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A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS - Acordos de Níveis de Serviços
API – Application Programming Interface
ACT - Acordo Coletivo de Trabalho
B
BCNPJ - Bases de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
BCPF - Bases de Cadastro Nacional da Pessoa Física
BEm - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda
BPC - Benefícios de Prestação Continuada
BNMP – Business Notation Modeling Process
C
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CEEDA - Certificação Eficiência Energética Data Center
CadÚnico - Cadastro Único do Governo
CGU - Controladoria-Geral da União
CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission
CONSAD – Conselho de Administração
CF – Conselho Fiscal
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social
D
DAP - Diretoria de Administração e Pessoas
DCDF - Data Center do Distrito Federal
DCRJ - Data Center do Rio de Janeiro
DCSP - Data Center de São Paulo
DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Serviço

DF – Distrito Federal
DGJ - Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica
DIT - Diretoria de Tecnologia de Operações
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
DRN - Diretoria de Relacionamento e Negócio
DAS-4 - Direção e Assessoramento Superior nível 4
DIRPF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional
E
EaD - Educação a distancia
EGD - Estratégia de Governo Digital
ESPII - Estado de Saúde Pública de Importância Internacional
F
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade: Gestão do Sistema de
Indicadores
G
GOVCLOUD - Nuvem de Governo
GVR - Gratificação Variável por Resultados
I
iBEST - Internet World Best
IFs - Instituições Financeiras
IMO - Intermediação de Mão de Obra
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
L
LAI - Lei de Acesso à informação
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
M
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDM - Master Data Management
ME – Ministério da Economia
MEI - Microempreendedores individuais

MJ – Ministério da Justiça
N
NIST - NIST Cyber Security Framework
O
OGU - Orçamento Geral da União
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico
P
PA – Plano de Ação
PIB – Produto Interno Bruto
PBF – Programa Bolsa Família
PEI - Plano Estratégico Institucional
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PF – Ponto de Função
PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
PDIC - Plano Diretor de Integridade Corporativa
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PN - Plano de Negócios
PND - Programa Nacional de Desestatização
PR - Presidência
PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência
Complementar
PESTAL - Política, Economia, Social, Tecnologia, Ambiental e Legal
PLR - Participação nos Lucros e Resultados
PAQ - Programa de Adequação de Quadro
PDI - Programas de Demissão Incentivada
PD-DTP - Processo de desenvolvimento da DATAPREV
R
RFB - Receita Federal do Brasil
RGPS - Regime Geral da Previdência Social
RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
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RVA - Remuneração Variável Anual de Dirigentes
S
Sars-Cov-2 - Traduzido do inglês, síndrome respiratória aguda
grave – coronavírus 2
SD - Seguro Desemprego
SEPEC - Secretaria Especial de Produtividade Emprego e
Competitividade
SEPVT - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
SFC - Secretaria Federal de Controles Internos
SGD - Secretaria do Governo Digital
SINE - Sistema Nacional de Emprego
SICAP - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas
SPREV - Secretaria de Previdência do ME.
SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil
SISOBI - Sistema Informatizado de Controle de Óbitos
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos
SFC - Secretaria Federal de Controle Interno
SDPA - Seguro Desemprego da Modalidade Pescador Artesanal
SAP/MAPA - Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
SEPRT-ME - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia
SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas),
Opportunities (Oportunidade) e Threats (Ameaças)
SUGV –Superintendência De Governança E Gestão Estratégica
T

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
TCU - Tribunal de Contas da União
TCE-SC - Tribunal de Contas de Santa Catarina
TRF-3 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
The IIA - Institute of Internal Auditors

TSE - Tribunal Superior Eleitoral
U
UD – Unidades de Desenvolvimento
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Mensagem da DATAPREV
Ao assumir a Presidência da DATAPREV, em fevereiro de 2020, sabia que teríamos desafios importantes pela frente. Com a emergência de

saúde pública imposta pela difusão do Sars-Cov-2 (nova cepa de coronavírus), nos vimos diante de um desses desafios e o nosso papel, enquanto empresa
estatal apoiadora na implementação de políticas sociais do governo, se mostrou essencial.

Quando a pandemia da COVID-19 obrigou os brasileiros a permanecerem em casa em 2020, só restou uma alternativa ao Governo Federal para
continuar prestando os serviços públicos sem interrupção: a utilização da tecnologia da informação. Imediatamente a DATAPREV foi acionada e, em
curtíssimo prazo, planejou, executou e colocou em operação o processamento de dados necessário para suportar um dos maiores programas mundiais de
socorro a quem ficou sem renda – o Auxílio Emergencial.

No total, em 2020, foram 15 soluções solicitadas pelos clientes e implementadas pela empresa, em um prazo reduzido, para beneficiar os
cidadãos diante das restrições impostas pela doença. Além do processamento de dados dos principais programas de assistência, renda e emprego do
Governo Federal no enfrentamento à pandemia – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc. Também foram realizadas adaptações nos sistemas
previdenciários existentes para permitir, por exemplo, o pagamento antecipado do 13º salário, a suspensão de procedimentos como prova de vida e malha
fina do BPC e o aumento da quantidade de parcelas do empréstimo consignado.

Graças à nossa infraestrutura robusta e moderna, à nossa experiência técnica e, sobretudo, ao nosso corpo funcional engajado e ciente de seu
importante papel social, pudemos materializar nossa missão institucional de facilitar o exercício da cidadania por meio da tecnologia. Além do
processamento dos dados dos citados programas governamentais, a empresa atuou ainda na transformação digital dos serviços do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no combate à fraude em benefícios previdenciários e, ainda, em soluções de gestão para o Poder Judiciário, consolidando a DATAPREV
como parceira estratégica para a transformação digital do Estado Brasileiro.

Sem dúvidas, o planejamento estratégico da empresa foi um dos fatores cruciais para o sucesso da entrega, em tão exíguo prazo, de todos os
sistemas demandados pelo governo federal, necessários para operacionalizar os programas do Auxílio Emergencial, de garantia do empego e renda e de
ajuda aos artistas nacionais. Afinal, não se pode prever o futuro, mas podemos criá-lo ao definir aonde queremos chegar e como iremos nos estruturar para
alcançar nossos objetivos, priorizando investimentos e capacitando o corpo funcional. Estamos convencidos que seguimos trilhando um caminho
sustentável e alinhado com a visão de sermos referência mundial em soluções de governo.

Gustavo Henrique 
Rigodanzo Canuto  

Presidente
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Mensagem da DATAPREV
Este caminho passa, também, pelo pilar da governança corporativa. Em 2020, a estrutura de governança corporativa da DATAPREV foi atualizada, inclusive com a

atualização de seu estatuto social buscando sua convergência com as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o alinhamento com melhores
práticas e a observância de recomendações de entidades especializadas em governança corporativa. Um dos avanços da atualização do estatuto foi a ampliação das competências do
Comitê de Elegibilidade como forma de melhor assessorar o Conselho de Administração, passando a ser denominado Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Neste
ano, a DATAPREV também aprovou seu Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC. Estes, entre outros avanços na governança, materializam a busca do aprimoramento contínuo da
governança corporativa da estatal enquanto sistema de direção, incentivo e monitoramento de decisões, com foco na deliberação ética como mecanismo de integridade, controle e
cumprimento de leis, regras, seu propósito, valores e princípios, bem como de preservação e geração de valor econômico, buscando fomentar uma cultura ética e uma conduta de respeito
aos valores da empresa e a ̀ legislação.

É importante destacar o caminho de sustentabilidade alcançado na execução do relevante interesse coletivo objeto social da estatal – fornecimento de soluções de TIC para a
execução e o aprimoramento de políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social. Em 2020 a
DATAPREV avançou em seu Plano Global de Eficiência com ações de gestão para redução de custos e melhoria da eficiência operacional. Tais medidas – junto com a contribuição da redução
de custos operacionais associados a outros fatores tais como a modalidade de trabalho a distância decorrente dos protocolos preventivos para conter a disseminação do novo coronavírus,
prevenção da saúde dos empregados da empresa e de seus familiares – permitiram o alcance do melhor desempenho financeiro da empresa desde sua criação.

A DATAPREV concluiu o ano alcançando um faturamento bruto de R$ 1.658 bilhões de reais, com crescimento financeiro de R$ 21.8 milhões em relação ao ano de 2019. No
tocante aos aspectos de eficiência empresarial (relação receitas x despesas) a empresa registrou em 2020 um lucro líquido de mais de R$ 265 milhões.

De forma sustentável e tendo como principal negócio fornecer ao Estado brasileiro e à sociedade, serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação que facilitam o acesso do
cidadão aos serviços públicos e aprimoram a execução e a eficiência das políticas públicas, com a responsabilidade de sustentar mais de 35 bilhões de dados sociais, a DATAPREV, guardiã
dos dados sociais brasileiros, é uma empresa com experiência, responsabilidade e capacidade de gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da
população.

Mais do que processar dados, a DATAPREV está presente na vida do cidadão, fornecendo o apoio direto para a concessão de vários direitos à população, como aposentadoria,
auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade, provendo a tecnologia necessária para execução desses serviços públicos e dos programas estratégicos e sociais do governo.

Nesse passo, a DATAPREV apresenta o Relatório de Gestão 2020 visando, de forma transparente, prestar contas de sua atuação demonstrando a geração de valor da empresa
para seus acionistas (União e INSS), empregados, clientes, sociedade e demais partes interessadas.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

DATAPREV
Empresa Pública vinculada ao Ministério da Economia

Relatório de Gestão Integrado - Exercício 2020

Este relatório de prestação de contas foi desenvolvido e organizado em estrita observância à
nova metodologia de formatação e conteúdo estabelecida pelo Tribunal de Contas da União, a
qual prevê a construção de relatórios com linguagem acessível às partes interessadas;
aproximando, portanto, o modelo de prestação de contas aos relatórios de transparência, com
geração de valor da estatal à sociedade, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados
em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às necessidades comuns de
informação das partes interessadas.

Diretoria Executiva

Brasília/DF

2021
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MISSÃO
PROVER CIDADANIA 
DIGITAL AO  ALCANCE DE
TODOS.

VISÃO
SER REFERÊNCIA MUNDIAL 
EM  SOLUÇÕES DIGITAIS DE 
GOVERNO.

VALORES
ÉTICA
DIGNIDADE 
INTEGRIDADE 
IMPESSOALIDADE
LEGALIDADE 
PROFISSIONALISMO 
CIDADANIA 
TRANSPARÊNCIA

1.1 A DATAPREV

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

Primeiro
estatuto
Decreto federal
nº 75.463, de 1975.

Criação
Lei federal nº 6.125, 
de 1974.

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

União 51% INSS 49% 

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

É uma empresa com sólida experiência no tratamento de informações
estratégicas que, ao longo dos anos, vem implementando processos tecnológicos
alinhados às políticas públicas do governo federal que buscam ampliar o acesso
do cidadão aos direitos e benefícios socais, além de aprimorar os controles de
guarda e processamento dos dados, garantindo, assim, a segurança do dado e o
combate à fraude.

Clique no 
ícone para 
acessar
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6125.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75463-10-marco-1975-423955-publicacaooriginal-1-pe.html
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1. Christiane Almeida Edington - Presidente (PR), CPF: ***.697.355-**, período de gestão: 28/02/19 a 13/02/20.

2. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto – Presidente (PR), CPF: ***.666.489-**, período de gestão: 14/02/20 a 31/12/20 e, substituto da Diretoria de Governança Corporativa e
Jurídica (DGJ), período de gestão: 28/12/20 a 31/12/20.

3. André Côrte – Diretor de Desenvolvimento e Serviço (DDS) e Diretor interno de Relacionamento e Negócio (DRN), CPF: ***.550.990-**, período de gestão: 15/04/19 a
26/06/20.

4. Gilmar Souza de Queiroz – Diretor de Desenvolvimento e Serviço (DDS), CPF: ***.456.877-**, período de gestão: 26/06/20 a 31/12/20, Diretor substituto da Diretoria de
Tecnologia e Operações (DIT), período de gestão: 02/09/20 a 01/10/20, Diretor substituto da Diretoria de Relacionamento e Negócio (DRN), período de gestão: 26/06/20 a
31/12/20 e Diretor interino de Relacionamento e Negócio (DRN), período de gestão: 26/06/20 a 31/07/20.

5. Alan do Nascimento Santos – Diretor de Relacionamento e Negócio (DRN), CPF: ***.950.021-**, período de gestão: 31/07/20 a 31/12/20.

6. Bruno Burgos Severiano – Diretor de Administração e Pessoas (DAP), CPF: ***.966.475-**, período de gestão: 06/06/19 a 31/12/20, Diretor substituto da Diretoria de
Governança Corporativa e Jurídica (DGJ), período de gestão: 16/10/20 a 23/10/20 e Substituto eventual da Presidência (PR), período de gestão: 10/10/20 a 13/10/20.

7. Thiago Carlos de Sousa Oliveira – Diretor de Tecnologia e Operações (DIT), CPF: ***.535.751-**, período de gestão: 19/07/19 a 31/12/20.

8. Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos – Diretora de Governança Corporativa e Jurídica (DGJ), CPF: ***.605.731-**, período de gestão: 30/10/19 a 31/12/20 - Substituta
eventual da Presidência (PR), tendo exercido a presidência no período de 20/07/20 a 26/07/20; 05/10/20 a 09/10/20 e 23/12/20 a 24/12/20 e Substituta eventual da Diretoria
de Administração de Pessoas (DAP), período de gestão: 11/11/20 a 31/12/20.

Nota: o período de gestão acima considera o corte do exercício em 31/12/2020, podendo ter continuidade em 2021.

Diretoria Executiva
1.1  Identificação da unidade prestadora de contas
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1. Alexandre Manoel Ângelo da Silva – Presidente do Conselho
CPF: ***.966.294-** - Período de gestão 23/03/17 a 28/02/20.

2. Cinara Wagner Fredo – Membro do Conselho
CPF: ***.747.539-** - Período de gestão: 30/09/16 a 31/03/20.
(Presidente do Conselho de Administração – Período de gestão: 31/03/20 a 31/12/20).

3. Leonardo José Rolim Guimarães - Membro do Conselho
CPF: ***.473.754-** - Período de gestão: 31/01/20 a 31/12/20.

4. Luis Felipe Salin Monteiro – Membro do Conselho
CPF: ***.059.950-** - Período de gestão: 06/04/2018 a 31/12/20.

5. Natalísio de Almeida Júnior – Membro do Conselho
CPF: ***.002.578-** - Período de gestão: 27/06/18 – 31/12/20.

6. Antônio Carlos Villela Sequeira – Membro do Conselho
CPF: ***.498.597-** - Período de gestão: 26/06/20 – 31/12/20.

7. Christiane Almeida Edington – Membro do Conselho
CPF: ***.697.355-** - Período de gestão: 19/06/20 – 31/12/20.

8. Luiz de Barros Bellotti – Membro do Conselho
CPF: ***.082.137-** - Período de gestão: 24/05/19 a 31/12/20.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1.Nívia Beatriz Cussi Sanchez – Membro do Conselho
Período de gestão: 14/09/2016 – 12/11/2020 - CPF: ***.284.906-**.

2. Bruno Bianco Leal – Membro do Conselho
Período de gestão: 17/11/2016 – 12/03/2020 - CPF: ***.123.808-**.

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

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

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

CONSELHO FISCAL

Nota: o período de gestão acima considera o corte do exercício em 31/12/2020, podendo ter continuidade em 2021
Retirar 

Conselhos
1.1  Identificação da unidade prestadora de contas
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1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIRETORIA DE 
RELACIONAMENTO E NEGÓCIOS

DRN

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E 
OPERAÇÕES

DIT

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSAD

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDÊNCIA
PR

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS

DAP

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇO

DDS

DIRETORIA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E JURÍDICA

DGJ

CONSELHO FISCAL
CF

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

OUVIDORIA CORREGEDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

AUDITORIA 
INTERNA

• SUOP - Superintendência de 
Operações

• SUAS - Superintendência de 
Arquitetura e Serviços de 
Infraestrutura de TIC

• SUPS - Superintendência de Produtos 
e Serviços de Infraestrutura de TIC

• SUGS - Superintendência de Gestão 
de Serviços de TIC

• SUNE - Superintendência de Negócios
• SURC - Superintendência de 

Relacionamento Comercial e 
Mercados

• CGCA - Coordenação Geral de Gestão 
Interna, Monitoramento e Controle

• SUPE - Superintendência de Gestão 
de Pessoas

• SUFI - Superintendência Financeira
• SUSL - Superintendência de Serviços 

Logísticos

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

• SECE - Secretaria Executiva
• CJUR - Consultoria Jurídica
• SUGV - Superintendência de 

Governança e Gestão Estratégica

LEGENDA:
Vinculação                
Subordinação

Figura 1.2.1 – Estrutura organizacional 15



1.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A estrutura de governança corporativa da DATAPREV foi atualizada em 2020, conforme consta em seu estatuto

social. Tal estrutura é composta pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Superintendência
Colegiada; bem como conta com as seguintes instâncias de apoio: Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão, Auditoria Interna, Secretaria Executiva, Superintendência de Governança e
Gestão Estratégica, Ouvidoria, Comissão de Ética e Corregedoria.

A DATAPREV busca o aprimoramento contínuo de sua governança corporativa enquanto sistema de direção, incentivo
e monitoramento de decisões, com foco na deliberação ética como mecanismo de integridade, controle e cumprimento de leis,
regras, seu propósito, valores e princípios, bem como de preservação e geração de valor econômico, no intuito de fomentar
uma cultura ética e uma conduta de respeito aos valores da empresa e a ̀ legislação.

Pensamos governança de forma alinhada às boas práticas de Governança Corporativa e Gestão Estratégica,
proporcionando a melhoria contínua da efetividade e economicidade (governança) e da eficácia e eficiência (gestão) da empresa
no alcance dos seus objetivos estratégicos, bem como criação de valor para seus stakeholders e à sociedade. A observância
dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições e fóruns nacionais e internacionais contribui
para uma maior eficiência administrativa, potencializando a capacidade de formulação e implementação de decisões
estratégicas por parte da estatal, trazendo efetividade e economicidade para as políticas públicas sob nossa responsabilidade.

A estrutura de governança da DATAPREV permite que o relevante interesse coletivo que fundamenta nossa criação
seja mais bem explorado, permitindo o aproveitamento de oportunidades de mercado de forma eficaz e eficiente, bem como
mitigando riscos aos quais a empresa está exposta. Em suma, o processo de tomada de decisão empresarial é pensado para
considerar a identidade da estatal e os impactos das decisões sobre o conjunto de suas partes interessadas, a sociedade em
geral e o meio ambiente, visando ao bem comum.

Figura 1.3.1 - Círculo da Governança
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Governança e Gestão
1.3   Estrutura de Governança

ASSEMBLEIA 
GERAL CONSELHO

FISCAL

DRNDAP DDS DIT

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

CORREGEDORIA

OUVIDORIA

AUDITORIA
INTERNA

PRESIDÊNCIA

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA COLEGIADA

UNIDADES ORGANIZACIONAIS

DGJ

Gestão
Garante que o direcionamento 
seja executado da melhor 
maneira possível.

