PC(1) + PC(2) + PC(3))

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.

É realizado o cálculo do indicador referente ao mês da prestação do serviço e também referente ao período 
acumulado do trimestre, conforme definido pela fórmula de cálculo.

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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Tempo Médio de Atendimento

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 
Medida

Tempo Médio de Atendimento 
TMA

SART - Sistema de
Administração de 
Recursos Técnicos

Mensal Dias úteis

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 e
hora 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, apurando-se todos os chamados concluídos no período considerado e
efetuando-se o somatório do tempo gasto para a solução destes. Sábados, domingos e feriados não são
contabilizados.
Área Responsável pelo Cálculo Superintendência de Atendimento - SUAT
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Índice de Desafios Conquistados

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade
Unidade de 
Medida

Indicador de Desafios Conquistados IDC Diretorias Trimestral Percentual

Utilidade do Indicador

Mede o percentual de conquista dos desafios estratégicos previstos para a realização no 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 = [(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
Método de Aferição do Indicador

Para cada trimestre 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 IDC  (corporativo)  :  Coordenação  Geral  de  Planejamento  e

Organização

IDC-AF : Coordenação Geral de Monitoramento e Integração e
Coordenação-Geral de Análise e Classificação de Demandas
IDC-AM : Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
IDC-AT : Superintendência de Atendimento
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ANEXO III

(Item 10, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 119/2012)

10 CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE 
DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

10.1 Informações sobre o tratamento de deliberações exaradas em 
acórdãos do TCU e em relatórios de auditoria do órgão de  
controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula

10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Quadro A.10.1 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de  Atendimento ao Final do   
Exercício

Quadro A.10.2 – Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de 
Atendimento no Exercício

10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

Quadro A.10.3 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de 
Controle Interno (OCI)

10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do 
Exercício

Quadro A.10.4 – Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 
que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Subitem 9.1.2.1 - 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;
 Subitem 9.1.2.2 - Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não se permitam quaiquer 
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Conforme teor do Relatório RFB/DICOP encaminhado pela CGIM por e-mail de 20/04/2012 em resposta ao Ofício 
CE-DERC nº 022/2010 de 23/12/2010 todos os eventos no sistema tem registro dos operadores/responsáveis pela 
ação. Não foi identificada nenhuma ação que ainda, porventura, necessitasse de registro do operador. Somente os 
procedimentos automáticos encontram-se zerados no sistema.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Maior controle sobre os procedimentos operacionais no sistema, em virtude de todos os eventos (exceto os 
automáticos)  terem registro dos operadores/responsáveis pela ação.

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 
nº2.229 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: RFB

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acordão nº 00231/2005 9.1.2.1 
9.1.2.2

1 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

9.1.14.3 - 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A RFB encaminhou Relatório RFB/DICOP, mediante e-mail de 20/04/2012, informando que para o débito 
35.410.057-2 existem guias apropriadas não tendo havido liquidação total do débito, contudo ressalta que a 
apropriação é feita sempre mediante imputação proporcional e, portanto não há erro neste caso. O saldo do débito 
encontra-se suspenso por ação judicial. Quanto ao débito 55.785.417-2, teve apenas uma parcela paga tendo sido 
utilizado o mesmo critério de imputação proporcional, estando o saldo ativo para cobrança. Por sua vez, para o débito 
55.787.016-0 o sistema aponta a existência de alguns pagamentos apropriados, havendo um saldo existente nas 
competências que se encontram em aberto, que serão objeto de parcelamento especial do município.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

 Verificação da situação dos débitos pela Receita Federal do Brasil e tomada de ação para resolução.

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente; Mudança de gestor (INSS para RFB); 
ePriorização 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 
nº2.229 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: RFB

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acordão nº 0231/2005 - TCU - SIGILOSO 9.1.14.32 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

296



Quadro A.10.1 - 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

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A implementação da recomendação foi assegurada  na versão 9.4l do Sistema PRISMA, disponibilizada em  produção 
no dia 03/04/2012.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

 Melhoria de qualidade dos sistemas e dados.

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 nº2.229 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\DEIN

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão nº 1921/2003 - TCU - Plenário 9.1.2.43 Diário Oficial de 
23/12/2003

Determinação005.644/2003-5
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

1.6.2. (a) 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A Dataprev fez depuração do Cadastro de Pessoa Física através de vários batimentos com o CPF da RFB, entre 2005 
e 2007. Nestes processamentos, os CPFs constantes no CNIS foram validados, removidos ou permaneceram 
pendentes de validação, conforme as regras de negócio definidas pelo INSS. Ocorreu também a apropriação de CPFs 
no CNIS, a partir da identificação dos contribuintes /segurados com base nos dados cadastrais.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Consistência e melhoria da qualidade de dados.

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

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº 0456/2010 1.6.2.a4 Ofício 
511/2010/TCU/Secex-5 
de 30/03/2010

Determinação021.162/2009-4
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

9.1.2. ao INSS e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) que,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, disponibilizem aos operadores de teleatendimento perfil de acesso
específico ao software "Plenus", de maneira a suprimir as informações sigilosas e mais sensíveis, tais
como o valor dos benefícios, valor de empréstimos e motivos para indeferimento, suspensão e
cessação de benefícios, tendo em vista a necessidade de preservar dados e privacidade de informações
pessoais, conforme estabelecem o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal de 1988, o art. 1°, inciso 1,
do Decreto n° 3.505/2000 e o item 15.1.4 da NBR ISO/IEC 17.799, da ABNT, padrões que têm sido
adotados pelo Tribunal de Contas da União (e.g. Acórdãos n°s 1.092/2007 e 71/2007, ambos do
Plenário) item 3.1 do relatório de auditoria.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A Determinação apresentada pelo TCU foi disponibilizada em produção  pela Dataprev desde o dia 05/04/2012, face 
demanda 136780 do INSS efetuada pela DIRAT

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Maior segurança da informação.

Contribuição recebida do Órgão de Controle para prover mais segurança aos sistemas do INSS.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DRD\SURL\DEIN

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº105/2012 9.1.25 Oficio n. 
136/2012/TCU/Secex-5

DeterminaçãoTC 
031259/2011-1
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

9.2 - Conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que a Dataprev se manifeste sobre o relatório de acompanhamento 
elaborado pela Secex/RJ.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Resposta da Dataprev ao TCU mediante manifestação da COJU protocolada naquela Corte de Contas em 21/03/2012 
requerendo que não sejam acolhidas as propostas de encaminhamento contidas no itens 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.4, e 4 do Relatório de Acompanhamento da SECEX/RJ.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Com relação ao tema, é cediço que o Acórdão TCU 508/2012 está relacionado ao processo nº. 022.407/2009-3 (o 
qual menciona a dependência tecnológica da Dataprev em relação aos mainframes). O processo encontra-se concluso 
ao Min José Múcio Monteiro, desde 21/12/2012, para análise acerca do pedido da DATAPREV de que seja 
reconhecido o cumprimento da determinação do item 8.9.3 do Acórdão TCU-Plenário, posto que esta Empresa 
Pública modernizou seu parque tecnológico, primando pelo desenvolvimento e soluções não proprietárias, bem como 
porque ultimou a dependência tecnológica crônica que havia com a empresa Unisys, não estando mais vulnerável a 
ameaças de interrupções abruptas das suas atividades, em face de interesse mercantilista privado.Frise-se que, em 
razão da petição protocolada em 21/03/2012 (Protocolo 0000480549587), que atendeu ao Acórdão TCU 508/2012, a 
SECEX/RJ já se posicionou no sentido de que: "Conclusão: 56. Apesar de não ignorar os avanços conseguidos pela 
Dataprev no projeto, entende-se que, enquanto não se atingirem os objetivos perseguidos no projeto de modernização 
tecnológica com a migração, desenvolvimento e implantação em larga escala de novos sistemas, a dependência 
tecnológica persiste. No entanto, os relatórios e reuniões mantidos com a Dataprev demonstram que aquela empresa 
continua empregando esforços no sentido de modernização de sua plataforma e obtenção da independência 
tecnológica". (grifo nosso).

Embora já se tenha conseguido o reconhecimento dos esforços implementados pela Empresa com relação ao tema em 
debate na Corte Federal de Contas, aguarda-se o posicionamento do Plenário do TCU, para que se tenha o cenário 
definitivo dos avanços relacionados à petição que atendeu ao r. Acórdão TCU nº. 508/2012.

Órgão responsável: DATAPREV\PR

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº508/2012 9.26 E-mail TCU, de 07/03/12
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

1.5.1 - Determinar à Dataprev que adote, no prazo de 180 dias, medidas com vistas à redução do emprego de trabalho 
extraordinário (horas-extras) à quantidade mínima necessária ao funcionamento da empresa, eliminando, se já não o 
fez, os casos de jornadas excessivas, além do limite previsto pelo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-
lei nº 5.452/1943.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Aplicação dos novos critérios para a realização de horas extras e sobreaviso, estabelecidos na N/RH/21/01, publicada 
em 01.04.2011. Persistem, no entanto, razões técnicas e de segurança, do processo produtivo, que ainda motivam a 
realização de horas extras e sobreaviso.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Racionalização do processo de concessão de horas-extras e sobreaviso.

Processo seletivo para a adoção do regime de turno de trabalho não alcançou ainda os resultados esperados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº 5399/2011 1.5.17 Oficio 1838/2011 - 
TCU/SECEX - RJ-D2 de 
27/07/2011

DeterminaçãoTC-
015.651/2009-2
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

1.6.2. (e) 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

O CNIS já executa procedimentos de validação on line do CPF informado pelo segurado junto ao CPF da RFB, nas 
funcionalidades de cadastramento via Internet ou nas APS. 
Além disso a base de empregados do CNIS é atualizada diariamente com os dados oriundos do CNPJ da Receita 
Federal do Brasil.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Consistência e melhoria da qualidade de dados.

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

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.e8 Ofício 
511/2010/TCU/Secex-5 
de 30/03/2010

Determinação021.162/2009-4
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Quadro A.10.1 - 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

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

1.6.2. (g) 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A CGIM informa por e-mail de 13/106/2011 que "Depende da definição de regras de negócio pelo INSS, não sendo 
possível  definição do prazo para atendimento, pela Dataprev. "

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Maior segurança da informação.

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

Ordem Acórdão Item Comunicação ExpedidaProcesso Tipo

Acórdão TCU nº456/2010 1.6.2.g9 Ofício 
511/2010/TCU/Secex-5 
de 30/03/2010

Determinação021.162/2009-4
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 00231/2005 9.1.1.5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Subitem 9.1.1.5 - 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

Atendimento em andamento face a manifestação da RFB autorizando a alteração sistêmica. Demanda CODAC no. 
939/11.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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: RFB

Processo Tipo

1 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 00231/2005 9.1.2.4

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Subitem 9.1.2.4 - Promova as correções nos 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

Atendimento em andamento face a manifestação da RFB autorizando a alteração sistêmica. Demanda CODAC no. 
938/11.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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 
nº2.229 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: RFB

Processo Tipo

2 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 1510/2007 - TCU - Plenário 1.1.1

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

O atendimento pleno do Acórdão 1510/2007 está condicionado à conclusão do PMT/OS, contudo trimestralmente a 
Dataprev reporta ao TCU as ações em curso relacionadas à migração tecnológica. O último relatório encaminhado ao 
TCU, mediante Ofício PR n. 112/2013 refere-se ao período de outubro a dezembro/2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O andamento das ações para implementação do PMT se encontra detalhado nos relatórios de acompanhamento 
encaminhados trimestralmente aos órgãos de controle, destacadamente ao Tribunal de Contas da União.

Órgão responsável: DATAPREV\PR

Processo Tipo

3 Ofício  1748/2007 
TCU/Secex-RJ-4ªDT

Determinação017.553/2005-8

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 231/2005 - TCU - SIGILOSO 9.1.2.8 / 
9.1.11 / 
9.1.18.5

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_titulos.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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

A RFB, atual gestora dos sistemas, está dando tratamento às questões levantadas, cabendo a ela especificar e 
cadastrar as demandas para que a Dataprev/DRD/DERC proceda a alterações nos sistemas e/ou bases de dados, de 
modo a atender as recomendações do TCU.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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: RFB

Processo Tipo

4 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 231/2005 - TCU - SIGILOSO 9.1.2.9 / 
9.1.16 / 
9.1.18.7

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

Atendimento em andamento face a manifestação da RFB autorizando a alteração sistêmica. Demanda CODAC no. 
936/11.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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: RFB

Processo Tipo

5 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação001.649/2004-1
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acórdão nº 691/2005 9.3.1

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:

9.3.1. 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

A RFB/CODAC está analisando/revendo os fluxos de andamento dos processos, não havendo até então demanda 
cadastrada.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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 
nº2.229 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: RFB

Processo Tipo

6 Ofício 
3284/2006/TCU/Secex4 
de 11/10/2006

Recomendação008.002/2003-6
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acórdão nº2.030/2006 9.4.3

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. (item 9.4.3. do Acórdão 2.030/2006)

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

A CODAC/RFB busca as informações para acerto dos dados e abrirá  demanda para que a DATAPREV proceda as 
alterações necessárias ao tratamento da Determinação.
Análise crítica 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); 
ePriorização 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 
nº2.229 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: RFB

Processo Tipo

7 Ofício 
3422/2006/TCU/Secex-4 
de 16/11/2006

Determinação010.665/2006-0
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Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Acórdão Item Comunicação Expedida

Acordão nº 00231/2005 9.1.2.6

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Deliberação

Subitem 9.1.2.6 -  Promova as correções nos sistemas informatizados de mode 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Justificativa para o seu não cumprimento:

A RFB irá cadastrar demanda para alteração do layout da tela de consulta aos dados somente após o término da 
migração da plataforma tecnológica da DATAPREV.
Análise crítica 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 
nº2.229 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: RFB

Processo Tipo

8 Ofício 06/2005/Adfis de 
17/03/2005

Determinação.
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 2011.09993 1.1.2.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

1.1.2.1.1 - Estabelecer, formalizar e implementar uma política de segurança de informação na área de Gestão  de 
Continuidade de Negócio envolvendo todas as áreas de negócio da Empresa, criando um Plano  de Continuidade de 
Negócios (PCN), um Plano de Gerenciamento de Incidentes (PGI) e um Plano  de Recuperação de Negócios (PRN), 
segundo a estratégia a ser definida pela DATAPREV.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Conforme estabelecido no Plano de Ação 2012 da Dataprev, foram concluídos no dia 30/11/2012 os Planos de 
Continuidade de Negócios, os Planos de Gerenciamento de Incidentes e os Planos de Recuperação de Negócios para 
os Clientes e para a Dataprev.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Análise e visibilidade para a Alta Direção dos riscos relacionados aos sistemas dos clientes e da Dataprev, e como 
tratá-los e mitigá-los, de maneira a garantir que o Negócio não sofra descontinuidade.

Lapso temporal requerido ao trabalho de normatização e seu alinhamento às diretrizes do governo federal.
Falta de maturidade no tratamento das questões referentes à análise de risco.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGSI

1 Ofício 30976/2011-NAC-
4-CGU

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 2011.09993 1.1.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

1.1.2.2.1 - Elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia de Informação próprio da DATAPREV, considerando 
todos os seus clientes, mantê-lo atualizado, levando a efeito o estabelecido no item 5 do Plano Estratégico 2010_2015 
da empresa, observando a vigência dos Termos de Ajustamento de Conduta - TAC com o INSS e o MTE.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Dataprev, para o período de 2013 a 2015, contendo a 
Estratégia de Tecnologia da Informação e o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, foi aprovado em reunião 
da Diretoria Colegiada realizada em 20/12/12, e objeto da RS PR nº 3204/12.
O referido PPDTI está alinhado a Portaria MPS nº 554, de 22/11/12, que estabelece diretrizes para Tecnologia da 
Informação no âmbito do Ministério da Previdência Social e de suas Entidades vinculadas, bem como observa as 
orientações da Estratégia Geral de TI – EGTI/SISP do Ministério do Planejamento/MP.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O PDTI 2012 foi a primeira reedição deste planejamento desde 2001. A Dataprev vem evoluindo o seu processo de 
planejamento a partir dos planos de ação anuais, sendo que o PDTI tem como objetivo contextualizar estes planos de 
ação e permitir uma visão de médio prazo. O PDTI publicado em 2012 foi insumo para a confecção do Plano de 
Ação 2013, sendo que a revisão do PDTI ora em andamento tem como objetivo melhorar o detalhamento de temas e 
iniciativas de TIC que subsidiem os planos de ação de 2014 e 2015. Além de aprimorar o planejamento da Empresa, 
o PDTI tem resultado na ampliação da discussão de metas e objetivos da Dataprev no nível gerencial, permitindo uma 
melhor identificação dos temas e iniciativas a serem desenvolvidos e no maior comprometimento na sua execução. A 
confecção do PDTI da Dataprev incluiu a avaliação dos PDTI's dos clientes, garantido a sintonia entre o 
planejamento de médio prazo da Empresa com as necessidades dos seus clientes.