Governança
Provê direcionamento, 
monitora, supervisiona e 
avalia a atuação da gestão.

Legenda
Instâncias de governança
Instâncias de gestão
Instâncias de apoio a governança

Figura 1.3.2 – Sistema de Governança e Gestão na DATAPREV

Exemplos:

SECE

SUGV

COMITÊ DE ÉTICA

Instâncias de apoio

Sociedade
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1.4   MODELO DE NEGÓCIOS
Criada originalmente para atendimento às demandas de gestão dos sistemas da Previdência, a DATAPREV, ao longo de sua história, ampliou sua atuação junto ao mercado

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

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

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

A DATAPREV é referência de qualidade no processamento e no tratamento de grandes volumes de dados. Destacamos a custódia e gestão do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), o qual permite a concessão automática de vários direitos sociais, tais como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, benefícios assistenciais.

Os principais recursos, impactos e valor gerado pela DATAPREV podem ser sintetizados conforme Figura 1.4.1 – DATAPREV em números / Brasil Sede Data Centers e UDs.
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DATAPREV em números
1.4   Modelo de Negócios

Figura 1.4.1 – DATAPREV em números / Brasil Sede Data Centers e UDs
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↑ 3,96%
Realização Contratual* 2020
% Evoluções em relação a 2019

Eixos de Atuação

R$ 1.7 bilhões
Realização Contratual* 2020 
% por eixos de atuação

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

1.4   Modelo de Negócios

Realização em 2020 e Evolução em relação a 2019

PREVIDENCIÁRIA

TRABALHISTA

ASSISTENCIAL

BENEFÍCIOS
(INSS)

CONSIGNADO
(IFs)

RECEITA 
PREVIDENCIÁRIA

(RFB/PGFN)

ATENDIMENTO

CADASTRO

CADASTRO

RECONHECIMENTO

PERÍCIA

PAGAMENTO

ARRECADAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

COBRANÇA

DÍVIDA

CADASTRO

OPERAÇÃO
API

SEGURO 
DESEMPREGO

ABONO 
SALARIAL

BEm

IMO

FISCALIZAÇÃO

COMPENSAÇÃO

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

LOAS

LEI
ALDIR
BLANC

BATIMENTO 
CADÚNICO

Multimercado

BATIMENTO 
DE DADOS

PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

(Previc/SICAP)

87,02%

0,34%

42,58%

10,72%

0,46%

0,38%

2,08%

10,05%

33,36%
87,48%

SEGURO 
DEFESO

API

CAGED

CTPS

QUALIFICAÇÃO

Figura 1.4.2 - % por eixos de atuação

0,30%

27,34%

12,64%

10,26%

12,29%

8,65%

44,63%

1.472%

21,27%

0,362%

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

Legenda
Realização contratual* em 2020
Evolução em relação a 2019 

%

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

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

1.4   Modelo de Negócios

Principais clientes

Figura 1.4.3 – Principais clientes
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Visão Geral de Produtos e Serviços
A DATAPREV é uma empresa destinada a prestação de serviços essenciais à gestão das políticas públicas do estado brasileiro, que apoia o desenvolvimento de soluções

tecnológicas para o atendimento da sociedade. A empresa possui um portfólio de serviços que reúne soluções exclusivas, voltadas ao atendimento e à gestão dos principais processos de
Governo, como os da Previdência, Assistência Social, Trabalho e Emprego e processos de arrecadação da previdência operados junto ao Ministério da Economia.

A empresa presta serviços ainda para o mercado privado, onde se destacam as entidades financeiras, que utilizam os serviços do empréstimo consignado para viabilizar
linhas de crédito com condições de juros bastante competitivos em relação a outras linhas de crédito. Em 2020, esses serviços representaram 43,68% do faturamento da empresa.

Esta empresa dispõe ainda de
soluções multimercado destinadas ao
atendimento de demandas de outros
clientes públicos e privados, destacando-se
nesse contexto, o e-Consignado,
disponibilizado para a gestão dos
empréstimos tomados pelos beneficiários
da Previdência.

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

1.4   Modelo de Negócios

Auxilio Emergencial
Portal de consulta

Sniper
Direcionamento e 
precisão

Sniper

Gráfico 1.4.1 – Faturamento por clientes
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1.4   Modelo de Negócios

Visão Geral de Produtos e Serviços 

Figura 1.4.4 – Mandala de Produtos e Serviços DATAPREV

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

Além do suporte às principais políticas públicas sociais, diversas outras ações foram empreendidas
para transformação digital dos serviços de governo. A exemplo disso, convém citar as evoluções nos
principais portais e aplicativos de atendimento do INSS e da Secretaria de Trabalho, que passaram a incluir
serviços que dispensam o deslocamento presencial dos cidadãos aos postos de atendimento do INSS e da
Rede SINE.

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

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

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

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

Para o processamento e a análise de elegibilidade para o reconhecimento de direitos do Auxílio
Emergencial, Auxílio Emergencial para o Setor da Cultura e do BEm foram incorporadas novas fontes de
informação ao CNIS, tendo sido possível realizar o processamento (e reprocessamentos periódicos) de
grandes volumes de informações, alcançando números como os mais de 150 milhões de requerimentos
do Auxílio Emergencial e os mais de 18 milhões de acordos de trabalho do programa BEm.
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1.4   Modelo de Negócios

Plataforma Social (CNIS)

Figura 1.4.5 – Plataforma Social

A DATAPREV é a mantenedora da maior base de dados sociais da população brasileira, conhecida como o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, que é composta
por mais de 36 bilhões de dados de pessoas físicas e jurídicas, além de todos os vínculos trabalhistas, contribuições previdenciárias, de benefícios, entre outras.

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

34,65 bilhões de dados sob a guarda da DATAPREV

413,3 
milhões

65,2 
milhões

28 
bilhões

5 
bilhões

1,2 
bilhões

Identificação Pessoas Físicas Cadastro pessoas jurídicas Remuneração Contribuições Vínculos

MDM 
Master Data 

Management CNIS PF
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais

CPF
Cadastro de CPFs

SISOBI
Sistema de Óbito

SIRC
Óbitos do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil

IMO
Intermediação de 

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

A DATAPREV possui suas atividades voltadas à satisfação dos seus
clientes, com a entrega de produtos e serviços de qualidade, preocupando-
se em oferecer uma experiência mais agradável ao cliente e cidadão,
focando na digitalização de serviços públicos para um Estado mais eficiente.

1.5  CADEIA DE VALOR 

Figura 1.5.1 – Cadeia de Valor 1º Nível DATAPREV
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A Gestão por Processos tornou-se uma ferramenta imprescindível para a
melhora da qualidade em relação aos serviços prestados pela DATAPREV. A metodologia
aplicada permite a promoção da transparência, definição de responsabilidades,
padronização da comunicação, monitoramento das ações, permitindo agir de forma
proativa com foco na conformidade processual levando a empresa a um nível maior de
competitividade, agilidade e qualidade na entrega dos seus serviços.

Processos Organizacionais

eConsignado

SISTEMAS 
RELACIONADOS

AO CNIS

Processos 
Mapeados

Riscos 
Identificados

Controles 
Estabelecidos

Cidadania 
Digital 

ao alcance 
de todos

1.5   Cadeia de Valor

Figura 1.5.2 - Visão processos organizacionais com resultados ao cidadão
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1.6   POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

A DATAPREV foi criada por meio da Lei n. 6.125/74 para a prestação de serviços de tecnologia da informação para a Previdência Social. Atualmente, o relevante interesse
coletivo que baliza sua atuação está melhor especificado em nosso estatuto social como sendo o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução
e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos,
outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Em outras palavras, a DATAPREV é uma pessoa jurídica instituída pelo Estado, integrando à Administração Pública Indireta, criada pelo poder público para atingir finalidade
determinada – fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais -, a
qual se entendeu ser melhor atingida por meio da formatação empresarial de uma estatal do que tradicionalmente por meio dos órgãos e entidades da Administração Direta.

No cumprimento desse relevante papel, são mais de quarenta e cinco anos de prestação de serviços imprescindíveis ao país e à Previdência Social, devendo ser destacados a
guarda dos dados sociais dos cidadãos brasileiros, o processamento dos benefícios assistenciais e previdenciários do Governo Federal e, em 2020, o suporte direto às políticas públicas
do Governo Federal no enfrentamento à pandemia da COVID-19 – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc.
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Políticas Públicas – Pandemia COVID-19
O ano de 2020 foi marcado por uma das mais graves crises de saúde pública dos últimos anos. O surgimento do vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) associado à sua característica

de transmissibilidade e severidade fez que com a Organização Mundial da Saúde decretasse o Estado de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) classificando a severidade do
Coronavírus para o grau de pandemia.

No Brasil, a Presidência da República encaminhou a Mensagem n. 93 de 18 de março de 2020 solicitando ao Congresso Nacional o estabelecimento do Estado de Calamidade
Pública, tendo sido apreciado e reconhecido pelo Congresso Nacional nos termos do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020.

Com efeitos das medidas de distanciamento e isolamento social recomendadas para contenção da pandemia, fez com que o Governo Federal tivesse que adotar diversas
medidas econômicas e sociais para minimizar os impactos da pandemia na vida dos cidadãos, sobretudo, daqueles em condições sociais e financeiras mais vulneráveis. A DATAPREV, como
um braço estratégico do Estado, esteve diretamente envolvida nas ações emergenciais do Governo Federal para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19. Entre as principais
ações destacam-se:

1.6   Políticas e programas de governo

AUXÍLIO EMERGENCIAL

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

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO 

DO EMPREGO E DA RENDA 

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

LEI ALDIR BLANC 

Renda emergencial a profissionais
do setor cultural.

Lei n. 14.020, a qual converteu a Medida 

Provisória N.º 936 de 1 de abril de 2020

Lei n. 14.017/2020 de 29 de junho de 2020Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020 que instituiu o Auxílio

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

2020 que instituiu o Auxílio Emergencial Residual
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1.6   Políticas e programas de governo

Figura 1.6.1 – Linha temporal dos serviços emergenciais COVID-19

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

Mai Jun Jul Ago

ACOMPANHAMENTO 
DE REQUERIMENTOS 
DO BEM

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL DA 
CULTURA (Lei Aldir 

Blanc)

Bem (RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS)

AUXÍLIO 
DOENÇA 

(ANTECIPAÇÃO)

Mar

SUSPENSÃO DA 
PROVA DE VIDA
Portaria INSS n. 
373/2020

84 PARCELAS PARA
O CONSIGNADO 

Antecipação do 
13. Salário

BPC – LÍMITE DA 
RENDA FAMILIAR 
DA DIREITOS

Medida Provisória 
n. 927/2020

Medida Provisória 
n. 927/2020BPC – SUPENSÃO 

DA MALHA FINA

Abr

BENEFÍCIO 
EMERGENCIAL 

(BEm)

Lei n.
13.982/2020

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

MPV 936.2020
Lei n. 14.020/2020

Lei n. 
13.982/2020

BI COM 
ATESTADO 
MÉDICO

Novas 
Funcionalidades 
da Carteira 
de Trabalho 
Digital
Integrações 
com o 
GOV.BR

REQUERIMENTO 
SD MODALIDADE 

DOMÉSTICO
Novas 

Funcionalidades 
da Carteira de 

Trabalho Digital
Integrações com 

o GOV.BR

BEm
RESTITUIÇÃO VIA 
GRU
Novas 
Funcionalidades 
da Carteira de 
Trabalho Digital
Integrações com 
o GOV.BR

Portaria 
SEPTR/ME 
16.655/2020

Lei n. 14.017/2020

SEGURO 
DESEMPREGO
(Recontratação)

Novas 
Funcionalidades 
da Carteira de 
Trabalho Digital
Integrações com 
o GOV.BRPortaria 

SEPTR/INSS 
N. 47/2020

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

(Cadastro 
Assistido)

Set

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
(Reconhecimento de 
Direitos para o 
Auxílio Residual)

CONTESTAÇÃO 
JUDICIAL

Out Nov

REVISÃO DO AUXÍLIO 
DOENÇA
Revisão das antecipações 
de agosto/2020
Portaria Conjunta 
ME/INSS/PR 932/2020

Integração dos 
sistemas do 
INSS com o 
Poder Judiciário

INSSJud

11 de 
março

de 
2020

CONTESTAÇÃO 
CIDADÃO
Análise de 
documentos

ANTECIPAÇÃO DE 
PARCELAS NA 

DECISÃO JUDICIAL

CONTESTAÇÃO CIDADÃO
Bloqueio do benefício

DECISÃO JUDICIAL 
COMPLEMENTAR

Dez

CONTESTAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL
Bloqueio do 
benefício

DECISÃO 
JUDICIAL 

UNIFICADA
Auxílio 

Emergencial e 
Emergencial 

Residual

Políticas Públicas COVID-19
Linha do tempo no cenário da pandemia em 2020
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Caixa Econômica FederalMinistério da CidadaniaDATAPREV

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

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

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

1.6   Políticas e programas de governo

Fig
ur

a 1
.6

.2
 –

Pa
pe

is 
e R

es
po

ns
ab

ilid
ad

es
 at

en
dim

en
to

 au
xil

io 
em

er
ge

nc
ial

 
Políticas Públicas COVID-19

Auxílio Emergencial – Papéis e Responsabilidades
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Ministério da 
Cidadania

Caixa Econômica Federal

DATAPREV

População 

Brasileira

App do Auxílio Emergencial

Realiza o cadastro no aplicativo

ETAPA 1

Envia a remessa do GRUPO 1 à DATAPREV

ETAPA 2

Envia os dados dos GRUPOS 2 e 3 à 

DATAPREV

ETAPA 2

AT
O

R
ES

Microempreendedores Individuais

Contribuintes Individuais

Trabalhadores Informais

Inscritos no CadÚnico com e sem 

beneficiários do Bolsa Família

Implementa algoritmos e processa os dados com base nas regras definidas 

pelo Ministério da Cidadania consultando 22 bases de dados.

ETAPA 3

Necessita de 

reprocessamento 

ou ajuste nas 

regras?

Homologa o Reconhecimento do 

Direito ao Auxílio Emergencial

ETAPA 4

Reconhecimento do Auxílio Emergencial Homologado,       

Ministério da Cidadania solicita à DATAPREV o envio à CAIXA

Envia os casos homologados 

para a CAIXA

ETAPA 5

Processa o pagamento do 

Auxílio Emergencial

ETAPA 6

Envia os casos elegíveis, inelegíveis e 

inconclusivos

Envia para Homologação

pelo Ministério da 

Cidadania 

SIM NÃO

Define Regras de Elegibilidade

ETAPA 2

Envia regras à 

DATAPREV 

Base de Cadastro do 

Auxílio Emergencial

Base do 

Cadastro Único

CadÚnico

1.6   Políticas e programas de governo

Início do Processo

Fim do Processo

Dado Cadastral

Dado Classificado

Dado Homologado

Legenda:

Dado Processado

Regras de Elegibilidade

Figura 1.6.3 - Fluxo do Auxílio Emergencial / COVID-19 

Políticas Públicas COVID-19
Auxílio Emergencial - Fluxo

Bases 
de 

Dados

CNIS & Externas 

utilizadas no auxilio 

emergencial
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Guia de Recolhimento do FGTS e de 

Informações à Previdência Social

Origem: Caixa Econômica Federal

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e

Trabalhistas (eSocial) - Origem: Serpro

Relação Anual de Informações Sociais

Origem: Serpro

Sistema Integrado de Administração de Pessoal

Origem: SGD / SERPRO

Base de candidatos eleitos e suplentes

(esfera municipal, estadual e federal)

Origem: Base Pública

Conjunto de informações sobre as famílias

brasileiras em situação de pobreza e extrema

pobreza

Origem: Ministério da Cidadania

Folha de beneficiários do Bolsa Família

Origem: Ministério da Cidadania.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais (LOAS)

Origem: DATAPREV.

Base das Informações das parcelas recebidas

pelo cidadão do seguro desemprego -

Competência e valores

Origem: DATAPREV

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

Contribuinte Individual - Origem: Bancos

Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Origem: Cartórios

Base de Defesa - Origem: Ministério da Cidadania

Base de Presidiários de SP (regime fechado) - Origem: Ministério 

da Cidadania

Base do Departamento Penitenciário Nacional (regime 

aberto/fechado)

Origem: Ministério da Cidadania

Base de rendimentos tributáveis - Origem: Serpro

Base do Microempreendedor Individual - Origem: Serpro

Base do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - Origem: Cartórios

Atualização

Mensal Atualização Anual

Atualização  Eventual

Atualização Eventual

Atualização 

Eventual

Atualização

Mensal

Atualização

Semanal

Atualização

Seg a Sex

Atualização DiáriaAtualização Diária

Atualização Eventual

Atualização

Eventual

Atualização

Eventual

Atualização

Eventual

Atualização

Eventual

Base de Brasileiros no Exterior - Origem: Ministério da Cidadania
Atualização

Eventual

Base dos Politicamente Expostos - Origem: Ministério da Economia
Atualização

Eventual

Bolsa

Família

CNIS 

GFIP
CNIS 

eSocial RAIS
SIAPE

Mandatos 

Eletivos (TSE)

Cadastro 

Único

Benefícios Prev.

e Assist.

Seguro

Desemprego

CNIS 

GPSSIRC

IRPF2018 (RFB)

MEI

Presidiários

de São Paulo

Defesa

(Militares)

SISOBI

DEPEN / MJ -

Presidiários

Brasileiros

no Exterior

Politicamente 

Expostos

CNIS vínculos 

intermitentes

CNIS Trabalhadores com vínculos intermitentes - Origem: INSS
Atualização Mensal

Atualização Online

• 08 Bases CNIS

• 14 Bases Externas

BASE 
ANALÍTICA

Lista de Servidores Públicos Estaduais e Municipais

Origem:  Controladoria Geral da União

Base do Benefício Emergencial - BEm

Origem: Secretaria do Trabalho

BEM
Servidores  Públicos

Estaduais e Municipais

A DATAPREV é responsável por implementar algoritmos e processar os dados com base nas regras definidas pelo Ministério da Cidadania, utilizando a Base Analítica composta por dados de 22 bases de governo:

1.6   Políticas e programas de governo

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

Atualização

Eventual

Atualização

Semanal
Atualização Eventual

Figura 1.6.4 – Base de Dados utilizadas
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Auxílio Emergencial – Números 118,8 mi
pessoas beneficiadas 

Não Beneficiadas com os recursos 
do Auxílio Emergencial 

GRUPO 03

ASSISTIDOS

DIRETAMENTE
BENEFICIADOS 

INDIRETAMENTE
BENEFICIADOS INELEGÍVEIS INCONCLUSÍVOS

10,4 milhões
de pessoas diretas

11,3 milhões
de pessoas diretas

10,6 milhões

GRUPO 01 17,1 milhões 15,4 milhões 616,2mil38.2 milhões
de pessoas diretas

GRUPO 02 22,8 milhões19,4 milhões
de pessoas diretas 1,3 milhão

10,4 milhões

TOTAIS

Beneficiadas
• Diretamente: a pessoa que

recebeu diretamente o
benefício.

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

R$ 237 bi
em benefícios 

36,4 mi
de famílias

Beneficiadas com os recursos do 
Auxílio Emergencial 

8,3 mi
de famílias

13,6 mi
de famílias

11,3 mi
de famílias

68,2 milhões
de pessoas diretas

69,5 mi
de famílias

1.6   Políticas e programas de governo

Figura 1.6.5 – Resumo Auxílio Emergencial – Total beneficiados

Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020

Políticas Públicas COVID-19
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Não Beneficiados com 
Auxilio Emergencial

GRUPO 03

DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

INDIRETAMENTE 
BENEFICIADOS

DIRETAMENTE
NÃO BENEFICIADOS

8,6
milhões

GRUPO 01 15,0
milhões

32,2
milhões

GRUPO 02 16,3
milhões

TOTAIS

21,7
milhões

9,6
milhões

Beneficiadas com Auxílio Emergencial 
Residual

30,8 mi
de famílias

12,6 mi
de famílias

1,8 milhão

1,2 milhão

463,7 mil7 mi
de famílias

Beneficiadas
• Diretamente: a pessoa que

recebeu diretamente o
benefício.

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

103,9 mi
pessoas beneficiadas 

R$ 57bi
em benefícios 

1.6   Políticas e programas de governo

Figura 1.6.6 – Resumo Auxílio Emergencial Residual – Total beneficiados

Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020

Auxílio Emergencial Residual – Números
Políticas Públicas COVID-19
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1.6   Políticas e programas de governo

Figura 1.6.7 – Programa emergencial de manutenção de emprego e renda

Lei 14.020, a qual converteu a MP N.º 936 de 1 de abril de 2020

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

1. Processados 
20.046.715 

Não Habilitados 
1.626.579

2. Habilitados 
18.420.136

3. Vínculos Preservados 
10.280.732

4. Trabalhadores 
Beneficiados
9.849.118 

5. Empresas Beneficiadas 
2.497.764
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PROGRAMA EMERGENCIAL A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL
A DATAPREV atuou de forma a disponibilizar solução tecnológica para consumo de informações de forma a apoiar o processo

de elegibilidade aos benefícios da Lei Aldir Blanc (14.017/2020 de 29 de junho de 2020).

Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de
R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) disponibilizados para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de
apoio ao setor cultural por meio de:

72.457
Artistas - Inciso I 

25.433
Espaço Cultura - Inciso II 

24.509
Projetos de Cultura - Inciso III 

1.6   Políticas e programas de governo

Políticas Públicas COVID-19
LEI ALDIR BLANC - Números

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

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

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

1.6   Políticas e programas de governo

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

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

Políticas Públicas COVID-19 
Conselho Nacional de Justiça

Dentre as ações ajuizadas referentes ao Auxílio Emergencial,

176.707 foram analisadas em parceria com a DATAPREV
e graças aos batimentos realizados foi possível identificar que

66,45% dos autores (requerentes) já tiveram seu direito
reconhecido, ajudando a reduzir o trabalho e custos do judiciário.
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Ações do INSS - Pandemia COVID-19
A DATAPREV, em 2020, atuou para viabilizar soluções tecnológicas para a implementação das medidas adotadas pelo INSS para minimizar os impactos da COVID-19, tais como:

1. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) - Alcance de aproximadamente 270 mil benefícios.
2. ANTECIPAÇÃO DO ABONO ANUAL (13º SALÁRIO) - Alcance de aproximadamente 30 milhões de beneficiários em cada competência.
3. PROVA DE VIDA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - Alcance de aproximadamente 250 mil créditos não bloqueados por competência.
4. SUSPENSÃO DA "MALHA FINA" DO BPC POR 120 DIAS - Quantidade de reativações: 200 mil
5. AUMENTO PARA 84 PARCELAS NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
6. MEU INSS - BI COM ATESTADO - 3.355.636 Pedidos de BI com atestado; 185.016 Pedidos de Prorrogação; 591.502 Revisão

1.6   Políticas e programas de governo
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1.6   Políticas e programas de governo

A DATAPREV também atuou de forma a viabilizar soluções tecnológicas que
permitiram a implementação do Programa de Atendimento a Medidas Econômicas voltadas para a
redução dos impactos da PANDEMIA COVID-19, estabelecido pela Portaria RFB 218 de
30/01/2020, Portaria RFB 360 de 21/02/2020, Portaria ME n. 139 de 31/03/2020, Portaria ME
n. 150 de 07/04/2020, MP n. 932 de 31/03/2020 e Portaria ME n. 245 de 17/6/2020, que
estabeleceram:

• Suspensão temporária da rescisão automática de parcelamentos;
• Inclusão de impedimento para negociações de parcelamentos com

débitos com vencimentos prorrogados, lançados indevidamente;
• Revisão automática dos parcelamentos dos débitos com vencimento

prorrogados, lançados indevidamente;
• Desmembramento e baixa automática dos débitos com vencimentos

prorrogados lançados indevidamente;
• Prorrogação de vencimentos de obrigações correntes previdenciárias;
• Redução das alíquotas de terceiros do sistema “S”;
• Suspensão temporária dos lançamentos dos débitos com vencimentos

prorrogados;
• Prorrogação dos vencimentos das parcelas de dívidas previdenciárias;
• Suspensão temporária de cobrança via débito em conta das parcelas de

dívidas previdenciárias; e
• Adequação da rotina de atualização monetária para atendimento a

portaria relacionada a pandemia.

Ações da RFB - Pandemia COVID-19
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Transformação Digital
Previdência e INSS
A DATAPREV deu continuidade às iniciativas de melhorias dos serviços de atendimento e de reconhecimento de direitos junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social.

1.6   Políticas e programas de governo

Atendimento digital: O Meu INSS é uma plataforma de serviços digitais acessados pela internet ou por meio de dispositivos móveis para facilitar o acesso do cidadão às
políticas da Previdência Social. Disponível para Android e IOS. Atualmente, 90 serviços digitais estão disponibilizados no Meu INSS. Dentre as principais realizações efetuadas em 2020,
destacam-se as seguintes:

Gráfico 1.6.1 – Acesso Meu INSS em 2020 
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Transformação Digital

Prova de vida: A prova de vida, via Meu INSS, ofereceu mais comodidade e segurança ao beneficiário, evitando assim o deslocamento do mesmo para a realização do
procedimento presencialmente. 23.348 provas de vida foram realizadas nessa modalidade digital.

Reforma da Previdência: A empresa concluiu o processo de adaptação dos sistemas de atendimento e reconhecimento de direitos para contemplar as novas regras trazidas
pela Reforma da Previdência. Os sistemas foram adaptados e estão prontos para atender as novas regras trazidas pela reforma, dando segurança aos processos de trabalho da
Previdência. Também foram atualizadas as funcionalidades disponíveis no Meu INSS em conformidade com as novas regras para aposentadoria a partir da Reforma da Previdência Social,
principalmente o simulador de direito e renda, acertos nas informações constantes na carta de concessão de diferentes benefícios e o requerimento de movimentações de contribuições
no ano civil. Foram emitidas mais de 21 milhões de Cartas de concessão e realizadas mais de 24 milhões de simulações.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): A DATAPREV concluiu a adaptação dos sistemas para operar aos novos marcos legais estabelecidos para a concessão e
manutenção do BPC.

Benefícios por Incapacidade: A DATAPREV modernizou os sistemas de atendimento à perícia médica, implementando as novas regras de concessão dos benefícios por
incapacidade a partir dos atestados médicos. Esse modelo de atendimento visou garantir o direito aos segurados da previdência nos momentos em que se estavam sendo cumpridas as
medidas de isolamento social para combate a pandemia da Covid-19. Com isso, permitiu ao cidadão requerer o Benefício e ter a análise de seu pedido de forma remota, sem necessidade
de realização de Perícia Médica presencial durante o período da pandemia, contemplando mais de 3 milhões de pedidos desses benefícios.

1.6   Políticas e programas de governo

Implantação chatbot

Helô
Mais 580 

milhões de 

ACESSOS

no ano

Remarcação
de perícia

PROVA DE VIDA
Benefício por  

Incapacidade com 

atestado médico

Alteração das 

regras para a 

reforma da 

Previdência 6.4 milhões de usuários ativos
Figura 1.6.8 – Nuvem de palavras Atendimento Digital
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Transformação Digital
Atendimento Digital: A DATAPREV desenvolveu e lançou em conjunto com o INSS a “Helô”. O assistente virtual de atendimento ao público do INSS, desenvolvido com

recursos de inteligência artificial e linguagem de aprendizado de máquina (machine learning) visa dar celeridade ao atendimento aos segurados e beneficiários da Previdência. O assistente
virtual, lançado em maio, realizou mais de 7,2 milhões de atendimentos para o Instituto no ano de 2020, permitindo que o INSS fique disponível, “24 horas por dia, 7 dias por semana",
para esclarecer dúvidas do cidadão, dar informações e solucionar problemas de maneira mais rápida e simples sem a necessidade de intervenção humana no processo.

Regularidade e Combate a Fraude: A DATAPREV deu início a implantação de sua plataforma de análise de riscos e combate a fraudes. A empresa deu início a implantação da
plataforma tendo como foco inicial estudos dos benefícios do Seguro Desemprego da Modalidade Pescador Artesanal (SDPA), ou Seguro Defeso, como é comumente conhecido. O piloto
contou com a participação da Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA). Nos primeiros meses de uso da plataforma foram
bloqueadas mais de 55 mil parcelas de requerimentos.

Automação dos processos de reconhecimento de direitos: A
DATAPREV está investindo cada vez mais no uso de inteligência artificial para
acelerar a transformação digital dos clientes e melhorar o atendimento ao cidadão.
No ano de 2020 foram implantados projetos pilotos na concessão dos benefícios de
pensão por morte e pensão urbana e rural, onde a tecnologia conseguiu analisar
mais de 300 mil requerimentos, permitindo a ampliação de 19% do número de
despachos dos requerimentos, contribuindo de forma eficiente para redução dos
processos em fila de análise do INSS.

INSS-Jud: A DATAPREV desenvolveu novos serviços de dados para
integração dos processos de benefícios geridos pelo INSS com órgãos e entidades
do Poder Judiciário e da Advocacia-Geral da União. Essa integração proporciona a
redução da burocracia, a partir da melhoria do acesso aos dados e as informações
aos órgãos e entidades envolvidas nas ações judiciais e trará celeridade nas
tramitações processuais. Ademais, estima-se que a integração proporcionará maior
segurança no cumprimento das sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

1.6   Políticas e programas de governo
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Transformação Digital
Portal Emprega Brasil e Carteira de Trabalho Digital: A DATAPREV realizou diversas evoluções na

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

A Carteira de Trabalho Digital substitui o documento em papel e pode ser emitida só com CPF pelo
app. O documento pode ser acessado ou baixado pelo aplicativo. Está disponível nas versões Android e IOS. É
prático e 100% gratuito.

Além disso, no ano de 2020 a DATAPREV deu prosseguimento ao processo de transformação digital
dos processos do trabalho, ingressando com novas funcionalidade de requerimento do Seguro Desemprego pelo
aplicativo.

Por força das ações de combate a Pandemia, a DATAPREV concluiu módulos de gestão dos
requerimentos do Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego (BEm). Todo esse arcabouço de novas
funcionalidade fez com que, pela primeira vez, o número de atendimentos digitais superasse os atendimentos
presenciais. Dados de outubro divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia (SEPRT-ME) mostram que dos 5.912.022 de pedidos, 3.339.528 foram feitos de forma on-line. O
aumento é impactante em relação à 2019 quando apenas 1,7% dos pedidos foram realizados pela internet.

Desses atendimentos digitais, 2.452.166 (73%) foram realizados diretamente no aplicativo
da Carteira de Trabalho Digital e 27% no sítio web do Portal Emprega Brasil. O aplicativo atingiu números
de mais de mais de 24 milhões de downloads, mais de 34 milhões de usuários únicos e mais
de 300 milhões de acessos desde seu lançamento. A DATAPREV está cada dia mais mudando a vida de
milhões de brasileiros, a versão digital da Carteira de Trabalho demonstrou um aumento expressivo de novos
usuários, acessos e downloads durante a pandemia da Covid-19.

1.6   Políticas e programas de governo

Gráfico 1.6.2 – Requerimento Seguro Desemprego
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Transformação Digital
Sine Fácil: O aplicativo SineFácil possibilita ao trabalhador encontrar vagas adequadas ao seu perfil. Já as empresas contratantes podem pesquisar currículos, selecionar profissionais,
consultar entrevistas agendadas e informar o resultado do processo ao candidato. O app, desenvolvido pela DATAPREV, é rápido, simples e sem burocracias. Gratuito e disponível, o
aplicativo possui versões para Android e iOS.

Novo SINE: A DATAPREV iniciou o desenvolvimento do Novo processo de Intermediação de Mão-de-Obra, oferecido pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego com objetivo de tornar mais ágil e efetivo o processo de colocação/recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho e cuja expectativa de implantação é o
primeiro trimestre de 2021. Inicialmente a solução estará disponível somente na plataforma Web (Gov.Br).

1.6   Políticas e programas de governo

Figura 1.6.9 – Nuvem de palavras Sine Fácil
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Reforma da Previdência
1.6   Políticas e programas de governo

Em 2020 a DATAPREV promoveu junto ao INSS o desafio de implementar as profundas alterações sistêmicas decorrentes da Reforma da Previdência, sem prejudicar a
agenda de modernização dos serviços e as adequações para operação decorrentes da pandemia COVID-19. A estratégia estabelecida previu a implementação gradual dos novos serviços,
retendo os benefícios solicitados durante a transição, liberando-os na medida em que as novas regras foram ativadas, de modo a garantir o reconhecimento dos direitos dos beneficiários
afetados pelas regras da EC 103/19. A figura abaixo aponta a evolução atingida ao longo do ano de 2020:

CONCEDIDOS COMPETÊNCIA CONCESSÃO - Benefícios concedidos com DER a partir 12/2019 e com DDB a partir de 01/01/2020
Espécie Jan/20 Feb/20 Mar/20 Apr/20 May/20 Jun/20 Jul/20 Aug/20 Sep/20 Oct/20 Nov/20 Dec/20 TOTAL
21:Pensão por Morte Previdenciária 2.916 12.233 17.284 19.058 18.997 29.539 36.216 44.617 43.677 45.860 44.985 5.806 321.188
25:Auxílio Reclusão 244 379 506 579 498 444 498 645 577 537 509 76 5.492
31:Auxílio Doença Previdenciário 133.895 165.014 130.611 76.803 156.411 235.525 269.559 227.208 224.676 245.534 225.209 33.528 2.123.973
32:Aposentadoria Invalidez 
Previdenciária 7.043 6.129 6.814 8.236 6.815 10.300 9.859 10.394 8.133 6.647 6.125 1.005 87.500

41:Aposentadoria por Idade 5.368 11.997 18.330 54.157 43.789 44.672 35.287 52.072 52.693 50.151 42.050 5.953 416.519
42:Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição 2.120 2.721 2.685 21.835 15.693 15.207 13.179 17.031 16.971 14.082 11.690 2.313 135.527

46:Aposentadoria Especial 709 874 880 736 756 1.090 926 1.240 1.148 1.000 770 121 10.250
57:Aposent. Tempo de Serviço de 
Professor 28 29 55 38 56 351 486 494 435 398 330 67 2.767

91:Auxílio Doença por Acidente do 
Trabalho 9.578 11.724 8.989 2.244 640 603 493 595 2.438 10.530 11.244 2.343 61.421

92:Aposent. Invalidez Acidente Trabalho 239 215 228 217 260 319 343 421 380 277 257 24 3.180
TOTAL 162.140 211.315 186.382 183.903 243.915 338.050 366.846 354.717 351.128 375.016 343.169 51.236 3.167.817
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Figura 1.6.10 – Competência de Concessão da Reforma da previdência
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Compensação Previdenciária
1.6   Políticas e programas de governo

Decreto n. 10.188, 
de 20/12/2019.

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

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

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

. 2.154 RPPS
(Estados + Municípios)

compensações processadas/mês
470.000

Média de

300.000
requerimentos em análise 

de pagamentos/mês
350 mi

Média de

O ecossistema de Compensação Previdenciária compreende 2.145 Regimes de Previdência, opera 470 mil compensações
mensalmente, movimentando R$ 350 milhões/mês. Quando da ativação da Compensação RPPS/RGPS/RPPS, cuja operação está prevista
para 2022, o serviço deverá suportar um acréscimo significativo destes volumes.

46



1.7   ANÁLISE AMBIENTAL

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

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

LEGAL
LGPD
Programa Nacional de 
Desestatização (PND).
Lei das terceirizações

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

ECONÔMICOS
Visão macroeconômica
Visão microeconômica
Oportunidades de negócios em 
decorrência da digitalização dos 
serviços públicos, 
principalmente no pós 
pandemia.

SOCIAIS
Acessibilidade ao governo
eletrônico (uso de tecnologias)
Virtualização das relações e do
trabalho
Tendência de uso das redes sociais
como meio para prestação de
serviços

AMBIENTAL
Imagem Institucional
Incentivos financeiros1

Foco na gestão de riscos
ambientais1:

POLÍTICOS
Marcos Legais para a 
Transformação Digital do 
Governo Federal

Diretrizes Legais para Segurança 
da Informação:
Conjuntura Nacional:

1.7   Análise ambiental

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

Figura 1.7.1 – Análise ambiental PESTAL
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Análise SWOT
A análise SWOT é mais uma das ferramentas utilizada na elaboração e

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

FRAQUEZA
• Nível de automação dos processos administrativos;
• Maturidade dos processos de transparência ativa;
• Realocação de força de trabalho;
• Insegurança jurídica na formatação de parcerias por

empresas estatais;
• redução da capacidade de

retenção de mão de obra
especializada; e

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

OPORTUNIDADE
• Estratégia de Governo Digital – EGD 2020-2022;
• Oportunidade de novos negócios em decorrência da atuação no Auxílio Emergencial
• Gov.br favorecendo a expansão de demandas de soluções com base no conceito XaaS

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

AMEAÇA
• Volatilidade na flutuação

cambial;
• Alterações nas legislações

trabalhistas, tributárias e
previdenciárias;

• Projeto de Lei n.
1.328/2020 - suspenção
por 120 dias da operação
do consignado; e

• Impactos da COVID-19.
• Lei n. 9.491/97 e decreto

10.199/20, sobre a
Dataprev no PND;

• Impactos da Covid-19 na
macroeconomia.

FORÇA
• Governança Corporativa consolidada (integridade, 

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

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

e
• Conhecimento único sobre regras de concessão de

direitos e benefícios sociais.