O forte patrocínio da Diretoria Executiva ao desenvolvimento do PDTI tem se mostrado um fator determinante para o 
envolvimento do corpo gerencial da Dataprev, condição necessária para que o Plano contenha iniciativas alinhadas 
com os objetivos da Empresa e de seus clientes. O Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) da Dataprev propicia 
um fórum adequado para análise e deliberação de questões relacionadas ao PDTI, facilitando e legitimando o 
processo decisório. O corpo gerencial da Dataprev tem visto de forma crescente o PDTI como um instrumento para se 
desenvolver um planejamento de médio prazo e uma oportunidade para se evoluir em aspectos relevantes em termos 
de gestão.

Órgão responsável: DATAPREV\PR

2 Ofício 30976/2011/NAC-
4/CGU 
Regional/RJ/CGU/pr

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 2011.09993 1.1.3.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

1.1.3.1.2 - Realizar gestões para promover a restituição dos valores não reembolsados, referentes à cessão dos 
Empregados da DATAPREV, para a Advocacia Geral da União - AGU (matrículas 244.899, 290.777 e 327.727), 
Defensoria Pública da União - DPU (matrículas 210.714 e 225.991) e Presidência da República - PR (Matrículas: 
237.485, 326.771, 276.219 e 327.425), em conformidade com o Decreto N.º 4.050, de 12/12/2001, e suas alterações, 
a partir da vigência do Decreto. 

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Encaminhada cobrança formal aos órgãos cessionários dos encargos das cessões de empregados, referentes ao 
período de janeiro/2002 a agosto/2011.  Cumpre-nos informar que em fev/2012, recebemos da AGU o valor de R$ 
1.886.914,83, relativo aos encargos dos empregados matrículas 276.219, 244.899, 290.777 e 327.727 no período de 
07/2002 a 08/2011. Recebemos também da DPU em nov/2012 o valor de R$ 940.118,80, relativo aos encargos dos 
empregados matrículas 210.714 e 225.991, no período de 12/2007 a 08/2011, quanto às cobranças da Presidência da 
República, não se tem, ainda, resultado de pagamento.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Uniformização de entendimentos quanto aos termos do Decreto no. 4050/01 e alterações posteriores.

Lapso temporal necessário ao levantamento das informações requeridas ao atendimento da demanda.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEPE

3 Ofício 30976/2011/NAC-
4/CGU

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 2011.09993 1.1.3.1.3

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

1.1.3.1.3 - Levantar todos os casos de cessões já encerradas da DATAPREV para a Advocacia Geral da União, para a 
Defensoria Pública da União e para a Presidência da República, nos quais o ônus era equivocadamente de 
responsabilidade da Unidade (órgão cedente) e, em conformidade com o Decreto N.º 4.050, de 12/12/2001, e suas 
alterações, proceder ao cálculo do valor dispendido pela Empresa, fazendo gestões para promover o devido 
ressarcimento desses valores junto a esses órgãos.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

Efetuada cobrança aos órgãos cessionários, mediante CE’s da DPE/DEPE de 14/06/2012, no sentido de obter destes o 
ressarcimento sobre as cessões de empregados que já retornaram à origem.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Uniformização de entendimentos quanto aos termos do Decreto no. 4050/01 e alterações posteriores.

Lapso temporal necessário ao levantamento das informações requeridas ao atendimento da demanda.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEPE

4 Ofício 30976/2011/NAC-
4/CGU

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº224.733 /2008 1.1.2.2/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

002 - 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A aferição passou a ser efetuada a partir de 2009, pois a Controladoria da Dataprev passou a  comparar, anualmente, 
os seus indicadores com os  apresentados pela Revista “Exame – Maiores e Melhores” no que concerne à posição no 
mercado, com ênfase em indicadores contábeis, econômicos e financeiros. Os dados são resumidos tendo como foco 
as empresas da “Indústria Digital” e do “Setor Público”. Os principais indicadores analisados são:

  -Volume de Vendas
 -Número de Empregados
 -Liquidez Geral
 -Patrimônio Líquido
 -Lucro Líquido
 -Rentabilidade do Patrimônio
 -EBTIDA
Os dados utilizados se encontram no site da revista em http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ .

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social foi eleita a segunda melhor empresa no 
segmento indústria digital, no especial Melhores e Maiores 2012 da Revista Exame. Com um retorno de 38% sobre o 
patrimônio, a Dataprev foi a empresa estatal mais rentável do Centro-Oeste, ocupando a 24ª posição na lista das 100 
maiores da região.

O estabelecimento de critérios de comparação entre empresas semelhantes depende de padronização dos indicadores 
de Desempenho de outras organizações congêneres, fato que foge à governabilidade da Dataprev. Devido a essa 
limitação, a comparação somente é aplicada em indicadores econômicos e financeiros.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

5 Of. 14545 da CGU/RJ em 
14/05/2009.

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.3/001

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Descrição da Recomendação

001 - 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Síntese da providência adotada: 

A Empresa não é gestora de nenhum dos programas que compõem o PPA 2012/2015 – Plano Plurianual. Participa 
dos programas governamentais por meio da execução de ações componentes de dois destes programas. As metas para 
estas ações é a realização de 100% (cem por cento) dos investimentos. O indicador é o percentual de realização de 
investimento.
No Relatório de Gestão do exercício de 2012, estes indicadores serão apresentados.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O resultado do percentual de realização de investimento é apresentado no Relatório de Gestão do exercício de 2012.

A implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (ERP) facilitou a captura, tabulação e análise dos 
dados sobre investimentos realizados.

Órgão responsável: DATAPREV\PR\CGPO

6 Of. 14545/CGU/RJ

Código SIORG

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.4 - Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) que Permanecem 
Pendentes de Atendimento no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Descrição da Recomendação

1.1.2.1.2 - Após a criação/formalização de uma política de segurança de informação na área de Gestão de 
Continuidade de Negócio, executar periodicamente o Plano de Recuperação de Negócios (PRN), segundo estratégia a 
ser definida pela DATAPREV

Providências Adotadas

Setor Responsável pela implementação 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios da Dataprev foi estabelecido em 2012 e possui período de 
implementação de 2012 até 2015 e é formado pelos seguintes planos:PCO - Plano de Contingência Operacional, para 
os serviços críticos internos da Dataprev;PGI - Plano de Gerenciamento de Incidentes, onde são monitorados os 
incidentes de grande impacto visando o acionamento dos planos de continuidade de negócios de cada cliente;PCN - 
Plano de Continuidade de Negócios, com a função de transferir os sistemas afetados do site primário para o site 
secundário;PRN - Plano de Recuperação de Negócios, cujo objetivo é retornar os sistemas do site secundário para o 
site primário, após a recuperação do site primário.Assim, sugerimos que essa Recomendação seja alterada para 
"executar periodicamente testes dos Planos que compõem o PGCN da Dataprev" e não apenas do PRN.Em 2013 a 
Dataprev elegeu os PCNs dos clientes MTE e INSS para serem implementados e testados. De acordo com o Plano de 
Ação 2013, o prazo estabelecido para a conclusão do teste do PCN MTE é 14/06/13 e do PCN INSS é 15/11/2013. 
Por ocasião dos testes de PCN, o PGI também será testado. As evidências do cumprimento dessa Recomendação 
estarão disponíveis após a realização e documentação desses testes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

A assunto é prioritário e estará sendo atendido integralmente até o ano de 2015.Lapso temporal requerido ao trabalho 
de normatização e seu alinhamento às diretrizes do governo federal.Dificuldade na obtenção e na preparação de 
empregados para o tratamento do assunto.Lapso temporal requerido para que a infra-estrutura seja adequada para as 
necessidades identificadas no Programa de Gestão de Continuidade do Negócio da Dataprev.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 2011.09993 1.1.2.1.21 Ofício 30976/2011-NAC-
4-CGU

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Código SIORG

303

Código SIORG

Código SIORG

303DATAPREV\PR\CGSI

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.4 - Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) que Permanecem 
Pendentes de Atendimento no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

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 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Há a necessidade de ajustes nas rotinas de trabalho e nos parâmetros do Módulo de Treinamento, e em razão disso 
não é possível considerá-lo implantado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Dificuldade em adaptar os atuais processos da área de treinamento aos módulos contratados à TOTVS, face limitação 
de customização de 10%.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório SFC Nº 161.025 4.2.6.22 Of 
25.202/2005/GAB/CGUR
J/CGU-PR, de 20/09/2005

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Código SIORG

303

Código SIORG

Código SIORG

303DATAPREV\PR\DFS\DETI

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.4 - Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) que Permanecem 
Pendentes de Atendimento no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

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 Dignóstico 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 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

A Definição do  novo modelo tecnológico e de gestão do posto de trabalho incluindo mobilidade, terá sua 
implantação iniciada em toda empresa em 31/12/2013.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Em se tratando de uma empresa de TIC, há diversas ações relacionadas à segurança que precisam ser tratadas pela 
gestão da empresa, sendo as mesmas priorizadas no plano de ação da empresa.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório SFC nº 087.909 3.2.1.13 Ofício 419/02/GRCI/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Código SIORG