1.7   Análise ambiental

Figura 1.7.2 – Análise ambiental SWOT 49



A estrutura do Relatório de Gestão da DATAPREV referente ao ano de 2020 foi repensada de forma a melhor oferecer uma visão clara sobre como a estratégia, a
governança, o desempenho e as perspectivas da DATAPREV levam a ̀ geração de valor no curto, médio e longo prazo. Com o compromisso essencial de fornecer informação concisa,
relevante e acessível. O Relatório de Gestão da DATAPREV referente ao ano de 2020 foi elaborado com base no princípio do pensamento coletivo, nas diretrizes do Tribunal de Contas da
União e nos sete princípios básicos da Estrutura Internacional para Relato Integrado. Os temas que o compõem são fruto de um processo de identificação, priorização e
desenvolvimento mediante o envolvimento das superintendências e diretorias da estatal, bem como tem como base o conteúdo do Relatório Anual e do Relatório de Sustentabilidade
referente a 2020 aprovado pelo Conselho de Administração acrescido de dados e informações complementares, quando aplicáveis. Visando assegurar a materialidade e integridade das
informações do relatório, este é analisado por diversas instâncias da empresa, das quais destacamos a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica, a Superintendência de
Auditoria Interna, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.

1.8 DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
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2
RISCOS, 
OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS
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2.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
A DATAPREV entende que a gestão de risco é um processo que visa à criação e

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

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

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

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

O artigo 9º, da Seção 1, do Capítulo II, da Lei 13.303/16, de 30 de junho de 2016,
introduz a necessidade de que as empresas estatais apresentem práticas de gestão de riscos.
Em obediência a esta diretriz, a DATAPREV, em 2017, elaborou a Política de Gestão de Riscos
Corporativos da DATAPREV (a qual passou pro um processo de revisão e atualização em 2019
– RS/CADM 006/2019), que estabeleceu princípios, diretrizes, responsabilidades e conceitos
para a gestão de riscos corporativos.

Em 2020, a Norma de Gerenciamento de Riscos (N/PO/01/00), sofreu um
processo de revisão e atualização que buscou refletir a importância dos controles internos,
bem como o novo modelo das três linhas do IIA 2020 adaptado à realidade da DATAPREV.

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

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

IM
PA

C
TO

Muito 
Alto

5 5 10 15 20 25

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

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

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

>30% e     
<=50%

>50% e     
<=90%

> 90%

PROBABILIDADE

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

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

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

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

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

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

PRINCIPAIS RISCOS PRINCIPAIS AÇÕES DE MITIGAÇÃO

Perda substancial       
de receita

1. Rever o plano de recuperação de desastres.
2. Plano de contingenciamento de operação de Data Center.
3. Diversificar a carteira de clientes.
4. Gestão proativa.
5. Ampliar contratos com clientes atuais.

6. Comercializar soluções sob medida para novos clientes.
7. Comercializar soluções corporativas (novos produtos).
8. Comercializar novos serviços para o mercado financeiro.
9. Modernizar a gestão de vendas.
10. Realizar estratégia de impulsionamento de vendas.

Perda de vantagem competitiva devido as restrições impostas nas 
contratações da modalidade do tipo direta (Inexigibilidade)

Baixa produtividade para suportar o PEI 2019-
2023

Vazamento de dados

Baixa capacitação do corpo técnico-funcional

1. Aprimorar a interlocução com os órgãos 
responsáveis pela alteração legislativa.

1. Monitorar e reportar mensalmente a execução do Plano de Ação.
2. Realizar reuniões mensais com os responsáveis pelos programas.
3. Realizar reuniões trimestrais com o Presidente e os patrocinadores dos programas.

1. Tratar os riscos de segurança do ambiente de desenvolvimento (PA 2020).
2. Executar a análise de vulnerabilidade e implantar correções nos sistemas 
críticos (PA 2020).
3. Ampliar o controle de acesso à rede com certificado digital A3 (PA 2020).

4. Definir e implantar a nova gestão de identidade para aplicações (PA 2020).
5. Planejar e implantar a ferramenta de prevenção à perda de dados (DLP) (PA 2020).
6. Aumentar a aderência das estações de trabalho com o framework de segurança 
(PA 2020).

1. Acompanhar homem-hora disponível para treinamento.
2. Realizar capacitação estruturada para todo o corpo funcional em seus diversos 
níveis.RISCO ALTO

RISCO ALTO

RISCO CRÍTICO

RISCO CRÍTICO

RISCO CRÍTICO

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

PRINCIPAIS RISCOS

Materialização do passivo judicial.
1. Ações preventivas de novos passivos.
2. Plano estratégico para as ações mais vultuosas e mais impactantes.
3. Avaliar acordos judiciais.

Não conformidade à LGPD.

Não rentabilização do negócio.

Indisponibilidade crítica de sistemas

Movimentações externas (políticas e mídia) e internas (movimentos 
sindicais e associações) na discussão do processo de privatização da 
empresa, que impactem a prestação de serviço.

1. Implementar ferramenta de Data Discovery e contratar consultoria (PA 2020).
2. Adequar ambientes, processos e tecnologias aos requisitos de privacidade (PA 2020)
3. Implantar processo para garantir os direitos dos titulares de dados (PA 2020)

4. Implantar a gestão de consentimento no ambiente interno (PA 2020)
5. Promover ajustes jurídicos com todas as partes (PA 2020)
6. Exercitar a Gestão da Privacidade (PA 2020)

1. Melhorar a prestação de serviços.
2. Melhorar a redação das cláusulas contratuais.
3. Realizar negociações mais claras.

1. Revisar as regras de firewall.
2. Atualizar o ambiente de proxy (PA 2020).
3. Implantar a solução de controle de acesso a banco de dados (DAM) (PA 2020).

4. Implantar a solução de proteção contra códigos maliciosos nos servidores 
(PA 2020).
5. Aprimorar os processos de desenvolvimento seguro (PA 2020).

1. Definir política de crises.
2. Preparar e capacitar porta vozes para a gestão de crise.
3. Acompanhar ativamente a pauta de privatizações no legislativo.
4. Exercer comunicação transparente e proativa das informações a respeito do tema.

PRINCIPAIS AÇÕES DE MITIGAÇÃORISCO ALTO

RISCO PEQUENO

RISCO ALTO

RISCO ALTO

RISCO ALTO

Figura 2.1.4  – Riscos e ações mitigadoras parte 2
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Riscos e Ações Mitigadoras
2.1   Gestão de riscos e controles internos

De forma geral, durante o acompanhamento dos
riscos estratégicos em 2020 os controles propostos se
comportaram de maneira adequada, ainda mais em um
cenário de pandemia em que a empresa teve que se
adaptar rapidamente à modalidade de trabalho
remoto.

Uma vez que os controles desenvolvidos no
processo de gerenciamento de riscos, ao longo de
2020, foram satisfatórios para a não materialização do
risco, podemos concluir que as ações desenvolvidas
foram assertivas mantendo os riscos em níveis
aceitáveis e, consequente, preservando a estratégia da
empresa.

Por oportuno, cabe salientar que as ações
adotadas para mitigar os riscos estratégicos de 2020
são perenes, devendo, se ainda não foram, ser
incorporadas aos processos das áreas presentes na
cadeia de valor, com monitoramentos periódicos de
modo a proporcionar maior capacidade operacional,
com vistas à melhoria contínua das atividades
executadas, buscando maior eficiência operacional na
gestão de recursos.

56



Oportunidades e Perspectivas
O Plano de Negócios da DATAPREV apresenta uma visão do portfólio de soluções da DATAPREV (classificadas em exclusivas, para multimercado e para o mercado financeiro),

uma avaliação de mercados e ainda uma visão estratégica de projetos estruturantes para apoiar a modernização dos serviços públicos e na execução das principais políticas públicas do
estado brasileiro.

Como principais oportunidades mapeadas podemos citar o Gov.BR e a EGD aumentando a demanda pela digitalização de serviços públicos; a ampliação da carteira de clientes
da empresa a partir de novos modelos de negócios; serviços de suporte a políticas públicas e o fortalecimento da imagem da DATAPREV devido a ao bem sucedido processamento de
dados dos principais programas de assistência, renda e emprego do Governo Federal no enfrentamento à pandemia.

No ano de 2020, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia atualizou as diretrizes da EGD. O foco da atualização foi a continuidade do programa de melhoria
dos serviços públicos a partir de processos de digitalização e transformac ̧a ̃o digital dos serviços de governo. Esta é uma oportunidade para a empresa, impulsionando a estratégia de
governo digital de forma a conseguir entregar uma efetiva modernizaça ̃o tecnológica dos serviços pu ́blicos.

Para tanto, a DATAPREV vem se modernizando, buscando novos negócios e novas formas de melhorar o acesso do cidada ̃o a ̀s políticas sociais pu ́blicas. Já foram construídos
va ́rios projetos inovadores e que trouxeram ganhos reais para a melhoria da cidadania digital brasileira, como, por exemplo, o Meu INSS, o Sine Fa ́cil, a Carteira de Trabalho Digital e mais
recentemente o Prova de Vida Digital, o b-CPF (Blockchain do Cadastro de Pessoas Físicas) e o IdeiaX.

Para os próximos anos, a DATAPREV esta ́ estruturando atividades de fomento a ̀ cultura da inovac ̧a ̃o e criac ̧a ̃o de produtos inovadores. Esta estruturação não se limitará ao
âmbito interno da empresa, mas será direcionada, também, à seus clientes, atuais e futuros, por meio da oferta e organizac ̧a ̃o de ac ̧ões de inovac ̧a ̃o que promovam a gerac ̧a ̃o de novas
oportunidades de negócio, tais como Oficinas de Design Thinking e Design de Servic ̧os, Hackathons e o próprio processo de Ideac ̧a ̃o, cujo foco é buscar novas oportunidades para a
empresa a partir da colaboração entre a empresa, seus clientes e fornecedores de tecnologia.

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

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

A consequência do cenário de retração da economia afeta diretamente o orc ̧amento do governo federal para a execuc ̧a ̃o de investimentos e para o custeio da atividade
governamental. Com efeito, o governo perde sua capacidade de investimentos e custeio, representando riscos a ̀ operaça ̃o dos atuais negócios da empresa, que possui concentraça ̃o na
pauta governamental.

Em relac ̧a ̃o a ̀s tendências para o desenvolvimento de negócios, o mercado mundial continua registrando evoluc ̧a ̃o dos modelos de licenciamento baseado em consumo (as a
service). Os indicadores de Softwares como Servic ̧o (SaaS) / Plataforma como Servic ̧o (PaaS) sa ̃o crescentes em todas as vertentes de mercado e é um fator relevante considerado para
a geração de novos negócios pela DATAPREV.

Traçadas as oportunidades e analisadas as perspectivas, considerando, inclusive, a possibilidade de impactos econômicos no país relacionados a ̀ dina ̂mica da economia
global, a eventos políticos locais e internacionais e a outros fatores adversos, como a pandemia da Covid-19, a DATAPREV prioriza o foco na gerac ̧a ̃o de valor adicional para clientes, a
busca por alternativas de receitas, a maximizac ̧a ̃o do retorno do investimento e o aumento de sua eficiência operacional. Tudo sem perder de vista o foco na satisfac ̧a ̃o de seus clientes;
os interesses do Estado e dos cidada ̃os; seu papel como provedora de soluções de qualidade que melhorem a vida da populaça ̃o; e a efica ́cia em todos seus processos.
.

2.1   Gestão de riscos e controles internos
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3 ESTRATÉGIA , GOVERNANÇA E DESEMPENHO

Sub capa (EGD)
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A DATAPREV aprimorou seu modelo de Gestão Estratégica com análise de riscos,
oportunidades e indicadores de performance, de forma a torná-lo um processo contínuo e integrado
para a auxiliar os gestores na condução da Empresa. Esse processo tem como pilares: o
planejamento, a execução e o monitoramento da estratégia, de forma a proporcionar maior
eficiência na execução de sua esteira produtiva, assim como, proporcionar à sociedade a
disponibilidade de uma melhor experiência no acesso aos serviços públicos.

O planejamento estratégico é um processo de análise, criação de alternativas e tomada
de decisão sobre o que é a organização, o que ela faz, e o porquê ela faz. Além de alocar recursos,
essas decisões servem para alinhar propósitos, programas e projetos, pessoas, estruturas e suporte
político, bem como gerar aprendizagem organizacional. Os produtos do planejamento estratégico
são: Plano Estratégico Institucional, Plano de Negócios, Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC) e o Plano de Ação.

Por sua vez, a gestão estratégica é um processo mais amplo e contínuo, que integra o
planejamento estratégico à implementação, monitoramento e avaliação da estratégia para
aprimorar o alcance da visão institucional.

Além disso, o Plano Estratégico considera diretrizes dos planos nacionais e setoriais do
governo, como por exemplo a Estratégia de Governo Digital – EGD, documento este que serviu de
base para elaboração da análise ambiental para o planejamento 2021.

3.1   ESTRATÉGIA

Figura 3.1.1 – Círculo da Gestão
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Gestão Estratégica

A gestão estratégica é um processo fundamental na busca de
se garantir a execução da estratégia, bem como o alinhamento desta com a
operação, pois serve para definir regras, criar estruturas e dirigir a organização,
interagindo diretamente com outros processos, como a gestão da performance
organizacional, a gestão de portfólios de projetos, a gestão de riscos, a gestão
de processos e a gestão de aquisições.
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3.1   Estratégia

Figura 3.1.2 – Instrumentos de gestão e seus respectivos níveis detalhado
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1. Digitalizar os 
serviços públicos para 

um Estado mais 
eficiente

2. Implementar 
produtos digitais 
para a Sociedade

3. Aprimorar a 
eficiência 

organizacional

4. Garantir a 
segurança das 
informações

5. Fortalecer a 
imagem 

institucional

7. Impulsionar o negócio 
por meio de pessoas e 

suas competências

6. Assegurar a 
sustentabilidade 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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LO

RE
S

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

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 3.1.3 – Mapa Estratégico Institucional 2021-2025 61



3.2 APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À
CAPACIDADE DE GERAR VALOR

O ano de 2020 foi permeado de ações concretas no avanço da governança corporativa da DATAPREV. A alteração do estatuto social viabilizou os seguintes benefícios na
governança da empresa:

• Maior transparência na execução do interesse público que justificou a criação da DATAPREV;
• Adoção expressa das melhores práticas de governança corporativa;
• Aprimoramento do processo de seleção de administradores com a previsão de política de indicação e plano de sucessão;
• Tratamento às hipóteses configuradoras de conflitos de interesses dos administradores;
• Empoderamento do Conselho de Administração para, dentre outras medidas, avaliar, periodicamente, a adequada correlação entre o direcionamento conferido às

atividades da estatal, configurada no planejamento estratégico e o seu objeto social;
• Reforço ao sistema de conformidade e gerenciamento de risco; e
• Ampliação das competências do Comitê de Elegibilidade como forma de melhor assessorar o Conselho de Administração, passando a ser denominado Comitê de Pessoas,

Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
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Integridade
x

3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor

A integridade, um dos pilares da governança corporativa, vem sendo aprimorada de forma contínua
com o apoio da Alta Administração da DATAPREV, intensivas ações de capacitação e treinamento aos gestores e
empregados.

O principal destaque do exercício foi a aprovação, pela Diretoria Executiva, e a validação, pelo
Conselho de Administração, do Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC, que é um documento inovador,
alçado ao nível de informações estratégicas, que congrega os princípios, dimensões, diretrizes e iniciativas de
toda a gama das ações referentes a integridade na empresa. É um documento de médio prazo, com previsão de
revisão anual das suas diretrizes e ações, o que permite que esteja sempre atualizado, aderente às reais
necessidades do contexto organizacional e adequado às boas práticas da administração.

Constata-se também um fortalecimento visível na cultura de integridade organizacional. Isso ficou
evidenciado em vários momentos no exercício. Com destaque para a participação da DATAPREV no projeto
Valores do Serviço Público Federal, em que obteve a 4ª colocação em participação entre mais de 200 órgãos e
entidades da administração do executivo federal. Inegável, para esse resultado e outras ações relevantes, o
engajamento dos Agentes de Integridade, grupo de empregados formado para fomentar a integridade em
diferentes áreas da empresa.
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As ações de sensibilização, comunicação e treinamento foram desenvolvidas para disseminar
conteúdo sobre integridade e ética e promover a mitigação dos riscos à integridade. Com efeito, a capacitação
para gestores e Alta Administração em ética e integridade foi ampliada, atendendo a mandamento legal e às
boas práticas. O indicador que mede a satisfação do treinando, nesse curso específico, foi de 9,27 , o que
demonstra o alcance e interesse sobre o tema. Foram também desenvolvidas campanhas ao longo do ano
para todo o corpo funcional, destacando-se as campanhas onde forma divulgadas as Pílulas de Integridade.

A eficácia das ações de permanente melhoria da governança e integridade da DATAPREV é
evidenciada, também, pelo resultado da Pesquisa de Percepção da Integridade. Essa pesquisa, realizada
desde 2018 como forma de monitoramento contínuo do Plano de Integridade e sua efetividade, é aplicada
anualmente junto ao corpo funcional e teve uma evolução considerável do nível de percepção positiva, que
passou de 43% na primeira aplicação (2018) para 76% em 2020.

Ainda outro avanço importante se deu no monitoramento de riscos à integridade mediante a
associação dos riscos aos processos da Cadeia de Valor. Com isto, foram fortalecidos os mecanismos de
prevenção a fraudes, irregularidades ou desvio de conduta. De fato, entre 46 riscos monitorados nos
processos que possuíam controles propostos, 21 tiveram novos controles implantados em 2020. Também
foram realizadas oficinas e mentoring sobre gerenciamento de riscos, os quais contribuíram fortemente para
a disseminação da cultura de integridade entre os donos e guardiões de processos da DATAPREV.

O ano de 2020 também consolidou a imagem da DATAPREV na área de integridade. No
encerramento do exercício foi realizada a II Jornada de Integridade, a qual culminou com o evento de
lançamento do Plano Diretor de Integridade Corporativa. Referido evento, ocorrido em 2021 e com
transmissão on-line, contou com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto
Nardes e do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.

Integridade
3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor

Gráfico 3.2.1 – Evolução da Percepção da Integridade na DATAPREV 
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Em 2020, o Indicador de Fortalecimento de Controle Interno apresentou melhoria de
6,41% em relação ao ano anterior. Este 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.

Auditoria Interna

58,39%

73,03%
79,44%

2018 2019 2020

3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor

Gráfico 3.2.2 – Fortalecimento de Controle Interno 
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ESTRUTURA DE CONTROLE (OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES)

Além do controle primário, de responsabilidade do gestor da Empresa, o
acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas da União também é
realizado pela Auditoria Interna por meio de sistema informatizado, no qual são
registrados: o teor da deliberação, o Órgão de Controle, a área responsável pelo
atendimento e o prazo estabelecido para a implementação das providências
requeridas. O monitoramento do estágio das providências adotadas pelos gestores,
voltadas ao atendimento das recomendações/determinações, os resultados
alcançados e as dificuldades encontradas pelos gestores para atendê-las são objeto
dos Relatórios de Auditoria encaminhados à Alta Administração e ao Conselho
Fiscal, conforme artigo 14 da IN/SFC n. 09/2018.

As recomendações oriundas da Controladoria Geral da União - CGU e da
própria Auditoria Interna obedecem a mesma metodologia de acompanhamento.

Adicionalmente, são realizadas reuniões periódicas entre a Auditoria
Interna e os representantes da Diretoria Executiva, na busca de soluções ágeis e
objetivas no tratamento das questões identificadas, de modo a permitir a
atualização e a análise das ações em curso, bem como subsidiar o aperfeiçoamento
do processo de trabalho da Auditoria Interna.

Desse modo, os resultados apresentados pela DATAPREV, no tocante a
implementar as providências originadas dos órgãos de controle interno e externo,
são tratados para o fortalecimento da gestão corporativa.

Durante o exercício de 2020 foram implementadas ações que evidenciam o
atendimento de ações endereçadas pelo Órgão de Controle Externo, já reportadas e
aguardando a homologação pelo Tribunal de Contas da União, assim como foram
implementadas ações encaminhadas pela Controladoria Geral da União (CGU).

No exercício de 2020 foram geradas 95 (noventa e cinco) recomendações de
aperfeiçoamentos dos controles, sendo 93 (noventa e três) pela Auditoria Interna e 2
(dois) pelo Tribunal de Contas da União.

Dentre as 95 (noventa e cinco) recomendações geradas pela Auditoria Interna
constam 10 (dez) ações com previsão inicial de atendimento no exercício de 2021.

Durante o exercício de 2020 foram atendidas 151 (cento e cinquenta e um)
recomendações, considerando as ações geradas pela Auditoria Interna e Órgãos de
Controle (TCU e CGU).

Ao término do exercício de 2020 constavam 50 (cinquenta) ações em
atendimento, para as quais houve adoção parcial das medidas requeridas, com previsão
de conclusão no exercício 2021, diante do grau de complexidade envolvendo as
implementações, considerando também que as ações estão nos prazos previstos para a
plena implementação.

Auditoria Interna
3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor
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Ouvidoria
A Ouvidoria recebe e trata manifestações e pedidos de informação relacionados à atuação da DATAPREV, tanto do público interno (seus empregados e terceirizados) como do

público externo (clientes, fornecedores e sociedade em geral), com independência, isenção e confidencialidade.
Destaca-se o aumento significativo do fluxo de manifestações dirigidas à estatal em 2020 (134.233 manifestações) quando comparado com os exercícios anteriores. Fato não

só da maior percepção e efetiva utilização do canal de Ouvidoria pela sociedade, mas também, da atuação da Ouvidoria da DATAPREV em parceria com o Ministério da Cidadania no
tratamento das manifestações relacionadas ao Auxílio Emergencial.

Assim, com mais de 100 mil manifestações recebidas, a Ouvidoria da DATAPREV foi uma das cinco ouvidorias da esfera Federal com maior fluxo de manifestações recebidas,
realizando relevante serviço de orientação aos cidadãos durante todo o período de calamidade sanitária.

Para viabilizar a manutenção do adequado tratamento das demandas diante do significativo aumento das demandas, a Ouvidoria da DATAPREV implementou uma solução
inovadora e que foi reconhecida pela Rede Nacional de Ouvidorias como finalista na categoria Desenvolvimento de Capacidade Institucional. Em linhas gerais, a inédita solução idealizada
pela Ouvidoria e desenvolvida pela área de TI interna (DPTI), criou por meio de API´s um canal de comunicação direta com a plataforma FALA.BR, realizando transações automatizadas de
encaminhamentos/respostas de manifestações em blocos. Referida inovação ampliou a capacidade institucional da Ouvidoria bem como estabeleceu novos padrões de comportamento
operacional, gerando excelentes resultados na prestação do serviço de atendimento ao cidadão.

3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor

Fluxo de Manifestações:
• Crescimento de 7.267% em relação ao ano de 2019.

• Encaminhamento de 115.526 manifestações para outros órgãos.(86%).

• 110 mil manifestações foram repassadas para Ouvidoria do Ministério 
da Cidadania.

• 18.707 manifestações foram tratadas internamente, sendo 12.438 
sobre o Auxílio Emergencial e 4.784 arquivadas.

• 1.485 manifestações tratadas por áreas gestoras (1107 em 2019). 
Crescimento de 34%.

Volume das Manifestações

Gráfico 3.2.3 – Histórico das manifestações de Ouvidoria (Fonte Plataforma Fala.BR)

Típicas de Ouvidoria (denúncia, reclamação, solicitação, elogio e sugestão)

134.233
1.847
1.628 2018

2019
2020
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Manifestações referentes ao
Auxílio Emergencial

Figura 3.2.1 - Manifestações Tratadas pelas Áreas Gestoras

MANIFESTAÇÕES 
TRATADAS 

INTERNAMENTE
TIPOLOGIA

1.485

ACESSO À 
INFORMAÇÃO 431 RECLAMAÇÃO 389

COMUNICAÇÃO 72 SIMPLIFIQUE 2
DENÚNCIA 27 SOLICITAÇÃO 544

ELOGIO 6 SUGESTÃO 14

Ouvidoria
3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor
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Figura 3.2.2 - Manifestações tratadas por área gestora em 2020
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A Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica – DGJ é a responsável por direcionar, coordenar e implementar as ações institucionais para a promoção da integridade e da
conformidade e, ainda de sensibilizar o corpo funcional para o agir ético; e com isso desenvolver mecanismos para prevenir, detectar e remediar situações de fraudes e atos de
corrupção. As funções concernentes à conformidade são de fundamental importância às boas práticas da gestão pública, pois promovem, especialmente, a observância às regras
vigentes; pilar fundamental para a promoção do interesse público. O compliance é uma das acepções da integridade que se concretiza pela verificação constante da conformidade
normativa, regulatória, financeira e organizacional, que, com a constante fiscalização do cumprimento de obrigações, cujo objetivo principal é garantir a legitimidade e a legalidade dos
atos de gestão, prove a eficiência dos serviços públicos prestados por esta empresa pública.

As funções de compliance na DATAPREV – planejamento e execução para a verificação da conformidade – devem ser exercidas como 2ª linha e de modo sistêmico. Sendo
assim, tais avaliações não se confundem com as atividades de auditoria e fiscalização, pois estas são de responsabilidade da área responsável pelo controle interno da Empresa, em sua
3ª linha. Esta informação evidencia que o compliance não é um fim em si, mas um instrumento de qualificação do processo de tomada de decisão estratégica e apoio à realização dos
objetivos institucionais desta estatal.

Em razão disso, atendendo às boas práticas de governança, no que diz respeito às funções de compliance, as mencionadas funções são estruturadas no nível operacional, de
forma a tratar os processos organizacionais com mais especialidade, possibilitando o cumprimento de normas e regulamentos internos e externos, a fim de mitigar riscos à integridade,
reduzindo, por conseguinte, a probabilidade de envolvimento da Empresa com condutas ilícitas, como fraude e corrupção, favorecendo, portanto, o fortalecimento de sua imagem diante
da sociedade. No que tange às políticas e procedimentos institucionalmente adotados, foi publicada a Comunicação Normativa CN SUGV n. 005/2020, que teve por objetivo estabelecer
as diretrizes e procedimentos para a verificação da conformidade processual nas contratações pela DATAPREV, cujo objetos estejam relacionados à tecnologia. O resultado qualitativo
desse trabalho busca assegurar que a organização, por meio dos gestores de aquisição e/ou contrato, atenda a um conjunto de regras objetivas, bem como se são providenciados os
meios necessários para assegurar sua aderência/observância.

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

Com o objetivo de prevenir e disseminar uma cultura de integridade, foram realizadas ações de apresentação e divulgação dos trabalhos correcionais e, até mesmo, de
treinamento, por meio da realização de 5 (cinco) eventos em formato de Live dirigidos ao corpo funcional, corpo gerencial, gestores de contrato, assim como sobre temas técnicos como foi
o caso de palestra sobre Processos Administrativos, Lei n. 12.846/2013 e sobre Processo de Responsabilização de Entes Privados, com a participação de instrutores da CGU. Esses
eventos de capacitação mostraram-se de fundamental relevância para a Empresa e fazem parte das ações previstas para continuidade ainda em 2021.

O aperfeiçoamento dos instrumentos normativos da DATAPREV para adequação das atividades correcionais, assim como para desenvolvimento das ações de prevenção e
combate a ilícitos na Empresa foram iniciadas e farão parte do Plano de Ação da Empresa para 2021. Importante ainda ressaltar as ações de integração da Corregedoria com as instâncias
de Ouvidoria e Integridade da DATAPREV com a realização de diversas reuniões e realização de eventos conjuntos voltados ao desenvolvimento do combate e prevenção de ilícitos e
corrupção na Empresa.

Como principais resultados das atividades correcionais podemos destacar: a celebração de 5 (cinco) Termos de Ajustamento de Conduta – TACs, a aplicação de 19 (dezenove)
sanções de suspensão e a análise de 59 (cinquenta e nove) manifestações de denúncias. Durante esse mesmo período, a unidade de correição da DATAPREV instaurou também 7
processos de sindicância acusatória, cujos temas estão relacionados, basicamente, a atos de corrupção praticado por agente público, desvios éticos e falhas internas em processo
licitatório.

Corregedoria
3.2    Apoio da estrutura de governança a capacidade de gerar valor
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O atual modelo do Relatório de Gestão tem como referência para a sua
construção o relatório integrado, portanto, conciso e direcionado ao principal
objetivo que é demonstrar aos órgãos de controle e a sociedade os
resultados alcançados pela Estatal, e por via de consequência, evidenciar os
benefícios promovidos à sociedade, colaborando assim, para o efetivo
controle social, além do legal. Sua estrutura toma como base o relato
integrado, de forma a apresentar até que ponto a organização alcançou seus
objetivos estratégicos no exercício e quais os impactos.

3.3   RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
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Plano de ação  
Ao falar de geração de valor, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

pontua que capacidade de reunir, organizar e mensurar informações gerenciais de forma
integrada ao planejamento estratégico define a velocidade com que as organizações
crescem, inovam, investem em tecnologias, produtos e serviços competitivos e superam
obstáculos para se manter sustentáveis economicamente.

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

O processo de construção do Plano de Ação para 2021, como quase tudo o que
ocorreu em 2020, foi singular e contou com a participação de gestores de todas as
diretorias. A perenidade da declaração de pandemia da COVID-19 trouxe à equipe de
planejamento a oportunidade de, assim como toda a empresa, exercitar sua resiliência e
promover, de forma inédita, a realização da revisão do planejamento estratégico (metas
de longo prazo) e a construção do plano de ação de forma totalmente remota (salas
virtuais).

Com ações planejadas e bem estruturadas, diversas frentes de trabalho foram
implementadas para atendimento a população brasileira durante a pandemia da Covid-19.
Além do processamento dos dados dos principais programas de assistência, renda e
emprego do Governo Federal – Auxílio Emergencial, BEm e Aldir Blanc –, a empresa atuou
ainda na transformação digital dos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
no combate à fraude em benefícios previdenciários e, ainda, em soluções de gestão para o
Poder Judiciário.

Os esforços extas que foram empregados para o atendimento as
demandas emergenciais, não impactaram o processo produtivo da Empresa,
proporcionando um nível de execução histórica de 89,5% de execução. Esse é o segunda

ano consecutivo que a Empresa tem seu planejamento executado acima dos 85% de
execução, em 2019 86% e em 2020 89,5%, o que reforça mais ainda o empenho da
Empresa em entregas que possam mudar a vida do cidadão.

Esses números representam ações concretas para a sociedade, traduzidas em
benefícios que a execução dos programas trazem, hora de forma direta, como a
digitalização dos serviços públicos, hora de forma indireta, com a atualização tecnológica
da Empresa, que retorna como valor social mediato para a oferta de novos serviços
digitais seguros e eficientes.

Assim, a Empresa reforça seu compromisso com a sociedade com o contínuo
aprimoramento do modelo de gestão estratégica, gestão esta pautada pelos pilares do
planejamento orientado a entregas e resultados, pela execução guiada por indicadores e
pelo monitoramento como elemento preventivo, detectivo e corretivo da persecução dos
objetivos estratégicos da DATAPREV e serviços de qualidade para toda sociedade.

3.3   Resultados e desempenho da gestão
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3.3   Resultados e desempenho da gestão

Figura 3.3.1 – Plano de Ação em Números

1
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Resultados do Plano de Ação 
Os resultados são os elementos primários, podendo ser considerados como projetos ou grandes entregas, que se desdobram em ações e entregas menores, bem como podem

pertencer a diretorias distintas, uma vez que os programas endereçam temas transversais à organização.
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Gráfico 3.3.1 – Execução dos programas corporativos
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1. Digitalizar os serviços 
públicos para um Estado 

mais eficiente

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

A DATAPREV desmembra seus objetivos estratégicos em Programa e adota a metodologia de gerenciamento de programas para essa execução. Segundo o Guia PMBOK®,
um programa é um grupo de projetos e atividades gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados
individualmente. Devido às suas características plurianuais, a DATAPREV utiliza como ferramenta de gestão para execução anual de cada exercício o Plano de Ação, que é composto pelo
portfólio de programas definidos, porém com o escopo anual para execução do exercício. O Plano de Ação de 2020 foi elaborado de forma a promover maior engajamento e integração,
com foco em entregar serviços públicos digitais para aprimorar a relação Estado-Sociedade visando melhorar a experiência do cidadão no acesso aos serviços públicos, sendo
apresentado neste relatório os percentuais e objetivos dos programas finalísticos.

As causas e impedimentos para o alcance dos resultados do Plano de Ação e medidas tomadas para enfrentamento (justificativas para o resultado e monitoramento de
metas não alcançadas) são monitoradas internamente, e reportadas a alta gestão para tomada de decisão.

77,1%
01.1 – Transformação
digital e Modernização 

do INSS

94,7%
01.2 – Portfólio de Produtos 

94,5%
01.3 – Plataforma 

Social / CNIS 

• Promover a Transformação Digital do INSS com foco na excelência do atendimento ao cidadão,
incluindo a concessão automática de benefícios, novos e melhores serviços digitais e combate a fraudes
e irregularidades; e
• Modernizar os Sistemas de Benefício – PRISMA, SABI e SUB – por meio da revisão dos processos
atuais e reescrita das soluções, baseado em adoção de tecnologia padrão e de pleno conhecimento
pelas equipes técnicas, culminando na desativação do mainframe Unisys.

• Promover a melhoria dos produtos e serviços de clientes em consonância com as necessidades estratégicas
de melhoria identificadas;
• Planejar e desenvolver soluções para alavancagem de negócios junto a novos mercados em consonância
com o Plano de Negócios 2019 – 2023; e
• Estabelecer parcerias e contratos com fornecedores de tecnologia baseados em pagamento sob consumo
para oferta de serviços.

• Aprimorar e enriquecer os Dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, conforme Decreto n. 10.047/19;
• Implantar o programa Observatório de Previdência e Informações do CNIS;
• Consolidar a posição do CNIS como um dos principais instrumentos para implementação de políticas públicas do Estado 
Brasileiro.

OBJETIVOS
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2. Implementar 
produtos digitais 
para a Sociedade

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

100%
02.1 – INOVA - Fomento a 

Negócios Inovadores 

87,1%
02.2 – Plataforma 

de API 

100%
02.3 – Inteligência 

Artificial 

86,5%
02.4 – Plataforma 

BigData

• Modelar soluções inovadoras para resolução de problemas complexos de forma ágil com foco na geração de novos
negócios a partir de novas soluções (produtos e serviços); e
• Fomentar a cultura da inovação na empresa com foco na melhoria do ambiente de trabalho institucional a partir da
inserção de práticas.

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

• Prover plataforma integrada de inteligência artificial para o Governo (IAGov), promovendo a eficiência na análise em
tempo real de grandes bases de dados e a automação dos processos inerentes à otimização de políticas públicas;
• Estabelecer a ciência de dados como técnica aplicada na elaboração de sistemas preditivos na detecção assertiva de
indícios de irregularidades;
• Aprimorar o atendimento com o uso de assistentes virtuais cognitivos, reduzindo a distância entre os serviços do
governo e o cidadão; e
• Ampliar a oferta de soluções cognitivas com a consolidação das técnicas otimizadas de Machine Learning inclusão das
tecnologias de Processamento de Linguagem Natural e Deep Learning, aprimorando a predição na detecção de indícios
de irregularidades e otimização de processos operacionais.

• Permitir, através de dados, desenvolver um diferencial competitivo.

OBJETIVOS
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3.4   RESULTADOS ALCANÇADOS ANTE OS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS E AS PRIORIDADES DA GESTÃO

Alcançados Não 
Alcançados

Alcançados 
Parcialmente

11 5 925 INDICADORES 
ESTRATÉGICOS 2020

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

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

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

Para ter uma análise precisa da evolução empresarial e atingimento de seus resultados, é necessário que a gestão esteja municiada de informações que se
complementam. Um conjunto de indicadores permite, por meio de modelos de causa e efeito, e sob vários ângulos, compreender o comportamento e o desempenho de uma
organização.
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OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador: Meta Medição Justificativa

TBCA - Taxa de
benefícios
concedidos de forma
automática

50% -
Dez/20

21,46%

Alcançado Parcialmente

O início de 2020 foi marcado pela adequação dos sistemas para o integral atendimento à reforma da Previdência. Em razão do imprevisto
cenário mundial da Pandemia COVID-19, a partir de abril, os esforços precisaram ser direcionados para o atendimento de demandas
emergenciais, de implementação de políticas públicas do Governo Federal para suporte à população, em consonância com o Decreto
Legislativo n. 6, de 2020.

No que se refere à concessão de benefícios, o cliente INSS demandou à DATAPREV procedimentos que permitissem a antecipação de
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e concessão de Benefícios por Incapacidade (BI) com atestado médico. Também foram priorizadas
as ações que visaram disponibilizar, no aplicativo Meu INSS, funcionalidades que permitissem a ampliação do atendimento digital. Desta
forma, o indicador Taxa de Benefícios de Forma Automática atingiu 21,46%, ficando aquém da meta estabelecida para 2020.

TDSL - Taxa de
desativação de
sistemas legados

60% -
Dez/20

1%

Não Alcançado

O processo de desativação é de alta complexidade negocial e tecnológica, além de possuir alta relevância estratégica à DATAPREV.
Em razão do imprevisto cenário mundial da Pandemia COVID-19, a partir de abril, os esforços precisaram ser direcionados para o atendimento
de demandas emergenciais, de implementação de políticas públicas do Governo Federal para suporte à população, em consonância como
Decreto Legislativo n. 6, de 2020. No que se refere aos sistemas da Previdência, hospedados no mainframe, o cliente INSS demandou à
DATAPREV procedimentos que permitissem a Antecipação do Abono Anual (13º Salário), Aumento para 84 Parcelas no Empréstimo
Consignado, Suspensão Temporária da Prova de Vida e da "Malha Fina" do BPC.

Além das ações emergenciais, parte dos sistemas de atualização de benefícios foram modernizados e implantados, porém ainda carecem de
autorização do cliente para efetivar a desativação das versões legadas.