303

Código SIORG

Código SIORG

303DATAPREV\PR\DFS\DETI

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012
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Quadro A.10.4 - Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) que Permanecem 
Pendentes de Atendimento no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Descrição da Recomendação

003 -  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 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Em 2012, foram estabelecidos 07 (sete) indicadores de desempenho e qualidade para os serviços de infraestrutura 
tecnológica, sob responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura de TIC. Os indicadores são acompanhados 
mensalmente e os resultados disponibilizados no portal corporativo DTPnet (intranet). Os indicadores 
são:1.Cumprimento de Cronograma de Processos Batch;2.Quantidade de Servidores Monitorados;3.Quantidade de 
Eventos Resolvidos na Área de Monitoração;4.Mudanças Implementadas com Retorno;5.Mudanças que Possuem 
Incidente Associado;6.Desempenho de ANS; e 7.Eventos de Segurança da Informação Fechados.  O desenvolvimento 
de sistemas na Dataprev é orientado pelo Processo de Desenvolvimento da Dataprev (PD-DATAPREV), que possui o 
mapeamento detalhado da metodologia de trabalho das equipes de desenvolvimento e manutenção dos produtos de 
software, com foco no aumento da produtividade das equipes e na melhoria da qualidade dos produtos. O PD-
DATAPREV é baseado no Processo Unificado (UP), nos modelos CMMI-Dev, MPS.Br, PMBoK e nas melhores 
práticas do mercado. A melhoria contínua do PD-DATAPREV é orientada pelo Processo de Definição e Melhorias 
de Processos, que por sua vez estabelece os padrões de implementação de melhorias e correção de defeitos no 
Processo de Desenvolvimento, organizado em releases sequenciadas. O processo de definição e melhoria de 
processos prevê os seguintes indicadores: 1. Quantidade de defeitos corrigidos por versão do PD-DATAPREV; 
2.Quantidade de melhorias implementadas por versão do PD-DATAPREV; 3. Relação entre as quantidades de 
defeitos e melhorias por versão do PD-DATAPREV
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Modelo de Gestão da Informação Interna foi apresentado à Diretoria Executiva que o aprovou integralmente. No 
contexto do modelo está a implantação de um Painel de Controle de informações internas, em cuja construção estão 
atuando em conjunto DEIE, DETI, DECO e colaboradores externos. O mapeamento prevê 12 macroprocessos para 
cobertura de todas as informações internas. O mapeamento dos macroprocessos é condição para que os indicadores 
sejam estabelecidos. No modelo, estão previstas etapas para a extração, o tratamento e a análise da qualidade dos 
dados. A complexidade e volume das ações ainda serão objeto de negociação em que estão previstas análise da 
maturidade dos processos, os investimentos necessários e prioridades para o alcance dos resultados esperados. A 
implantação completa pode levar de 2 a 10 anos.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.2/0034 Of. 14545/CGU/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação
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Código SIORG

303

Código SIORG

Código SIORG
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Quadro A.10.4 - Situação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) que Permanecem 
Pendentes de Atendimento no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI

Descrição da Recomendação

002 - 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 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Com base no Plano de Ação consolidado, o acompanhamento dos Programas é efetuado, por indicadores de 
execução, percentual de realização das ações planejadas, e serão apresentados no Relatório de Gestão do exercício de 
2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Com base no Plano de Ação consolidado para cada uma das cinco Diretorias, foi definido que o acompanhamento dos 
Programas será efetuado por indicadores de execução.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 1.1.2.3/0025 Of. 14545/CGU/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV 303

Código SIORG

303

Código SIORG

Código SIORG
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ANEXO IV

(Item 11, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 119/2012)

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

(...)

11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei
específica, incluindo as notas explicativas.

• Demonstrações Contábeis

• Notas Explicativas
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO COM 2011 
        (Em milhares de R$) 

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
   2012  2011   2012 2011 
CIRCULANTE     CIRCULANTE     
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          
  Caixa e Bancos  2.650  2.397   Fornecedores  97.742  70.566 
  Aplicações Financeiras  62.332  75.961   Contas a Pagar  1.503  1.869 
       Salários e Encargos  20.728  18.802 
  Total caixa e equivalentes caixa  64.982  78.358   Provisão p/ Encargos Trabalhistas  46.432  41.858 
       Provisão p/ Reclamações Trabalhistas  19.737  19.583 
CLIENTES       Impostos e Taxas a Recolher  23.302  15.259 
  Faturas a Receber  404.301  249.180   Déficit Técnico Contratado  35.885  33.166 
       Juros Cap. Próp e Dividendos Propostos  36.487  35.291 
  Total de Clientes  404.301  249.180   Provisão p/ Participação de Empregados  6.970  9.311 
       Outros Débitos  14.246  15.853 
          
ESTOQUES     TOTAL  PASSIVO CIRCULANTE  303.032  261.558 
  Materiais de Produção  529  819      
  Materiais de Expediente  126  51      
            
  Total dos Estoques  655  870      
          
OUTROS CRÉDITOS     NÃO CIRCULANTE     
  Contas a Receber Empregados  5.436  5.223      
  Adiantamentos a Terceiros  832  599   Provisão p/ Reclamações Trabalhistas  19.282  13.732 
  Contas a Receber Convênios  308  321   Provisão p/ Litígios Cíveis  158  415 
  Impostos a Recuperar  47.730  87.571   Provisão p/ Litígios Fiscais    9.818  8.440 
  Valores Recuperáveis  2.366  2.579   Provisão p/ Passivo Atuarial  22.244  2.852 
  Outras Contas a Receber  19.932  19.092   Déficit Técnico Contratado  158.318  171.876 
          
  Total de Outros Créditos  76.606  115.385 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE  209.820  197.315 
          
DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTES          
   Despesas Antecipadas  2.458  2.266      
          
  Total Desp. Exerc. Seguintes  2.458  2.266      
     PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
TOTAL  ATIVO CIRCULANTE  549.001  446.059      
       Capital Social  210.000  180.000 
NÃO CIRCULANTE           
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       Reservas de Capital  1  1 
  Provisão Imp. Renda Diferido  67.475  64.202       
  Provisão Contr. Social Diferida  24.300  23.122   Reservas de Lucros  244.238  157.095 
  Depósitos Judiciais  7.157  5.423      
  Empréstimos Compulsórios  42  42      
  Títulos e Valores Mobiliários  345  380      
          
TOTAL REALIZ. LONGO PRAZO  99.319  93.169 TOTAL  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  454.239  337.096 
           
  IMOBILIZADO  231.374  180.970      
  INTANGÍVEL  87.397  75.771       
          
TOTAL  ATIVO NÃO CIRCULANTE  418.090  349.910      
          
TOTAL DO ATIVO  967.091  795.969 TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO  967.091  795.969 
          
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.   

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

324



 
 

 
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO COM 2011 

    
(Em milhares de R$) 

     
 

 

    2012  2011 
      
RECEITA OPERACIONAL BRUTA      
  Serviços Prestados  1.091.364  1.021.394  
       
DEDUÇÕES DA RECEITA  BRUTA      
  Impostos Incidentes s/ Serviços Prestados      
  ISS  (54.050)  (50.567)  
  PASEP  (17.905)  (16.745)  
  COFINS  (82.474)  (77.130)  
  Contribuição Previdenciária   (24.887)  (2.447)  
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  912.048  874.505  
  Custos dos Serviços Prestados  (565.936)  (568.615)  
       
LUCRO BRUTO     346.112  305.890  
       
RECEITAS (DESPESAS)  OPERACIONAIS      
  Honorários da Diretoria  (1.713)  (1.518)  
  Despesas Estruturais  (111.008)  (98.135)  
      
  Receitas (Despesas) Financeiras  (513)  (7.872)  
  Receitas Financeiras  45.199  31.890  
  Despesas Financeiras  (45.713)  (39.762)  
      
  Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (18.022)  9.956  
  Outras Receitas Operacionais  22.654  27.040  
  Outras Despesas Operacionais  (34.291)  (8.179)  
  Provisão para Participação de Empregados   (6.385)  (8.905)  
       
LUCRO OPERACIONAL  214.856  208.321  
      
      
      
OUTROS RESULTADOS  (186)  (303)  
      
      
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  214.670  208.018  
  Provisão para Contribuição Social Corrente  (17.440)  (12.335)  
  Provisão para Contribuição Social Diferida  1.178  (3.619)  
      
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  198.409  192.064  
  Provisão para Imposto de Renda Corrente  (48.051)  (33.488)  
  Provisão para Imposto de Renda Diferido  3.272  (9.983)  
        
      
      
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  153.630  148.593  
     

 
 
 

 

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 2012 COMPARATIVO COM 2011 
 

             (Em milhares de R$) 