Em referência ao indicador, o percentual de desativação dos sistemas legados ficou restrito ao processo de averbação do Empréstimo
Consignado (Batch), atingindo assim 1%. Este percentual, embora pequeno, considerando a complexidade do processo de desativação, tem
um significado expressivo, visto que propiciou o aumento do volume de processamento, de 85 mil para 300 mil registros por hora e também
contribuiu para a redução de capacidade computacional do mainframe.
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OE 1 -Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Indicador: Meta Medição Justificativa

TARP - Taxa de
aumento de receita
originada em novos
produtos

100% -
Dez/19

95%

Alcançado Parcialmente

Para fazer a aferição do indicador foram considerados como novos produtos aqueles aprovados (peer review ou modelo o e-Doc) até 12
meses anteriores à data da venda (Proposta Comercial Aceita por Cliente). O Faturamento com Vendas Brutas de 2019 é de R$
1.636.405.030,37. Os novos produtos devem gerar contratos de no mínimo R$ 81.820.251,52 para atingir a meta do ano de 5%.

Sabendo que a meta é 5% de receita originado de novos produtos e a aferição do indicador atingiu 4,94%, constata-se que faltaram 0,06%
para o atingimento da meta, representando um montante equivalente a R$1.006.886,76.

A fim de mitigar o risco de não atingimento da meta do Programa, foram adotadas diversas ações de controle, das quais destacam-se: :
esforço da equipe comercial junto aos clientes, apesar da pandemia; modelagem de soluções de produtos alinhadas às estratégias comerciais,
a exemplo das soluções emergenciais decorrentes da Pandemia Covid-19; desenho, otimização e publicação de processos Modelagem de
Negócio e Soluções, visando acelerar a entrega de soluções; e ações de monitoramento do Portfólio de Soluções e de Fomento à Inovação.
Não obstante os esforços organizacionais implementados, o risco se materializou, impactando o atingimento da meta, e consequentemente
dos resultados estratégicos. Todavia, há que se ressaltar que em razão das restrições impostas pela declaração da pandemia mundial, as ações
comerciais foram diretamente prejudicadas.

Texto anterior: Diversas ações foram adotadas visando mitigar o risco de não atingimento da meta do programa. Contudo, elas não foram suficientes. Destacam-se as principais ações:
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Indicador: Meta Medição Justificativa

TPVPI - Taxa de participação de
vendas impulsionadas por produtos
de inovação

3% 
Dez/20

0,061%

Não alcançado
Não houve avanço para este indicador, em relação à última medição realizada, no primeiro semestre.
Considerando uma previsão de meta de venda em 2020 de 237 milhões, os produtos de inovação deveriam gerar contratos de
no mínimo R$ 7.110.000,00. O valor dos produtos de inovação na participação de vendas alcançou R$ 1.454.645,36, o que
equivale a 0,61% na participação das vendas. Ainda relativo ao cenário apresentado, pontua-se ainda que os projetos de
inovação demandam equipes técnicas para desenvolvimento/produtização das Soluções e que, frente às diversas entregas
estratégicas ou emergenciais (não planejadas), potencializadas pelo imprevisível e intempestivo cenário de pandemia, foi
constatada a falta de capacidade dos times técnicos (devido à deficiência de pessoal). A partir desse contexto, reforça-se que
o déficit na relação capacidade de entrega x demandas, é o principal fator para a percepção de distanciamento entre
“Inovação x Efetivo Valor ao negócio”, identificada e também já relatada pelos Clientes, conforme resultados da Pesquisa de
Satisfação 2020.

TSB - Taxa de serviços bilhetados
100% -
Dez/20

100% Meta Alcançada!

QMLI - Quantidade de modelos de 
Machine Learning implantados em 
produção 3 3 Meta Alcançada!

NSAPP - Nível de satisfação dos 
aplicativos das lojas mobile

>=20% -8,09%

Não alcançado
Em 2020 a DATAPREV disponibilizou uma maior quantidade de serviços nos APPs, com destaque para o Meu INSS e a CTPS
Digital (acesso ao Seguro Desemprego e consulta ao BEm). A atuação da empresa para a ampliação de oferta de serviços digitais
ao cidadão ensejou o incremento do uso dos aplicativos que permitem acesso aos serviços do INSS, Trabalho e Emprego,
tais como Meu INSS, CTPS Digital, SINE-FACIL e SINE-FACIL EMPREGADOR. Acrescenta-se que a Pandemia da COVID-19 fez
com que a população passasse a consumir mais serviços digitais. Desta forma, em 2020, a quantidade de usuários dos
aplicativos mantidos pela DATAPREV teve um incremento de mais de 300%, passando de 4.864.272 para 17.141.108.
Considerando que a nota máxima é 5, em comparação com 2019 (3,71), a nota alcançada em 2020 (3,41), mesmo com um
decréscimo de 8,09%, é muito mais representativa acerca da satisfação dos usuários com os aplicativos disponibilizados pela
DATAPREV para uso do cidadão.

OE 2 – Implementar produtos digitais para a sociedade
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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Indicador: Meta Medição Justificativa

TRGO - Taxa de redução 
de gastos operacionais

10% de redução em 
relação aos gastos 
2019 (Full Year 2020)  -
DEZ/20

22,8% Meta Alcançada!

TRVJUD - Taxa de 
Redução do Valor de 
Passivo Judicial

Redução do passivo 
judicial em 20% do valor 
total da carteira  -
DEZ/20

9,29%

Alcançado Parcialmente
A satisfação da meta foi afetada em razão das consequências da pandemia. Embora o Plano de Conciliação tenha sido
aprovado tempestivamente, a execução das iniciativas conciliatórias foi comprometida, pois o ambiente definido para as
negociações permaneceu com as atividades suspensas durante significativo período de 2020. Outro fator que exerceu
significativa influência foi a instauração da contingência na Consultoria Jurídica para suportar o volume de 9000 (nove mil)
processos judiciais provenientes do Auxílio Emergencial em 2020, comprometendo a disponibilidade da atividade
operacional. Com o retorno gradativo das atividades do Judiciário e a disponibilidade de ferramentas acessíveis para
realização de audiências, assim como a redução gradativa do volume anômalo de processos, tornar-se-á factível
reestruturar o projeto de redução do passivo judicial em 2021.

TMD_ANS - Taxa média 
de disponibilidade dos 
Acordos de Níveis de 
Serviço contratados

Média geral ≥ 98% de 
disponibilidade em 
conformidade com 
ANS_12_2020 -
DEZ/20

99,74% Meta Alcançada!

TOPT - Taxa de 
tratamento da 
obsolescência do 
Parque Tecnológico

70 % das 
obsolescências 
Tecnológicas tratadas  
- DEZ/20

77,00% Meta Alcançada!

3. Aprimorar a eficiência organizacional
3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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OE 4. Garantir a segurança das informações 

Indicador: Meta Medição Justificativa

TRPT - Taxa de Riscos Altos à 
Privacidade tratados

100%  Riscos Altos à Privacidade 
tratados até agosto/2020

10%

Não Alcançado

Devido à baixa performance apresentada pelo Programa durante o primeiro trimestre do ano de
2020, ele teve sua estratégia readequada, no intuito de dar celeridade ao cumprimento dos
seus objetivos. Nessa mudança de estratégia, os planos de tratamento de riscos ficaram prontos
somente em 30 de junho de 2020. Assim, os trabalhos continuaram sendo executados e, em 14
de dezembro de 2020, todas as áreas cumpriram os Planos de Tratamento de Riscos e o
indicador atingiu sua meta de 100% de riscos altos à privacidade tratados.

TCL - Taxa de Conformidade à LGPD 100% até agosto/2020

medições 
realizadas 
a partir de 
setembro

Não Alcançado

Devido à baixa performance apresentada pelo Programa durante o primeiro trimestre do ano,
em decorrência do atraso no início das ações, ele teve sua estratégia readequada, no intuito de
dar celeridade ao cumprimento dos objetivos do programa. Nesta mudança de estratégia, não
havia como se medir processos não implantados. Desta forma, decidiu-se por concluir a
implantação das ações, para então se realizar a medição, o que ocorreu a partir de setembro,
atingindo assim 98% de conformidade em dezembro de 2020.

3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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OE 5 -Fortalecer a imagem institucional

Indicador: Meta Medição Justificativa

TCSL - Taxa de crescimento 
de seguidores no Linkedin

Aumentar 400% a quantidade de seguidores 
do LinkedIn (Outubro 2019 = 5.466) - DEZ/20 61,9099%

Não Alcançado
Com a atuação da DATAPREV nas políticas públicas visando mitigar os efeitos da pandemia da
COVID-19, houve um aumento expressivo das interações nas redes sociais da DATAPREV
voltadas para o público em geral. No entanto, esse grande impacto não foi observado no
LinkedIn, uma vez que se trata de uma rede social voltada especificamente para o meio
empresarial, o que fez com que suas interações sejam limitadas a uma pequena parcela do
público com objetivos específicos. Apesar da meta não ter sido atingida, o alcance de 61,9% de
aumento em relação a 2019 é expressivo para esta rede, dado seu seguimento.

TCSF - Taxa de crescimento 
de seguidores no Facebook

Dobrar a quantidade de seguidores do 
Facebook (Outubro 2019 = 8.827) - DEZ/20

873,7700%
Meta Alcançada!

TCSI - Taxa de crescimento 
de seguidores no Instagram

Dobrar a quantidade de seguidores do 
Instagram (Outubro 2019 = 176)  - DEZ/20

34.850,00%
Meta Alcançada!

TCST - Taxa de crescimento 
de seguidores noTwitter

Dobrar a quantidade de seguidores do Twitter 
(Outubro 2019 = 18.149)  - DEZ/20

234,68%

Meta Alcançada!

3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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OE 6 -Assegurar a sustentabilidade do negócio
Indicador: Meta Medição Justificativa

TCVC-CA - Taxa de 
crescimento de valores 
contratados junto a 
clientes atuais

CVC-CA ≥ 5% -
DEZ/20

1,3342%

Não Alcançado

Em 2020 a receita operacional bruta acumulada até dezembro/2020 foi de R$ 1.658.238.481,79, conforme dados apurados pelo DEFI.
Em comparação com o valor do faturamento em 2019, R$ 1.636.405.030,37, houve um aumento de R$ 21.833.451,42. Este valor
corresponde ao alcance de 1,3342% do indicador TCVC-CA. O alcance da meta estabelecida para o indicador foi impactado em
decorrência do cenário imposto pela pandemia e seus reflexos nas oportunidades em prospecção nos clientes atuais.
A constante redução orçamentária nos últimos anos pode ser evidenciada a partir dos Dados do Portal da Transparência do Governo
Federal, em que identifica-se que o orçamento em TI em 2020 reduziu 14,42% em relação a 2019, caindo de R$ 3,9bi para R$3,3 bi. Na
visão do Painel do Orçamento Federal, é possível verificar que a previsão orçamentária para TI para 2021 também projeta nova queda
orçamentária, sendo uma das menores desde 2016.

TCVCV-NC - Taxa de 
Crescimento de valores 
contratados de vendas de 
novos clientes públicos 
ou privados

CVCV-NC ≥ 13% -
DEZ/20

0,5670%

Não Alcançado

Durante o ano de 2020 foram celebrados 11 contratos referentes aos produtos bCPF, GovCloud, bCNPJ, Batimento de Bases, IdeiaX,
além de serviços exclusivos. Tais contratos resultaram num alcance de pouco mais de R$ 9,2 milhões. O alcance da meta para o
indicador foi impactado pelos desdobramentos frente a pandemia de SARS-CoV2. Com a limitação imposta pela realização de eventos
presenciais, houve impacto na captação de novos leads e prospecção de novos clientes, além do desaquecimento das ações comerciais
que estavam em andamento pelas restrições de teletrabalho, orçamento e contingenciamento nos órgãos prospectados. Conforme
solicitação da COPL em 29/01/21, o indicador foi atualizado com os dois contratos celebrados ainda em 2020, cuja documentação de
oficialização do contrato foi enviada pelo cliente após o fechamento do prazo estabelecido (05/01/21). O valor informado
anteriormente para o indicador era de 0,005618.

TECD - Taxa de evolução 
de custos e despesas

Acréscimo de 
até 40% em 
relação ao 
aumento da 
receita bruta 
entre 2020 e 
2019 - DEZ/20

-426,00% Meta Alcançada!

3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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OE 6 -Assegurar a sustentabilidade do negócio
Indicador: Meta Medição Justificativa

DFC - Desconcentração 
de faturamento entre 
clientes

Acréscimo de 8 novos 
clientes na base de 
contratos de prazo >= 
12meses - DEZ/20

8 Meta Alcançada!

TERB - Taxa de 
evolução da receita 
bruta

Aumentar em 5,2% a 
receita bruta em 
relação a 2019-RB 
Dez/19 
R$1.636.405.030,37  -
DEZ/20

1,30%

Não Alcançado

A Receita Bruta acumulada de Dez/2020 foi de R$ 1.658,19 milhões e comparada ao mesmo período do ano anterior obteve
acréscimo de 1,3%. O contrato com o INSS manteve redução de 12,57% no comparativo. A RFB também apresentou queda de
12,78%. Nesse contexto, pontua-se que INSS e RFB representam juntos aproximadamente 43% do da receita bruta total da Empresa,
em 2020.
As instituições financeiras lideram o ritmo de crescimento com 12,54% em relação ao mesmo período do ano anterior e os contratos
com o Ministério da Cidadania e CNJ também elevaram a conta.
SRF houve redução no valor mensal do serviço de Produção nos Termos Aditivos.
Apesar da redução da meta de 10% para 5,2% aprovada em reunião da DIREX a mesma não foi alcançada.

TP-BIA - Taxa de 
processos críticos com 
BIA realizado

100% de processos 
críticos com BIA 
realizado até dezembro 
de 2020 - DEZ/20

65,6%

Alcançado Parcialmente

O indicador TP-BIA mede o percentual de processos críticos que passaram por análises de impacto ao negócio (BIA), a partir de
resposta dos donos dos processos ao formulário de BIA. O percentual atingido (65,6%) se deu pela relação dos retornos
qualitativamente válidos obtidos junto a estas áreas. Observou-se que houve dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento
sobre o assuntos e, ainda, pela execução concomitante de outras atividades prioritárias aquelas dispostas no Programa de
Continuidade.

3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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OE 7 - Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências

Indicador: Meta Medição Justificativa

TRPAO - Taxa de 
respostas positivas 
sobre o ambiente 
organizacional

Aumentar em 10 p.p. 
a percepção positiva 
sobre o ambiente 
organizacional em 
2020 - DEZ/20

9,83%

Alcançado Parcialmente

Houve um aumento de 9,83% nas respostas positivas, na comparação entre os anos de 2020 e 2019. Esse incremento foi influenciado,
principalmente, pelas notas atribuídas à relação entre os empregados com sua equipe, seus gestores e o sentimento de orgulho de 
trabalhar na DATAPREV (itens de melhor avaliação). Infere-se que o aumento das notas dos itens citados é, em parte, reflexo da decisão 
tomada pela empresa quanto a adoção do Teletrabalho Provisório durante a pandemia de Covid-19 e também ao fato da DATAPREV ter 
protagonizado, por meio da criação de soluções tecnológicas, a disponibilização do auxílio emergencial para os cidadãos, tendo um papel 
significativo nas ações sociais de minimização dos efeitos da pandemia na população.

TMCap - Tempo 
Médio de 
Capacitação

Tempo médio de 
capacitação de 15 
horas por empregado 
- DEZ/20

32h Meta Alcançada!

3.4   Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
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A DATAPREV entende que seus empregados e colaboradores são os seus ativos fundamentais, e por isso
define em planejamento estratégico o objetivo de impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências.

A área de pessoas, ao longo de 2020, com a finalidade de aumentar o engajamento e potencializar o
desenvolvimento humano, orientou seus esforços para a qualificação e capacitação das equipes, bem como o
aprimoramento do seu programa de gestão de desempenho. Para além disso, também priorizou o aprimoramento do
processo de recrutamento interno, por meio de processos seletivos para remanejamento entre as áreas, o que
potencializou a aderência entre as necessidades empresariais e as competências individuais.

Outras ações bastante enfatizadas foram as relativas às medidas para combater a pandemia da COVID-19,
com a criação de um Comitê de Crise, a adoção do teletrabalho provisório e a proteção a todos os colaboradores,
inclusive terceirizados.

Conformidade Legal
Em respeito às regras constitucionais estabelecidas aos órgãos da Administração Pública, que impõe a regra

da contratação de pessoal mediante a realização de concurso público, exceptuando os cargos e funções de livre
nomeação e exoneração (ad nutum e cedidos), declaramos que não houve, no exercício de 2020, registros de
acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos. Ademais, não há registro, nem denúncia, da ocorrência de
terceirização para cargos relacionados com a atividade-fim, em razão da política admissional da empresa. Todas as
atividades relacionadas com a gestão de pessoas têm o devido respaldo em políticas, resoluções e normativos internos,
considerando como documento norteador a Política de Gestão de Pessoas, aprovada pelo Conselho de Administração
em setembro de 2020.

3.5 GESTÃO DE PESSOAS
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A DATAPREV ao longo dos
anos vem sofrendo impacto direto das
mudanças tecnológicas, o que provoca
necessidade de adaptação constante não
só do perfil de trabalho, como também
dos seus produtos finais. O quadro da
empresa é composto por empregados
ocupantes de cargos relacionados à
finalidade da empresa além daqueles que,
por força de determinação legal, ocupam
cargos específicos. Os indicadores a seguir
demonstram esta avaliação:

2018 2019 2020

3.641 3.357 3.065

Área Fim

70%

Área Meio

30%

Tipode Vínculo Quantidade

Empregados Efetivos (*) 3064
Empregados Cedidos (com ônus) para 
DATAPREV

12

Empregados Cedidos (sem ônus) 0
Extra quadro 36
Jovens aprendizes 49
Estagiários 112
Dirigentes empregado (*) 1
Dirigentes Não empregado 5

Total de Colaboradores 3.279
(*) total de 3.065 empregados efetivos, incluindo os cedidos para outros 
órgãos. 

Avaliação da Força de Trabalho
3.5   Gestão de Pessoas

Figura 3.5.1 – Evolução entre os anos de 2018 e 2020:

Gráfico 3.5.1 – Distribuição por área de  atuação
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Gráfico 3.5.3 – Cargos de Medicina e Segurança do trabalho

Gráfico 3.5.2 – Distribuição dos quadro de  funcionários 
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Tabela 3.5.1 – Cargos de Medicina e Segurança do trabalho
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Quanto ao aspecto de escolaridade, o quadro efetivo da empresa apresenta a seguinte configuração:

Os gráficos a seguir apresentam os quantitativos de funcionários portadores de necessidades especiais,
por etnia e escolaridade. Já no quadro, apresenta-se o total de funcionários por faixa etária.