      
  % 2012 % 2011 
      
1 – RECEITAS  1.113.853  1.048.294  
      
     1.1 – Receitas de serviços prestados  1.091.364  1.021.394  
     1.2 – Outras receitas operacionais  19.458  19.344  
     1.3 – Reversão de provisões  3.030  7.556  
      
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  161.979  163.907  
      
     2.1 – Custos de produtos e serviços vendidos  139.789  146.437  
     2.2 – Materiais consumidos  1.210  2.153  
     2.3 – Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais  20.794  15.014  
     2.4 – Perda na realização de ativos  186  303  
       
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO  951.874  884.387  
      
4 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  60.762  51.068  
      
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE  891.112  833.319  
      
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA  45.365  32.030  
      
     6.1 – Resultado de equivalência patrim.  dividendos de invest. avaliado ao custo  18  4  
     6.2 – Receitas financeiras   45.199  31.890  
     6.3 – Aluguéis e royalties  148  136  
      
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  936.477  865.349  
      
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  936.477 100,00 865.349 100,00 
      
     8.1 – Pessoal  461.195  390.968  
              8.1.1 – Remuneração direta  366.023 39,09 307.597 35,55 
              8.1.2 – Benefícios  68.102 7,27 60.330 6,97 
              8.1.3 – FGTS  27.070 2,89 23.041 2,66 
      
     8.2 – Impostos, Taxas e Contribuições  271.104  283.157  
              8.2.1 – Federais  214.209 22,87 229.882 26,57 
              8.2.2 – Municipais  56.895 6,08 53.275 6,16 
      
     8.3 – Remuneração de capitais de terceiros  50.548  42.631  
              8.3.1 – Juros  45.598 4,87 38.843 4,49 
              8.3.2 – Aluguéis  4.950 0,53 3.788 0,44 
      
     8.4 – Remuneração de capitais próprios  153.630  148.593  
              8.4.1 – Juros sobre o capital próprio  19.383 2,07 13.428 1,55 
              8.4.2 – Dividendos  17.104 1,83 21.863 2,53 
              8.4.3 – Lucros retidos   117.143 12,51 113.302 13,09 
      
      
      
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 2012 COMPARATIVO COM 2011 
 

 (Em milhares de R$) 
      

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   2012  2011 
Lucro líquido do exercício:  153.630  148.593  
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido oriundo das (aplicado nas)      
atividades  operacionais:      
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (4.450)  13.602  
Depreciações / Amortização  60.762  51.069  
Provisões constituídas  26.331  5.418  
Atualização do déficit técnico contratado ( Passivo Atuarial )  23.082  24.718  
Resultado das baixas do imobilizado  186  303  
Reversão de provisões  (3.030)  (7.556)  
Outros  34  (79)  
      

Variações nos ativos e passivos operacionais      
(Aumento) redução do contas a receber de clientes  (155.121)  (21.738)  
(Aumento) redução dos estoques  215  (366)  
(Aumento) redução do contas a receber de empregados  (213)  (202)  
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros  (233)  (96)  
(Aumento) redução do contas a receber convênios  12  2.274  
(Aumento) redução dos impostos a recuperar  39.840  (35.828)  
(Aumento) redução de valores recuperáveis  213  2.383  
(Aumento) redução de outras contas a receber  (840)  (1.183)  
(Aumento) redução de depósitos judiciais  (1.735)  (565)  
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários  -  -  
(Aumento) redução de despesas antecipadas  (192)  (119)  
Aumento (redução) de fornecedores  27.176  (11.670)  
Aumento (redução) de contas a pagar  (366)  1.838  
Aumento (redução) de salários e encargos  1.926  2.202  
Aumento  (redução) de impostos e taxas a recolher  8.043  602  
Aumento (redução) de outros débitos  1.074  3.250  
Aumento (redução) de juros s/ capital próprio e dividendos  1.196  26.069  
Aumento (redução) provisão para participação no resultado ( PLR )     (2.259)  7.949  
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo)  (553)  (2.061)  
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo)  153  (7.064)  
Aumento  (redução) provisão p/ encargos trabalhistas    4.574  (2.485)  
Aumento (redução) provisão para litígios cíveis (longo prazo)  -  -  
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo)  (33.369)  (30.001)  
      

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  146.088  169.256  
      

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      
Aquisição de imobilizado  (81.578)  (51.258)  
Aquisição de intangível  (41.399)  (12.539)  
      

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (122.977)  (63.797)  
      

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO      
Empréstimos e Financiamentos  -  -  
Juros sobre o Capital Próprio  (19.383)  (13.428)  
Dividendos propostos  (17.104)  (21.863)  
      

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  (36.487)  (35.291)  
      

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES  (13.377)  70.168  
      

Saldo das disponibilidades      
No início do exercício  78.358  8.190  
No fim do exercício  64.982  78.358  
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES  (13.377)  70.168  
      

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 2012 e 2011 
                                           (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 2010 130.000  - 1   10.085  54.906  28.802  - 223.794 
   __________  _________     _________    _________   __________     _________   ___________  __________ 
              
              
Lucro líquido do exercício   -     -     -      -     -    -  148.593 148.593 
Transferência – Aumento de Capital 50.000 - -   -  (40.328)  (9.672)  - - 
Transferência – Resultado do Exercício - - -   7.430  84.698  21.174  (113.302) - 
Juros sobre capital próprio  -   -   -     -    -   -  (13.428) (13.428) 
Dividendos propostos  -   -   -     -    -   -  (21.863) (21.863) 
   __________  _________  _________     _________   __________   _________     ___________   __________ 
              
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 180.000 - 1   17.515  99.276  40.304  - 337.096 
   __________ _________    _________   _________  __________  _________  ___________ __________ 
              
Lucro líquido do exercício - - -   -  -  -  153.630 153.630 
Transferência – Aumento de Capital 30.000 - -   -  (14.578)  (15.422)  - - 
Transferência – Resultado do Exercício - - -   7.681  87.569  21.892  (117.142) - 
Juros sobre capital próprio - - -   -  -  -  (19.383) (19.383) 
Dividendos propostos - - -   -  -  -  (17.104) (17.104) 
   __________ _________    _________    _________   __________   _________     ___________   __________ 
              
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 210.000 - 1   25.196  172.267  46.774  - 454.239 
 __________  _________  _________    _________   __________   _________   ___________  __________ 
              
             
             
As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DATAPREV 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

 CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
 
 

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, 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 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.  
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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) Caixa e equivalentes de caixa     
 
O caixa e equivalentes de caixa 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. e na Caixa 
Econômica Federal, 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 
 
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; 
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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) diferidos, 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 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 onde ocorreu 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)  Contribuição Previdenciária sobre o faturamento 
 
A contribuição previdenciária sobre o faturamento, instituída pela Lei nº 12.546 de 14 de 
dezembro de 2011, alterada pela Medida Provisória nº 563 de 03 de abril de 2012, 
convertida na Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012, está registrada pelo regime de 
competência, tendo como base de cálculo o valor dos serviços prestados com a aplicação 
da alíquota de 2,5%, que vigorou de dezembro de 2011 a julho 2012 e alíquota de 2% a 
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partir de agosto de 2012. As operações da DATAPREV estão 100% (cem por cento) 
enquadradas para apuração da contribuição previdenciária e essas contribuições são 
consideradas na demonstração do resultado do exercício como dedução da receita bruta; 

 
n) 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 das provisões para férias, licença prêmio, contingências trabalhistas, fiscais e 
cíveis, provisão para participações nos lucros ou resultados e realização dos impostos e 
contribuições sociais diferidos; 
 
 
 
 
 
 

o)  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 
 
 
p)  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. 
 
 
 
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. (BB - 
Extra Mercado) e na Caixa Econômica Federal (Caixa FI - Extra Mercado).  
 
 
 

  
2012 

  
2011 Descrição 

 
     
Aplicações Financeiras  62.332  75.961 
     
  62.332  75.961 
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NOTA 5 – FATURAS A RECEBER 
Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue: 
 
 

  
2012 

  
2011 Descrição 

 
     
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  167.711  109.540 
Receita Federal do Brasil – RFB  91.592  16.061 
Ministério da Previdência Social – MPS  4.775  2.711 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE  27.510  13.615 
Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC  4.089  5.436 
Consignações  17.139  14.636 
Encargos s/faturas recebidas c/atraso  90.757  86.840 
Outros  728  341 
 
 

  
404.301 

  
249.180 

 
 
5.1) Principais Contratos 
 
Em 17 de dezembro de 2012, a empresa assinou Contrato de Prestação de Serviços de 
Tecnologia e Informações com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o de nº 
106/2012, com vigência até 21 de junho de 2015. 
 
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, sendo prorrogado através do 4º Termo Aditivo, por mais 09 meses, 
com vigência até 09 de março de 2013. 
 
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 6º Termo Aditivo, por mais 06 meses, com vigência até 23 de junho de 2013. 
 
Em 22 de janeiro de 2013 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados 
de Tecnologia da Informação com a Receita Federal do Brasil – RFB,  o de nº 012/2013, 
com vigência até 21 de janeiro de 2014. 
 
Em 24 de abril de 2012 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em 
Tecnologia da Informação com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº 
19/2012, com vigência até 17 de janeiro de 2013, sendo prorrogado através do 1º Termo 
Aditivo, com vigência até 23 de abril de 2017. 
 
Em 21 de junho de 2011 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados de 
Tecnologia da Informação relativos aos sistemas responsáveis pela operacionalização das 
políticas sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob responsabilidade da 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, o de nº 25/2011, com vigência de 12 meses, 
sendo prorrogado através do 1º Termo Aditivo, por mais 12 meses, com vigência até 21 de 
junho de 2013.  
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As faturas a receber relativas as 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. 
 
Como fruto deste trabalho, o INSS por intermédio do Ofício nº 2007/DIROFL/INSS de 06 de 
dezembro de 2012, reconheceu o montante de R$ 63.363 (posicionado em 31/07/2012), 
correspondente a 69,82% da dívida  de R$ 90.757 atualizada até 31/12/2012. 
 
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  pelo fato de que o seu principal Cliente também é acionista direto e 
ainda que a maioria de seus clientes são órgãos governamentais, subordinados direta ou 
indiretamente a União (acionista majoritário), 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: 

 
Descrição 

  
2012 

 
 

 
2011 

     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR  17.819  54.437 
Contribuição Social – CSLL  2.185  17.417 
INSS  32  32 
ISS  87  87 
PASEP a recuperar – Estimativa  4.851  2.716 
COFINS a recuperar – Estimativa  22.493  12.643 
Outros  263  239 
  47.730  87.571 
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O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento 
da seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são 
relativos aos exercícios de 2012 e 2011 e estão sendo utilizados para compensação de 
impostos e contribuições através do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou 
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP, 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  2012 
 

 
 

2011 
 

 
     
Ressarcimento gastos DELEPREV  – INSS  8.066  7.653 
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic   11.746  11.386 
Outros  120  53 
 
 

  
19.932 

  
19.092 

 
 
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 2012, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda 
(IR) e contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue: 
 
 
 
 
  

 
 

2012 

  
 

2011 
 

Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido: 
 

     
Déficit  técnico contratado  194.202  205.042 
Provisão para passivo atuarial  22.244  2.852 
Provisão para contingências  51.873  47.412 
Provisão para honorários de êxito  1.485  1.409 
Provisão para perdas (ativo circulante)  191  191 
     
Base de cálculo  269.995  256.906 
     
Total do imposto de renda diferido  67.475  64.202 
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2012 

  
 

2011 
 

Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida: 
 

     
Déficit  técnico contratado  194.202  205.042 
Provisão para passivo atuarial  22.244  2.852 
Provisão para contingências  51.873  47.412 
Provisão para honorários de êxito  1.485  1.409 
Provisão para perdas (ativo circulante)  191  191 
     
Base de cálculo  269.995  256.906 
     
Total da contribuição social diferida  24.300  23.122 

 

 
NOTA 9 – IMOBILIZADO 
 
O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma: 
 

 
 

Descrição 

 Taxa anual 
 de 

depreciação 

  
 

2012 

  
 

2011 
       

Terrenos  -  72  72 
Edifícios  4%  60.376  60.376 
Instalações  10%  68.889  65.478 
Benfeitorias em propriedades de terceiros  20%  14.618  14.511 
Benfeitorias em propriedades de acionistas  4%  23.423  2.849 
Obras em andamento  -  5.801  6.280 
Veículos  20%  34  34 
Móveis e equipamentos diversos  10%  14.141  13.157 
Equiptos de microfilmagem  10%  441  441 
Equiptos tecnologia, informação e comunicação  20%  196.052  163.351 
Imobilização em andamento  -  56.286  33.086 
       
Total do custo corrigido    440.133  359.635 
Depreciações acumuladas    (208.759)  (178.665) 
       
Total do imobilizado líquido    231.374  180.970 

 
 

 
 
A DATAPREV  nos exercícios de 2012 e 2011 investiu 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, da 
Receita Federal do Brasil – RFB, da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Esses 
investimentos deixam a empresa preparada para uma nova abordagem na gestão de 
grandes bases de dados, para o aperfeiçoamento da qualidade de entrega dos produtos, 
para a inclusão de novos serviços e de novos clientes no seu portfólio.  
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Ainda como consequência direta da ampliação dos investimentos, as aquisições montaram 
em R$ 81.579 no exercício de 2012 e R$ 51.258 no exercício de 2011, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 
 

 
Resumo das Aquisições do Imobilizado 

  
2012 

 
 

 
2011 

     
Modernização tecnológica  75.598  44.740 
Reforma de instalações   4.513  5.900 
Aquisição de móveis e equipamentos diversos   1.468  618 
     
  81.579  51.258 
     

 
 

 
 

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor 
recuperável dos ativos (teste de impairment) a DATAPREV com base em documentos 
internos não evidenciou eventos de obsolescência ou danos físicos em seus bens 
produtivos relevantes, não identificando também mudanças nas circunstâncias econômicas 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda do seu valor 
recuperável, bem como os relatórios internos indicam que não haverá mudanças 
significativas no modo de como seus principais ativos (unidade geradora de caixa) são ou 
serão utilizados, indicando que o desempenho econômico desses ativos serão iguais ou 
superiores para os próximos exercícios. Dessa forma não foram necessárias provisões para 
recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2012 e 2011. 
 
 
 
 
 

 
NOTA 10 – INTANGÍVEL 

 
O intangível está composto da seguinte forma: 
 
 

 
 

Descrição 

 Taxa anual 
 de 

amortização 

  
 

2012 

  
 

2011 
       

Software  20%  194.391  156.279 
Outros direitos de uso  -  2  2 
       
Total do custo     194.393  156.281 
Amortizações acumuladas    (106.996)  (80.510) 
       
Total do intangível líquido     87.397  75.771 
       

 
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 2012 montaram em R$ 41.398 e 
R$ 12.539 no exercício de 2011.  
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Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor 
recuperável dos ativos (teste de impairment) a DATAPREV com base em documentos 
internos não evidenciou eventos de obsolescência ou danos físicos em seus bens 
produtivos relevantes, não identificando também mudanças nas circunstâncias econômicas 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda do seu valor 
recuperável, bem como os relatórios internos indicam que não haverá mudanças 
significativas no modo de como seus principais ativos (unidade geradora de caixa) são ou 
serão utilizados, indicando que o desempenho econômico desses ativos serão iguais ou 
superiores para os próximos exercícios. Dessa forma não foram necessárias provisões para 
recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2012 e 2011. 
 
 

 
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  2012  2011 
Passivo Circulante  19.737  19.583 
Passivo não Circulante  19.282  13.732 
     
  39.019  33.315 

 
 
NOTA 12 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS 
 
A DATAPREV atualizou, em 31 de dezembro de 2012, o valor provisionado para 
contingências fiscais e cíveis, passando este para R$ 12.854 (2011 = R$ 14.096), 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  2012  2011 
Contingências Fiscais  9.818  8.440 
Contingências Cíveis  3.036  5.656 
     
  12.854  14.096 
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NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 
13.1) Capital Social 
 
O capital social,  subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2012, é de R$ 210.000 
(2011 = R$ 180.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS.  
No exercício de 2012 o capital social foi aumentado para R$ 210.000, mediante a 
incorporação de parte do saldo das reservas de lucros, conforme aprovação do Ministro de 
Estado da Fazenda em despacho do dia 13 de agosto de 2012, referente ao Processo 
nº 10951.000550/2012-85. 
 
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 e § 1º, do inciso III, do artigo 26 
do Estatuto Social. 
Na proposta de destinação do resultado do exercício está prevista uma retenção de lucros 
no montante de R$ 87.569, 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 2012 a DATAPREV apurou um lucro líquido de R$ 153.630. 
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Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue: 
 
 
 

Patrimônio Líquido  2012  2011 
Capital Social  210.000  180.000 
Reservas de Capital  1  1 
Reservas de Lucros  244.238  157.095 
     
  454.239  337.096 

 
 
 
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 2012, juros 
sobre o capital próprio no valor de R$ 19.383, imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios de R$ 36.487, 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  2012  2011 
 
Lucro líquido do exercício 

 
153.630 

 
148.593 

Absorção de prejuízos acumulados  -  - 
Lucro líquido ajustado  153.630  148.593 
Reserva Legal  (7.681)  (7.430) 
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração  145.948  141.163 
Dividendos mínimos (25%)  36.487  35.291 
   - Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos  19.383  13.428 
   - Dividendos  17.104  21.863 

 
 
Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de 
atendimento às normas fiscais, a DATAPREV contabilizou os juros sobre o capital próprio 
em contrapartida de despesas financeiras, revertendo-os em conta específica, optando por 
não 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. 
 