1° Grau

incompleto
1° Grau

2° Grau

incompleto
2° Grau Superior

Superior

Incompleto

Pós

Graduação
Mestrado Doutorado

6 15 16 376 1194 47 1145 255 11

0,23% 0,49% 0,52% 12,22% 39,21% 1,53% 37,13% 8,31% 0,36%

Avaliação da Força de Trabalho
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7
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NÃO DECLARADO
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Gráfico 3.5.4 – Quantidade de funcionários PNE

Figura 3.5.2 – Total de funcionário por faixa etária

A IDADE MÉDIA DOS EMPREGADOS 
EFETIVOS DA DATAPREV: 48,7 ANOS

Tabela 3.5.2 – Escolaridade

Gráfico 3.5.5 – Total de funcionário por Etnia
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PESSOAL EXTRA QUADRO CEDIDOS

Compete a Presidência da DATAPREV, autorizar a solicitação de cessão de
empregados em caráter geral, submetendo à autoridade responsável, quando for o
caso, na forma da legislação vigente. A DATAPREV estabelece como condição, em
normativo próprio, que o órgão cessionário manifeste, por escrito, o interesse na
cessão do empregado, assumindo o ônus decorrente.

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

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

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

Em 2020 a DATAPREV encerrou o exercício com 36 empregados extra quadro.

Cedidos por Função Cedidos por Diretoria

Avaliação da Força de Trabalho

Extra quadro por Função Extra quadro por Diretoria

1

1

2

2

4

4

4

7

11

ASSESSOR JURÍDICO

GERENTE DE CONTAS - A

GERENTE DE DEPARTAMENTO

SUPERINTENDENTE

ASSESSOR TÉC. ADMIN.

COORDENADOR

COORDENADOR GERAL

ASSESSOR

ASSESSOR DE DIRETORIA

1

1

1

1

1

1

2

2

2

COORDENADOR

COORDENADOR GERAL

CORREGEDOR

GERENTE DE CONTAS - A

GERENTE DE DEPARTAMENTO

GERENTE DE DIVISÃO

ASSESSOR

ASSESSOR DE DIRETORIA

SUPERINTENDENTE
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Gráfico 3.5.6 – Extra Quadro por Função Gráfico 3.5.7 – Extra Quadro por Diretoria Gráfico 3.5.8 – Cedidos por Função Gráfico 3.5.9 – Cedidos por Diretoria
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ESTAGIÁRIOS

O Programa de Estágio na DATAPREV está inserido entre as ações sociais mais
importantes voltada para a sociedade pois prepara jovens para o mercado de trabalho. Para isso,
observa as diretrizes da legislação específica que regulamenta a matéria e as regras gerais
estabelecidas nos normativos internos.

No escopo do Programa de Estágio estão os estudantes de Nível Superior. Os
estagiários, como os empregados, recebem como benefícios, além da Bolsa de Complementação
Educacional, vale transporte e tíquete-refeição ou alimentação.

2019 2020
Despesas do
Exercício (R$)

Despesas do
Exercício 

(R$)

Nível Superior 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 2019 2020

Área-Fim 27 60 42 52 613.401 809.848

Área-Meio 38 52 57 61 859.200 1.015.919

Total 65 112 99 113 1.472.601 1.825.768

PESSOAL EFETIVO

Dada a natureza da DATAPREV, o acesso ao quadro de empregados
efetivos é feito mediante concurso público de provas e títulos. O último
concurso realizado pela DATAPREV teve prazo de validade expirado em
fevereiro de 2021.

Avaliação da Força de Trabalho

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

1108

962

759

90 67 79

DDS DIT DAP* DGJ PR DRN

3.5   Gestão de Pessoas

Gráfico 3.5.10 – Distribuição por Diretoria Tabela 3.5.3 – Tabela de Estagiário
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Estratégia de Recrutamento e Alocação de  Pessoal
Captação Interna
Processosencerrados
em2020

Aprimoramento do processo de recrutamento interno, denominado de captação interna na empresa.
Os processos de captação interna visam um melhor aproveitamento das competências dos profissionais, promovendo maior

motivação e engajamento.
Em 2020 foram publicados 5 editais, possibilitando a movimentação de 16 empregados aprovados na seleção.
Essas movimentações permitem a recomposição da força de trabalho em áreas deficitárias, aliada à uma maior aderência entre

as competências individuais e características das atividades desempenhadas.
A primeira onda ocorreu em 2020 e a DATAPREV mantém o foco nessa estratégia de incentivar a mobilidade na carreira, a

busca pelo desenvolvimento de novas habilidades e a alocação mais adequada dos profissionais.

3.5   Gestão de Pessoas

Figura 3.5.3 – Captação Interna
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O principal objetivo da área de saúde e qualidade de vida é oferecer condições dos empregados desenvolverem suas atividades e zelar pela sua saúde emocional e física.

Diante do regime de teletrabalho provisório em atendimento as medidas de isolamento social
impostas pela Covid-19, a CGQV estabeleceu em 2020 novas estratégias de atuação e execução de
seus Programas e elaborou novos serviços para adequação das atividades da empresa ao novo
contexto:

•Monitoramento dos Casos de Covid-19;
•Monitoramento das Informações Relacionadas à Pandemia;
•Estratégia de Retorno ao Trabalho Presencial Seguro/Comitê de Crise Covid-19;
•Pesquisas de Levantamento;
•Monitoramento de Habilitação dos Empregados ao Trabalho Presencial; e
•Assessoramento nas Medidas de Adequação das Instalações a Riscos
Biológicos.

Saúde e Qualidade de Vida

Monitoramento  
dos Casos de 
Covid-19:
-149 casos 
confirmados
- 3 óbitos

Reembolso de 
vacina contraa gripe
e ações de
incentivoà  
campanha de 
vacinaçãodo  
governo

Realização da I
Pesquisade Clima
Organizacional  em 
novembro/2020

Disponibilizaçã
o  de vídeos de 
ginástica 
laboraldada a  
suspensão das  
atividades

TutorialEADe  
Webinars Saúde
Mentale  Gestãode  
Equipes 
elaborados em  
parceria com  
DECR/DIGT

Campanha “Qualidade
de Vida  naQuarentena”  
“pílulas de 
conhecimento” sobre
conceitos e  cuidados 
preventivos contra o  
novo coronavírus

Conversas 
Virtuais 

Palestras 
interativas 

mensais 
realizadas no  

Teams

Queda expressiva no  
absenteísmo por
doença, solicitações  
de abono 
acompanhamento e 
acidentes de
trabalho,  em razão
do  teletrabalho.
Redução de 35% 
entre os índices de 
2019 (9) e 2020 
(5,4).

Publicação do Edital  de 
Credenciamento de
Administradoras  de
Benefícios para a  
disponibilização de 
Planode Saúde  com o
objetivo de  ampliar as
opções ofertadas.
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Saúde e Qualidade de Vida
UF Sintomáticos Confirmados Internados Contatantes* Óbitos

BA 3 2 1 0 1
CE 28 7 0 1 0
DF 61 27 2 2 0
ES 3 0 0 0 0
MA 4 0 0 0 0
MG 3 0 0 0 0
PA 4 0 0 0 0
PB 31 9 0 0 0
PR 3 0 0 0 0
PE 1 0 0 0 0
RJ 243 49 6 29 2
RN 22 5 0 0 0
RS 1 0 0 0 0
SC 20 6 0 0 0
SP 31 5 1 0 0
SE 3 2 0 0 0

* Contatantes – Pessoas que tiveram contato, a menos de 1 m e por 
mais de 15 minutos, com caso suspeito ou confirmado da COVID-19 
que teve contato com o caso confirmado da COVID-19, entre dois dias 
antes e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da 
confirmação laboratorial.

461
Empregados com 

sintomas 112

confirmados 10
Internados

3

óbitos

COVID-19 NA DATAPREV
INFORMAÇÕES PRESTADAS POR  EMPREGADOS À CGQV (PESQUISA E NOTIFICAÇÕES)
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Figura 3.5.5 – Diagrama COVID Tabela 3.5.3 – Tabela COVID
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O processo de gestão de desempenho na DATAPREV é baseado na avaliação de Resultados e Competências. Em 2020 o
ciclo de Avaliação de Desempenho considerou o período de janeiro a setembro e, no total, foram avaliados 2.863 empregados.

No ciclo de 2020 a nota final de desempenho foi composta por avaliação de Resultados + avaliação de Competências e o
conceito mínimo habilitador, baseado na nota final, foi 60,00.

Em termos de série histórica a nota final de desempenho da DATAPREV apresentou uma variação em relação a 2019,
principalmente na dimensão de Resultados alcançados.

Desempenho
3.5   Gestão de Pessoas

Tabela 3.5.5 – Resultado final Desempenho

Tabela 3.5.4 – Desempenho avaliados e avaliadores

Gráfico 3.5.11 – Avaliação de Desempenho ciclo 2019 e 2020
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A estratificação do nível de desempenho dos empregados, com as médias de Competências e os Resultados pode ser observada nos quadros e nos gráficos abaixo:

Desempenho

86,26
Nota Média de 
Competências

85,74
Nota Média de 

Resultados

85,90
Nota Média de 
Desempenho 75,52%

77,31%

98,18%

Plano de Ação

GVR

Individual

91,29 85,95 84,86 84,63
77,08

Trabalho em
Equipe

Comprometimento
com Resultados

Capacidade
Técnica e

Autonomia

Comunicação Atitude Inovadora

Média de Notas por Competência - Equipe
93,63 91,18 91,02 90,21 88,83

Comprometimento
com Resultados

Comunicação Negociação Liderança de
Equipes

Planejamento e
Gestão

Média de Notas por Competência - Gerencial
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Gráfico 3.5.14 – Média de Notas por Competência GerencialGráfico 3.5.13 – Média de Notas por Competência Equipe

Gráfico 3.5.12 – Desempenho e resultados alcançadosFigura 3.5.6 – Notas de Desempenho
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Distribuição de Verba 2019 2020
Funcional 25% 35%
Mérito 65% 55%
Antiguidade 10% 10%

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

Esses processos são realizados anualmente na empresa desde 2011. Em 2020 foi mantida a lógica de distribuição da verba valorizando a meritocracia, mantendo-se a
maior verba para o mérito e o acréscimo de dois níveis salariais para os promovidos nessa modalidade.

Além disso, em 2020, a prática de discussão e decisão colegiada sobre as promoções por mérito praticada em 2019 foi ampliada também para a Progressão Funcional.
Assim, as duas modalidades de progressão puderam ser analisadas e decididas de forma sistêmica, conferindo uma visão mais ampla da aplicação das diferentes formas de
reconhecimento e encarreiramento.

De acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas no
Plano de Cargos e Salários (PCS 2008) vigente na empresa, o
processo de evolução na carreira não está vinculado ao exercício de
função gerencial.

Sendo as posições gerenciais nos diversos níveis
hierárquicos caracterizadas como Função de Confiança de livre
provimento, o acesso a elas se dá mediante designação formal, por
deliberação da autoridade competente, em conformidade com a
Resolução de Delegação de Competência vigente na empresa.

Meritocracia

498
337

620
468 476 529 518

213 143117

72

87

75

76 90
100 107

85 153183

206
314

238

247 246

444 436

436
334

300

776 738

933

791 812

1073 1061

734
630

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antiguidade Funcional Mérito Total de Promoções
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Gráfico 3.5.15  – Promoção por Ano e Modalidade

Tabela 3.5.6 – Distribuição de verba promoção mérito
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Em 2020, cerca de 90% das Funções de Confiança foram ocupadas por
empregados do quadro efetivo da empresa. Em resumo, o percentual de ocupantes de
Função de Confiança no período (2020) esteve assim representado:

Funções de Confiança

90,88%

6,20%
2,92%

EMPREGADO EXTRA QUADRO CEDIDO 68%

19%

75%

100%

79%

69%

71%

100%

91%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

71%

32%

81%

100%

25%

21%

31%

100%

29%

9%

1%

29%

ASSESSOR

ASSESSOR DE DIRETORIA

ASSESSOR JURÍDICO

ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO

CONSULTOR JURÍDICO

COORDENADOR

COORDENADOR GERAL(N.DEPT)

CORREGEDOR

GERENTE DE CONTAS - A

GERENTE DE CONTAS - B

GERENTE DE DEPARTAMENTO

GERENTE DE DIVISÃO

GERENTE DE SERVICO

GERENTE DE UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO

LIDER DE EQUIPE A

LIDER DE EQUIPE B

OUVIDOR

RESPONSAVEL POR TURNO

SECRETARIO EXECUTIVO

SUPERINTENDENTE

EMPREGADO EXTRA QUADRO/CEDIDOTOTAL DE CARGOS DE CONFIANÇA: 581
Gráfico 3.5.16 – Função de Confiança por Vínculo Gráfico 3.5.17 – Função de Confiança por Cargo
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PERCENTUAL DE CARGOS DE CONFIANÇA POR GENERO

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

PERCENTUAL DE FORÇA DE TRABALHO POR GENERO

Funções de Confiança

Mulheres

28,1% - 874

Homens

71,9% - 2.239

Mulheres

27,2% - 158

Homens

72,8% - 423

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

Função de Confiança e Gênero 

Figura 3.5.7 – % de força de trabalho por gênero Figura 3.5.8 – % Cargo de Confiança por gênero
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Funções de Confiança
Ocupantes de Função de

Confiança por Diretoria

Escolaridade dos Ocupantes de

Função de Confiança

3.5   Gestão de Pessoas

Gráfico 3.5.18 – Função de Confiança por Diretoria
Gráfico 3.5.19 – Função de Confiança por Escolaridade
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A política de Remuneração na DATAPREV é composta de parcelas fixas e
variáveis.

Parcelas Fixas

• Salário: É a contrapartida pecuniária paga ao empregado de acordo com o cargo
e nível salarial de registro. Os reajustes de salários são firmados nos Acordos
Coletivos, na data-base da categoria no mês de maio de cada ano.

• Adicional de Atividade: É a contrapartida pecuniária paga ao empregado do
quadro efetivo pelo exercício de cargo/atividade, reconhecido pela Empresa
quanto ao valor agregado e alcance das metas organizacionais. O Adicional de
Atividade é pago mensalmente e corresponde a um valor fixo, de acordo com o
cargo e atividade de registro.

Remuneração
3.5   Gestão de Pessoas
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Mais informações podem ser obtidas no sítio 
https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao/empregados.

Parcelas variáveis

• Adicional por Tempo de Serviço: O adicional por tempo de serviço, denominado
anuênio, é pago à razão de 1% sobre o valor do nível salarial do empregado por ano
trabalhado na empresa, até o limite de 40% (quarenta por cento), conforme previsto
no ACT (acordo coletivo de trabalho) vigente.

• Gratificação de Função de Confiança/Gratificada: É a contrapartida pecuniária
paga ao empregado quando designado para o exercício de encargos e
responsabilidades de gerência, assessoramento ou liderança, inerentes a um órgão
da estrutura organizacional ou uma atividade do fluxo produtivo da Empresa e que
não podem ser consideradas incumbências regulares de seu cargo de registro.

• Gratificação Variável por Resultados (GVR): É a contrapartida pecuniária de
natureza variável, não incorporável ao salário, atingindo indistintamente a todos os
empregados, inclusive os contratados com característica de demissibilidade ad
nutum e requisitados, independente do setor ou processo a que estejam vinculados.
O pagamento da GVR é baseado no alcance de resultados empresariais e setoriais
estabelecidos para um determinado período, pago trimestralmente e de acordo com
critérios de elegibilidade para que o empregado faça jus.

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR): É a contrapartida pecuniária paga ao
empregado em função do lucro e alcance de resultados estabelecidos nos programas em
conformidade com a legislação vigente, obedecendo a orientações da Direção da Empresa e
Órgãos de Controle Externo. Amparada pela Lei 10.101/00 e pela Resolução do Conselho de
Coordenação e Controle das Estatais - CCE nº 10/95, a DATAPREV distribui aos empregados
o montante equivalente a 25% dos dividendos pagos aos acionistas ou 6,25% do lucro líquido
apurado no exercício, prevalecendo o menor.

• Remuneração Variável Anual de Dirigentes (RVA): Parcela da remuneração vinculada ao
desempenho dos dirigentes das empresas estatais federais visando a implementação da
estratégia corporativa; o alcance de resultados e a execução de políticas públicas. Podem
participar do programa de RVA os dirigentes ativos e os desligados que tenham trabalhado na
Empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, no exercício ao
qual o programa se refere.

Remuneração
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As ações de capacitação em 2020, foram diretamente alinhadas ao Plano
de Ação e orientadas, prioritariamente, para as atividades estratégicas e os
conhecimentos mais relevantes para a organização. Com isso, a empresa canalizou
todo o seu investimento na geração de valor para a sociedade potencializando o
atingimento de seus resultados.

Total de Ações

Realizadas

Total de Empregados

Treinados

Total de Horas de

Capacitação

Média de Horas de

Capacitação por Empregado*

1015 2772 104.450 37 h

Em 2020 a modalidade de EaD foi bastante utilizada para a disseminação de
conhecimento e treinamento, destacando-se cada vez mais como uma estratégia
educacional utilizada na organização, que considerou, principalmente, a relação custo
benefício para capacitação de um público disperso geograficamente, além das
restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Como verifica-se no gráfico, 86% das
capacitações ocorreram na modalidade à distância. Em 2020, a maior parte do
orçamento foi direcionado para treinamentos em tecnologia, como mostra o gráfico ao
lado.

Em 2020 foram realizadas 1.015 ações de capacitação, uma redução de
aproximadamente 30% com relação a 2019, por impacto da pandemia que
inviabilizou os treinamentos presenciais. Ainda assim, 93% do Plano de Capacitação
entrou na esteira de atendimento, com mais de 60% de treinamentos executados e 98%
do quadro de empregados participou de algum treinamento, grande parte em EaD.

Capacitação

82,98%

7,80% 4,96% 2,13% 2,13%

EaD Turma Aberta Contrato
Embutido

Blended Turma Fechada

57,02%

23,96%

10,28%

6,44% 2,30%

Custo Total Por Categoria

Tecnológico

Técnico-Administrativo

Soft Skills

Liderança

Congressos
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Gráfico 3.5.20 – Capacitação / Distribuição por Modalidade

Gráfico 3.5.21 – Custo capacitação por Diretoria

(*) essa média considera o total de horas de capacitação realizadas em 2020 dividido pelo total de empregados em
dezembro de 2020.
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Construção e Entrega de Soluções

Tecnológicas

Com a diretriz estratégica de implementar

produtos digitais para a sociedade, as

capacitações relacionadas a esse objetivo

estratégico tiveram o maior volume de ações

realizadas. Dentre os principais treinamentos,

destacamos a capacitação nos seguintes temas:

User Experience UX, Spring Boot, Machine

Learning, Big Data, Block Chain, SAS.

negócio através das pessoas e suas

competências a

capacitações que

empresa investiu em  

apoiam a melhoria de

processos, otimização da gestão financeira

para redução de custos, além de

desenvolvimento de competências. Nesse

segmento destacam-se as capacitações em

gestão de orçamento, integridade e

compliance, gestão de custos, gestão de

negócios, gestão de processos, gestão ágil,

dentre outros.

Dando continuidade para a formação do time da recém criada

Diretoria de Relacionamento e Negócios – DRN, foram destaque: 

Gestão de Vendas e Empreendedorismo Digital.