 

 
 
 
 
 

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

340



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 2012 a DATAPREV efetuou amortização no montante de R$ 33.922 e atualização de R$ 
23.082 , restando um saldo de R$ 194.202. Abaixo apresentamos os valores do Termo de 
Compromisso posicionados em 31 de dezembro de 2012. 
 
 

Descrição  Valor  %  Parcelas 
       
Serviço Passado  118.989  62  72 
Saldamento  75.214  38  192 
       
TOTAL  194.203  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. 
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Na qualidade de Patrocinadora a DATAPREV, no exercício de 2012, contabilizou o valor   
das parcelas relativas as contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 
12.781 (2011 = R$ 11.469).   
 
O plano CV – PREVDATA II encerrou o exercício de 2012 com 2.668 participantes ativos 
(2011 = 2.431) e 24 assistidos (2011 = 15). 
 
 
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 2012, 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   2012   2011 
     
Valor presente das obrigações atuariais  696.409  654.756 
Valor justo dos ativos do plano  (479.962)  (431.970) 
Ganhos (Perdas) atuariais a reconhecer  -  (14.893) 
Passivo atuarial líquido  216.447  207.893 
     

 
 
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. No exercício de 2012 o 
valor presente das obrigações atuariais montou em R$ 696.409 e o valor justo dos ativos do 
plano foi de R$ 479.962, resultando um passivo atuarial líquido de R$ 216.447, estando 
inferior ao valor atual contratado em R$ 22.244 (R$ 216.447 – R$ 194.203 = R$ 22.244), 
ensejando uma provisão complementar de R$ 19.392 (R$ 22.244 – R$ 2.852), e estão 
demonstrados no balanço patrimonial como segue: 
 
 
 

Descrição  Passivo atuarial  IR e CSLL diferidos 
 2012  2011  2012  2011 

         
Passivo Circulante  35.885  33.166  -  - 
Passivo Não Circulante  180.562  174.728  -  - 
Ativo Realizável a Longo Prazo      73.592  70.659 
  216.447  207.894  73.592  70.659 
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As principais premissas atuariais, utilizadas em 2012 e 2011, para determinação da 
obrigação atuarial, foram as seguintes: 
 

 
Hipóteses atuariais  2012   2011  
Taxa de desconto para valor presente  da 
 obrigação atuarial 

 
11,04% 

  
12,54% 

 

Taxa de rendimento esperada sobre os  
ativos do plano  

 
11,04% 

  
12,54% 

 

Taxa real anual de juros 5,75%a.a  6%a.a  
Taxa de inflação estimada 5%a.a  5%a.a  
Capacidade salarial 
Capacidade de beneficio 
Taxa de rotatividade (ativos) 

98% 
98% 
0% 

 98% 
98% 
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  
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 30 de novembro de 2012 e projetados para 31 
de dezembro de 2012 conforme mencionado no laudo de avaliação atuarial; 
 
2) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2012; 
 
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$ 243.392 
(2011= R$ 222.786). Esta obrigação sem o reconhecimento  ganhos atuariais apurados em 
31/12/2012 atinge o montante de R$ 216.447 (2011 = R$ 207.893), sendo superior ao valor 
do Termo de Compromisso atualmente registrado no valor de R$ 194.203; 
 
5) A PREVDATA, no exercício de 2012, em atendimento a Resolução nº 09, do Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC), de  29 de novembro de 2012, que 
estabelece parâmetros técnico-atuarial para estruturação de planos de benefícios de 
entidades fechadas de previdência complementar, bem como a limitação da taxa máxima 
real de juros admitida nas projeções atuariais dos planos de benefícios, que será utilizada 
como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de contribuições e 
benefícios, observou o percentual de 6,00%. A Entidade a partir de 2013, irá se adequar 
aos limites, com uma redução gradual de 0,25% a cada ano até o exercício de 2018, 
quando esse teto passará a ser de 4,50%. 
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6) A DATAPREV, visando minimizar os impactos que a redução da taxa de desconto a ser 
utilizada para apuração do valor presente das obrigações atuariais irá causar nos balanços 
da patrocinadoras de fundos de pensão na modalidade de contribuição definida, utilizou na 
avaliação atuarial desse exercício a taxa real de juros de 5,75%, gerando um efeito no 
resultado de R$ 19.392, que líquidos de contribuição social e imposto de renda diferidos 
atingiu o montante de R$ 12.799. 
 
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 2012, 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$ 1.425 relativos aos 
Benefícios Concedidos e R$ 91.527 relativos aos Benefícios a Conceder, totalizando uma 
reserva matemática de R$ 92.952. O patrimônio para cobertura do plano monta em R$ 
94.809, resultando em um superávit de R$ 1.857 (valor justo dos ativos do plano R$ 94.809 
– valor presente das obrigações atuariais R$ 92.952), 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.  
 
 
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 53% das operações da DATAPREV (2011 = 55%) referem-se às transações com 
o acionista Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2012 e 
2011, as transações com o referido acionista resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e 
de resultado: 
  

Descrição  2012  2011 
     
Receitas por prestação de serviços  580.211  563.705 
Contas a receber por prestação de serviços  167.711  109.540 
Encargos s/faturas recebidas c/atraso  90.757  86.840 
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS  8.066  7.653 
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila   11.746  11.386 
Contas a receber por convênio  308  321 
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16.2) Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA 
 
As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na nota 15. 
 
 
NOTA 17 – PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS 
 
Em setembro de 2012, por intermédio do Ofício nº 975/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 2012. 
 
Considerando os parâmetros constantes no referido Ofício e nas metas do PPLR, a 
DATAPREV efetuou provisão para participação de empregados no montante de R$ 6.385, 
sujeitando-se sua distribuição  ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 
2012, bem como a aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho de Administração, 
conforme regras estatutárias.  
 
 
NOTA 18 – EFEITOS DA LEI Nº 12.546, DE 2011. 
 
Dando prosseguimento a regulamentação do Programa Brasil Maior, no dia 14 de dezembro 
de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.546, que introduziu várias modificações na legislação 
tributária, sendo a mais relevante para a DATAPREV a desoneração da folha de pagamento 
para as empresas que prestam serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), alterando a base de cálculo das contribuições 
previdenciárias da parcela da empresa (20% sobre a folha de pagamento), passando a 
incidir sobre o faturamento bruto, com alíquota de 2,5%, que vigorou de dezembro de 2011 
a julho de 2012. O artigo 7º da Lei nº 12.546 foi alterado pela Medida Provisória nº 563 de 
03 de abril de 2012, convertida na Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012, reduzindo a 
alíquota para 2% a partir de agosto de 2012. Dessa forma o impacto positivo no resultado 
do exercício de 2012 foi de aproximadamente R$ 39.500.  
 
 
NOTA 19 – REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES E EMPREGADOS 
 
A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário 
médio no mês de dezembro de 2012 e 2011, consoante o que determina a letra “e” do art. 
1º da Resolução nº 3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – 
CGPAR, foram: 
 

  Dirigentes   Empregados 
  2012  2011   2012  2011 

          
Maior - R$  31.712,14  31.124,33   20.958,06  19.455,55 
Menor - R$  28.829,22  23.346,66   2110,31  1.951,33 
Salário médio - R$       3.664,46  3.632,97 

 
 
 
 
 

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

345



Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram 
consideradas as remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente 
percebidos, procedimento idêntico ao adotado em 2011. 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 2012 e 2011 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 
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Diretora de Pessoas Diretor de Infraestrutura de TIC  
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ANEXO V

(Item 12, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 119/2012)

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 Outras  informações  consideradas  relevantes  pela  unidade  
para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no
exercício 

(...)

COMPLEMENTO DO ROL DE RESPONSÁVEIS

• CENTROS DE PROCESSAMENTO – CP

• UNIDADES REGIONAIS E UNIDADES DE ATENDIMENTO
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CENTROS DE PROCESSAMENTO – CP

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

AGENTE ELIAS OTÁVIO DE PAULA MUSSI CPF 008748756-09

CARGO OU 
FUNÇÃO

SUPERINTENDENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

01/03/2012
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO DIT
009/2012

01/03/2012

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
CENTRO DE PROCESSAMENTO RIO DE JANEIRO

AGENTE CARLOS HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS CPF 599 683 897 49

CARGO OU 
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

08/10/2007
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO PR
041/2007

01/03/2012
COMUNICAÇÃO
DE SERVIÇO DIT

009/2012
08/10/2007 01/03/2012

01/03/2012
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO DIT
009/2012

01/03/2012
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE CENTRO  DE  PROCESSAMENTO  DISTRITO
FEDERAL

AGENTE RICARDO APARECIDO PESSOA DENTINO CPF 595.912.857-87

CARGO OU 
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

12/05/2009
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO DIT
028/2009

01/03/2012
COMUNICAÇÃ
O DE SERVIÇO

DIT009/2012
12/05/2009 01/03/2012

01/03/2012
COMUNICAÇÃO
DE SERVIÇO DIT

009/2012

01/03/2012

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
CENTRO DE PROCESSAMENTO SÃO PAULO

AGENTE LUIZ DE BARROS BELLOTTI CPF 901.082.137-49

CARGO OU 
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/10/2011
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO
DIT/021/2011

01/03/2012
COMUNICAÇÃO

DE SERVIÇO
009/2012

03/10/2011 01/03/2012

01/03/2012
COMUNICAÇÃO DE

SERVIÇO DIT
009/2012

01/03/2012 01/03/2012
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UNIDADES REGIONAIS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DATAPREV

AGENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS LOPES CPF 476.097.887-91 

CARGO OU
FUNÇÃO

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

02/01/2011 CS/PR/035/2011 02/01/2011

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE UNIDADE DE ATENDIMENTO ACRE

AGENTE ANTÔNIO CARLOS CASTRO DA SILVA CPF 076.173.562-34

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/12/2007
CS/SUAT/007/2007, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/12/2007
 01/12/2007
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL ALAGOAS

AGENTE JOSÉ VANDERLEI MARCELINO DOS SANTOS CPF 694.941.938-49

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

23/11/2006
CS/PR/ 079/2006, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

01/11/2006
 01/11/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE UNIDADE REGIONAL AMAZONAS

AGENTE SERGIO DANTAS SILVESTRE CPF 320.767.462-34

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

23/11/2006
CS/PR/ 079/2006, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/11/2006
 01/11/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE UNIDADE DE ATENDIMENTO AMAPA

AGENTE WANDER DA CONCEIÇÃO SILVA CPF 388.434.632-68

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/12/2007 CS/SUAT/007/2007, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/12/2007

27/11/2012
CS/URPA/
021/2012

01/12/2007 27/11/2012
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE DE ATENDIMENTO AMAPA

AGENTE HÉLIA REGINA FERREIRA MARQUES CPF 237.537.732-04 

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

27/11/2012 CS/URPA/021/2012 27/11/2012

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL BAHIA

AGENTE HÉLIO PEREIRA MACHADO FILHO CPF 797.877.547-04

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

10/04/06 CS/PR/ 028/2006  10/04/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL CEARÁ

AGENTE ROBERTO CARNEIRO DA SILVA CPF 229.743.423-53

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

06/07/2007
CS/PR/026/2007, SEUS
EFETOS RETROAGEM

A 05/07/2007
 05/07/07
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL DISTRITO FEDERAL

AGENTE ELIANE DE PAULA COSTA CPF 222.018.661-04

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

05/07/2010
CS/SUAT/005/2010, SEUS

EFEITOS RETROAGEM
A 02/07/2010

 02/07/2010

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE UNIDADE REGIONAL ESPIRITO SANTO

AGENTE MARCOS DE SÁ OLIVEIRA CPF 399.392.867/91

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

23/11/2006
CS/PR/079/2006, SEUS

EFEITOS RETROAGEM
A 01/11/2006 

01/11/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL GOIÁS

AGENTE SILTON HELENO CARVALHO FERNANDES CPF 630.018.617-20

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

23/11/2006
CS/PR/ 079/2006, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/11/2006
 01/11/2006

DATAPREV - Relatório de Gestão 2012

353



UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL MARANHÃO

AGENTE CARLOS CESAR PEREIRA MARTINS CPF 376.805.523-04

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

05/09/2008 CS/SUAT/ 024/2008  05/09/2008

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL MINAS GERAIS

AGENTE WANIA APARECIDA COSTA VAL CPF 432.536.446-34

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃ
O 

DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

02/01/2006
CS/PR/ 004/2006, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/01/2006
 01/01/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL MAO GROSSO SUL

AGENTE JOSE LUIS PISSIN CPF 294.321.621-68

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

05/04/2006
CS/PR/ 024/2006, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/04/2006
     -  - 01/04/2006
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL MATO GROSSO

AGENTE EDSON SHIN ITI KOMATSU CPF 067.401.698-02 

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

25/07/2011 CS/SUAT/011/2011 25/07/2011

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL PARÁ

AGENTE MILTON BONIFÁCIO NETO CPF 051.101.758-88

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

10/04/2006 CS/PR/ 027/2006  10/04/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL PARAÍBA

AGENTE DALVAN DE ANDRADE CORRÊA CPF 143.920.111-00

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/07/2008 CS/SUAT/ 021/2008 27/02/2012 CS/SUAT/004/2012 03/07/2008 27/02/2012
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE UNIDADE REGIONAL PARAÍBA

AGENTE RÔMULO PAIVA ROCHA CPF 424.824.454-34 

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

27/02/2012 CS/SUAT/004/2012 27/02/2012

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL PERNAMBUCO

AGENTE VENICIO DANTAS CAVALCANTI CPF 666.677.124-91 

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/10/2011 CS/SUAT/020/2011 03/10/2011
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE 
RESPONSABILIDADE 

UNIDADE REGIONAL PIAUÍ

AGENTE SANDRA MARIA DOS SANTOS CPF 337.517.903-06

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

30/04/2008 CS/SUAT 008/2008 

18/10/2011,
EFEITOS ENTRAM

EM VIGOR A
PARTIR DE
20/10/2011

CS/SUAT/021/2011 30/04/2008 20/10/2011

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL PIAUÍ

AGENTE CLAUDIO PINTO NASCIMENTO CPF 428.734.443-04 

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

18/10/2011

CS/SUAT/021/2011, SEUS
EFEITOS ENTRAM EM
VIGOR A PARTIR DE

20/10/2011

20/10/2011

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL PARANÁ

AGENTE ESTEVO ZACARIAS DA SILVA CPF 006.326.998-84 

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

17/02/2011 CS/SUAT/001/2011 17/02/2011
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE 
UNIDADE REGIONAL RIO DE JANEIRODE UNIDADE 
REGIONAL DA DATAPREV

AGENTE JOÃO VICENTE DA SILVA FILHO CPF 796.690.187-49

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

01/09/2008 CS/SUAT/ 023/2008  01/09/2008

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE

AGENTE JOSIMAR GONÇALVES MAMEDE CPF 378.518.104-34

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

27/11/2006 CS/PR/ 080/2006  27/11/2006

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE DE ATENDIMENTO RONDÔNIA

AGENTE RUBENS ANTONIO SOUTO CPF 216.100.962-15

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

03/12/2007
CS/SUAT/007/2007, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 01/12/2007
 01/12/2007
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE DE ATENDIMENTO RORAIMA 

AGENTE ZENOBIO TURINE CPF  475.043.317-91 

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

12/11/2011 CS/SUAT/017/2011 12/11/2011

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO SUL

AGENTE MARIA LISETE KUHN CPF 214.515.160-53

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO 
EXONERAÇÃ

O 
DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

01/12/2009
CS/SUAT/019/2009, SEUS
EFEITOS RETROAGEM

A 30/11/2009
 30/11/2009

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL SANTA CATARINA

AGENTE CARLOS AUGUSTO GONÇALVES LOPES CPF 267.332.507-72

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

21/10/2009 CS/SUAT/015/2009  22/10/2009
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL SERGIPE

AGENTE TÂNIA MARIA FIRMO COSTA CPF 116.982.255-04

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

09/04/2007
CS/PR/007/2007, SEUS

EFEITOS RETROAGEM
A 02/04/2007

 02/04/2007

UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO

AGENTE ALBERTO NUNES SANTOS CPF 022.125.898-16

CARGO OU
FUNÇÃO

 GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

05/10/2007 CS/SUAT/ 003/2007  05/10/2007
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UNIDADE GESTORA: 239001 GESTÃO: 2012

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE  UNIDADE REGIONAL TOCANTINS

AGENTE MUCIO ANTÔNIO GUIMARÃES CPF 548.944.921-72

CARGO OU
FUNÇÃO

GERENTE

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO GESTÃO

Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/Ano Data Início À data fim

21/05/2008 CS/SUAT/011/2008 09/04/2009 CS/SUAT/009/2009 21/05/2008 09/04/2009

09/04/2009 CS/SUAT/009/2009 09/04/2009

BRASÍLIA – DF, 30 DE ABRIL DE 2013. 

Renato Agostinho das Chagas
Secretário Executivo

Secretaria Executiva - SECE

Rodrigo Ortiz D´Ávila Assumpção
Presidente
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