Visando o aprimoramento da eficiência 

organizacional e o impulsionamento do

Os principais temas destacados por segmento são: 

Relacionamento Comercial e com o CidadãoEstratégia, Gestão e Suporte Organizacional

Capacitação
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Os desafios que se impõem à Gestão de Pessoas da DATAPREV estão
relacionados à transformação cultural da empresa, por meio do desenvolvimento de
competências colaborativas, ágeis e produtivas, alinhadas às diretrizes de negócio da
empresa, e da modernização do modelo operacional de RH, com o uso de tecnologias
que possibilitem transformar os processos e a cultura organizacional, de forma a
possibilitar o crescimento profissional e otimizar os resultados da empresa.

Figuram como base das principais ações futuras:

• a modernização do modelo operacional de gestão de pessoas;
• a inovação dos serviços e agilidade nas operações do RH;
• a otimização da experiência do empregado;
• o uso de automação inteligente;
• a capacitação funcional direcionada para as necessidades do negócio;
• a formação de lideranças e sucessores; e
• a transformação cultural.

Desafios e Ações Futuras
3.5   Gestão de Pessoas

Figura 3.5.9 – Mapa de palavras gestão de pessoas
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Pelo quinto ano seguido, a DATAPREV recebeu o
selo A3P, concedido pelo Ministério do Meio
Ambiente às empresas que adotam práticas e
metodologias previstas na Agenda Ambiental na
Administração Pública.

A Carteira de Trabalho Digital, do Ministério da
Economia, foi finalista na categoria Inovação em
Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo
Federal, no 24º Concurso Inovação no Setor Público.

O aplicativo Carteira de Trabalho Digital foi finalista
do prêmio iBest! 2020, na categoria top 10 Serviços
do Governo.

O aplicativo Meu INSS foi reconhecido como uma das 10
melhores iniciativas digitais do país, do prêmio iBest!
2020.

O aplicativo Carteira de Trabalho ganhou o selo Top 3,
em Serviços de Governo, do prêmio iBest! 2020.

A Plataforma “Meus INSS”, desenvolvida pela
DATAPREV para o INSS, recebeu da Associação
Internacional de Seguridade Social (IASS) um Certificado
de Mérito, com Menção Especial do Júri e um Certificado
de Mérito.

Prêmios e Reconhecimentos em 2020
3.5   Gestão de pessoas
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OPORTUNIDADES

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

Após a aplicação da metodologia para definição do valor estimado, que é
realizado na fase interna da Licitação, no ano de 2020 foi propiciado à empresa um
deságio nos pregões de 22,85%, valor total de R$ 37,05 milhões, que reflete a
diferença entre o valor estimado da Licitação e o valor efetivamente contratado.

Eficiência na Negociação de R$ 15,10 milhões em 2020

Importante destacar que, além da eficiência nas negociações, do deságio
dos pregões, dos efeitos do teletrabalho em razão da Covid-19, as ações estratégicas
do Plano Global de Eficiência – descrito em tópico específico deste Relatório de Gestão
- contribuíram sobremaneira com a redução do orçamento planejado para o exercício
de 2020, a exemplo da migração do contrato de energia elétrica de SP e RJ para o
mercado livre, a redução dos contratos de transporte, a alteração da metragem
quadrada dos serviços de limpeza, bem como as rescisões contratuais relativas ao
fechamento das unidades administrativas (PAQ) entre outras.

3.6   GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Eficiência (Otimização) no Escopo das Contratações 

R$ 37,05 Milhões (22,85%) Deságio do Pregão

22,85 % 
Deságio 
Pregão

Valor 
Contratado

Estimativa

Deságio do Pregão de R$ 37,05 milhões em 2020

Buscando mais eficiência nas contratações, vale também o destaque para as
negociações relacionadas aos processos de contratação (Licitações, Dispensas e
Inexigibilidades), cujo resultado de negociação foi expressivo.

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

Quanto ao exercício de 2020, os valores obtidos na eficiência de negociações
na fase de licitação e contratações diretas foram de R$ 15,10 milhões, (economia de
5,6% em relação ao total contratado).

Figura 3.6.1 – Funil Deságio Pregão 
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OPORTUNIDADESGestão de Licitações e Contratos

Mecanismos de Controle

A gestão de licitações e contratos da DATAPREV é realizada em conformidade
com a Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27
de dezembro de 2016, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 10.024, de 20
de setembro de 2019, e, no que couber, demais normas que regem a Administração
Pública, bem como o Regulamento de Licitações e Contratos disponível no sítio eletrônico
https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_co
ntratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf, Manual de Contratações e Gestão de Contratos e
demais normativos internos que disciplinam o processo de licitações e contratos.

Conformidade Legal

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

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

3.6 Gestão de Licitação e contratos

CATEGORIA PRODUTO/ 

SERVIÇO

VALOR  TOTAL 

DOS CONTRATOS 

VIGENTES EM 2020
(ATUALIZADO **)

VALOR EXECUTADO DOS 

CONTRATOS VIGENTES 

ATÉ 2020

SOLUÇÃO / LICENÇA DE  
SOFTWARE 338,18 Milhões 244,38 Milhões

COMUNICAÇÃO DE DADOS 329 Milhões 86,38 Milhões

MANUTENÇÃO HARDWARE E 
SOFTWARE 155,42 Milhões 71,76 Milhões

MANUTENÇÃO DATACENTER 147,51 Milhões 120,23 Milhões

BENEFÍCIOS 92,4 Milhões 15,149 Milhões

GESTÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL 81,21 Milhões 63,417 Milhões

AQUISIÇÃO DE HARDWARE 70,09 Milhões 65,61 Milhões

LOCAÇÃO 37,23 Milhões 18,745 Milhões

ENERGIA 31,25 Milhões 11,71 Milhões

VIAGENS 13,2 Milhões 6,85 Milhões

Valor Atualizado ** =>  Valor atualizado com as respectivas revisões que ocorreram ao longo do contrato como por 

exemplo: porrrogação, reajustes, repactuações, supressões e acrescimos aos contrato

Contratos Vigentes e Valores até 2020

Tabela 3.6.1 – Contratos Vigentes 2020
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53 Contratações na 
Modalidade Dispensa 

de Licitação

15,4 Milhões

49 Contratações na 
Modalidade 

Inexigibilidade de 
Licitação e Patrocínio

91,5 Milhões

35 Contratações na 
Modalidade de 

Licitação 

162,4 Milhões

137 CONTRATAÇÕES 

R$ 269 MILHÕES

As modalidades, o quantitativo e os valores das
contratações realizadas no ano de 2020 pela DATAPREV, foram os
seguintes:

Gestão de Licitações e Contratos
Detalhamento das Contratações DAP: 49 Contratações no valor de R$ 10.352.300 milhões

DIT: 1 Contratação no valor de R$ 16.675 mil

DDS: 1 Contratação no valor de R$ 4.989.456 milhões

DGJ: 1 Contratação no valor de R$ 2.200 mil

PR: 1 Contratação no valor de R$ 45.800 mil

DAP: 31 Contratações no valor de R$ 1.408.127 milhões

DIT: 11 Contratações no valor de R$ 89.487.019  milhões

PR: 7 Contratações no valor de R$ 557.902  mil

DAP: 19 Contratações no valor de R$ 102.047.155 milhões
(Sendo 02 Adesões de Atas de Registro de Preços- R$ 189.720 mil)

DIT: 13 Contratações no valor de R$ 50.190.980 milhões

DDS: 2 Contratações no valor de R$ 9.074.915 milhões

DGJ: 1 Contratação no valor de R$ 1.057.604 milhões
Figura 3.6.2 – Detalhamento das Licitações

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
E MODERNIZAÇÃO DO INSS

EFICIÊNCIA E MODERNIZAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA DE TIC

TRANSFORMAÇÃO DA 
ESTEIRA FINALÍSTICA

GESTÃO ANALÍTICA DE 
DADOS

GESTÃO DE SERVIÇOS DE 
TI

PLATAFORMA BIGDATA

GESTÃO DE PESSOAS 

EFICÁCIA DA OPERAÇÃO 
DE DATACENTER

19 CONTRATAÇÕES EFETUADAS 
VINCULADAS A 08 PROGRAMAS 

DO PLANO DE AÇÃO 2020 NO  
VALOR DE R$ 147,2 MILHÕES

09 contratações 
R$ 36,07 milhões 

04 contratações 
R$ 85,75 milhões 

01 contratação 
R$ 2,38 milhões 

01 contratação 
R$ 1,50milhões 

01 contratação 
R$ 14,70 milhões 

01 contratação 
R$ 6,69 milhões 

01 contratação 
R$ 118 mil

01 contratação 
R$ 24 mil

Resultados vinculados ao Plano de Ação 2020
Gestão de Licitações e Contratos

Figura 3.6.3 – Resultados vinculados ao Plano de Ação

3.6 Gestão de Licitação e contratos

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

Além do alinhamento com o
Planejamento Estratégico e o PDTI, as
aquisições e contratações realizadas no
exercício de 2020 contribuíram para 08
Programas do Plano de Ação, conforme
figura ao lado.
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53 Contratações na 
Modalidade 

Dispensa

15,4 Milhões 

02 Contratações no valor de R$ 
8,2 milhões pela Lei: 13.303 Art. 
29 Inciso X  - Concessionaria de 
Suprimento de Energia Elétrica  

01 contratação  no valor de R$ 
4,99 milhões pela Lei: 13.979 

ART: 4º  - dispensa destinada a 
serviços importância 

internacional decorrente do 
coronavírus

47 contratações  no valor de R$ 
483 mil  pela Lei: 13.303 Art. 29 
Inciso II  - dispensa de compras 

e serviços até 50 mil
02 contratações  no valor de R$ 
228 mil  pela Lei: 8.666 Art. 24 

– Inciso XI  - Contratação de 
empresa remanescente de 

Licitação

01 contratação  no valor de R$ 
1,420 Milhões pela Lei: 13.303 
Art. 29 Inciso IX  - Contratação 
de Associação de pessoas com 

Deficiência física sem fins 
lucrativos para fornecimento de 

mão de obra 

Justificativas das Contratações Diretas 2020 - Dispensas
Gestão de Licitações e Contratos

As contratações por dispensa de licitação ocorrem
quando, mesmo sendo possível a competição licitatória,
a lei autoriza a não realização, segundo critério de
conveniência e oportunidade.

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

Figura 3.6.4 – Justificativas das Contratações Diretas - Dispensas 

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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49 Contratações na 
Modalidade 

Inexigibilidade de 
Licitação e Patrocínio

91,5 Milhões

27 contratações  no valor de R$ 1,05 
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 Inciso 
II/ Letra F  - Contratação de Serviços 
Treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal 

07 contratações  no valor de R$ 87,83  
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 Inciso I  

- Aquisição de Equipamentos /  
Serviços  fornecidos por empresa com 

fornecimento de exclusividade 

09 contratações  no valor de R$ 598 
mil  - pela Lei: 13.303 Art. 27 Parágrafo 

3º  Empresa Publica ou de Economia 
Mista,  Patrocinadora de Eventos 

Culturais, Educacionais e Inovação 
Tecnológica

06 contratação  no valor de R$ 2,02 
milhões pela Lei: 13.303 Art. 30 Inciso 
II  - Contratação de Serviços Técnicos 
especializados , com profissionais ou 
empresas de notória especialização

Justificativas das Contratações Diretas 2020 - Inexigibilidade e Patrocínio 
Gestão de Licitações e Contratos

Figura 3.6.5 – Justificativas das Contratações Diretas - Inexigibilidade 

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

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

3.6 Gestão de Licitação e contratos
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OPORTUNIDADES3.7   PLANO GLOBAL DE EFICIÊNCIA, GESTÃO  
PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Este capítulo busca evidenciar a aderência desta estatal à
conformidade legal, vinculando os resultados alcançados aos recursos de
eficiência e gestão implementados no exercício de 2020. Além de tratar
objetivamente do Plano Global de Eficiência, individualiza as ações pela
gestão patrimonial e infraestrutura. Destacam-se neste capítulo as ações
promovidas com foco na redução de custos, desmobilização de ativos e
eficiência na gestão.

O Plano Global de Eficiência se desdobra no Plano de Eficiência e
em ações Gestão estratégica de pessoas. Como resultado do Plano de
Eficiência, a DATAPREV alcançou uma economia anualizada de R$ 39,9
milhões em ações administrativas, tributárias, imóveis e TI. Já em Gestão
estratégica de pessoas, com a implementação dos programas PAQ e PDI, a
DATAPREV reduziu as despesas com pessoal em aproximadamente R$ 60
milhões em 2020.
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OPORTUNIDADESPlano Global de Eficiência
PLANO GLOBAL DE EFICIENCIA
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Com o propósito de obter o maior benefício na utilização dos recursos disponíveis, a DATAPREV
identificou a necessidade de adotar mecanismos e práticas mais eficientes para maximizar o resultado. Neste
cenário, valendo-se do Plano Global de Eficiência iniciado em 2019, alinhado ao Planejamento Estratégico e ao
Plano de Negócios da empresa, a DATAPREV deu continuidade a um conjunto de ações e projetos a fim de
enfrentar os desafios colocados pela atual conjuntura econômica, pelo quadro de restrição orçamentária dos
principais clientes, pela necessidade de reposicionamento frente ao mercado e, ainda, pela pandemia mundial que
impactou fortemente a economia e as contas públicas.

O referido plano se desdobrou em duas carteiras com foco específico, uma denominada Plano de
Eficiência, a outra Gestão Estratégica de Pessoas. O Plano de Eficiência possui foco na otimização dos espaços
físicos, reduções em contratos administrativos e de TI, bem como ações de eficiência financeira/tributária. Já a
Gestão Estratégica de Pessoas foca no corpo de colaboradores da DATAPREV, o respectivo Plano de Funções, a
centralização de suas atividades finalísticas e remanescentes, bem como dois programas de desligamento
voluntário – PDI-2019 e o Programa de Adequação de Quadro (PAQ).

No âmbito do Plano de Eficiência, por se tratar de uma carteira viva, apta a adaptar-se de forma flexível
à complexa atuação da DATAPREV, foram definidos 55 projetos no início do Plano em 2019, e ao final de 2020,
após a identificação de novas oportunidades, totalizou-se 75 projetos. À fim de comparação de valores entre os
projetos, cujos contratos possuíam vigências diferentes, todos os valores de gastos e economias são anualizados,
ou seja, considerando um valor médio para 12 meses.

Neste sentido, estes projetos possuíam um gasto total na ordem de R$366 milhões e foram divididos
em 4 frentes com a expectativa de redução total de R$41,2 milhões, cerca de 11,2%. Vale destacar que apenas 3
projetos representavam um gasto total anual de R$ 158 milhões, mas que devido às suas características, não
tinham uma redução tão expressiva percentualmente, como no caso de tributos e no contrato de vale
alimentação/refeição. Logo, considerando os outros 72 projetos, tem-se um gasto anual de R$ 207 milhões, cuja
redução esperada era de aproximadamente 16%.

Figura 3.7.1 – Abrangência do Plano Global de Eficiência

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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OPORTUNIDADESPlano Global de Eficiência

Em 2020 foram concluídos mais 42
projetos, que geraram uma economia
anualizada de R$ 12,7 milhões, representando
uma redução de 19% nesses gastos.

Os principais projetos concluídos no
exercício de 2020 foram: O encerramento dos
contratos de serviços nas 20 unidades
fechadas através do Plano de Adequação de
Quadro - PAQ, com uma redução de R$ 2,8
milhões por ano; a devolução de 15 imóveis
alugados ou compartilhados com uma redução
de R$ 2,2 milhões/ano; a migração para
mercado livre de energia elétrica em SP e RJ
gerando uma economia potencial anualizada de
cerca de R$ 2,4 milhões/ano;

Dessa forma, o Plano alcançou uma
redução total acumulada de R$ 39,9 milhões e
atingindo 97% da economia projetada para o
período do biênio 2019/2020.

TIAdministrativo ImóveisTributário

R$ 125,5 MM R$ 79,2 MM R$ 14,9 MM R$ 146,6 MM
Gasto Total/ano: 

R$ 366 MM

Economia anualizada: 

R$ 39,9 MM ✓

Projetos concluídos: 

67 ✓

Total

Total em valor e quantidade de Projetos: 

Economia Projetada/ano: 

R$ 41,2 MM

28 ✓ 1 ✓ 22 ✓ 16 ✓

R$ 10,2 MM R$ 4,5 MM R$ 5,0 MM R$ 21,5 MM

R$ 13,7 MM ✓ R$ 4,2 MM ✓ R$ 5,5 MM ✓ R$ 16,5 MM ✓

6

16

1

R$3,2

R$2,4

8

8

3

R$11,9

R$4,6

R$5,1

10

18

3

R$7,9

R$5,8

11

R$4,2

R$0,3

25

42

8

R$27,2

R$12,7

R$1,3

Realizado 2019
Realizado 2020
Saldo

Acumulado 2019/2020

Plano de Eficiência

Figura 3.7.2 – Números Plano de Eficiência Global

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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Ainda sobre a implantação do PAQ, a DATAPREV desenvolveu uma série de atividades
administrativas, desde encerramento de contratos, desfazimento/remanejamento de bens
móveis até o efetivo encerramento das atividades da DATAPREV em 20 estados. (*)

- Encerramento dos contratos: Cerca de 90 contratos relativos a Ginástica Laboral,
Análise e Tratamento Químico de Água, Manutenção Predial e Ar condicionado, Análise de
Qualidade do Ar, Apoio Administrativo, Rede de Acesso, Vigilância, Medicina do Trabalho,
Comunicação Unificada, Telefonia, Outsourcing de Impressão e Locação de Imóveis.

- Devolução dos imóveis alugados: 08 imóveis alugados e 04 compartilhados foram
devolvidos.

- Desocupação de Imóveis próprios: 5 imóveis que estavam em operação (PA, MA, PI,
GO, RS), além de 2 imóveis que não estavam em operação (CE e SE), encontram-se em
estudo de soluções mais eficientes de desmobilização, seja por locação, seja por alienação ou,

ainda, por cessão de uso.

- Imóveis em comodato: 05 imóveis devolvidos ao INSS.
- Alienação de bens móveis próprios e devolução de bens de terceiros;
Com relação ao desfazimento de bens, destacamos o processo de doação ao INSS, cujo

o termo de doação foi assinado em 18/12/2020. Referido processo tratou de 8.663 bens,
sendo 2.593 equipamentos de informática e 6.070 mobiliários.

Unidades em operação

Plano Global de Eficiência
Plano de Eficiência

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

Figura 3.7.3 – Unidades em Operação

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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OPORTUNIDADESPlano Global de Eficiência

Como visto anteriormente, o Plano Global
de Eficiência desdobra-se também em ações
voltadas à adequação do quadro de pessoal da
empresa, que fazem parte do Projeto de Gestão
Estratégica de Pessoas, com as quais se busca
a otimização dos recursos humanos e o
consequente atingimento de metas de
eficiência, maximização dos resultados de
ordem econômica, financeira e operacional da
DATAPREV.

No ano de 2019 foi iniciado o projeto de
Centralização de atividades finalísticas e
estratégicas nas Unidades produtivas da
DATAPREV, sendo concluído em 2020 com a
transferência de 25 empregados.

Ainda em 2019, foi lançado o Programa
de Demissão Incentivada - PDI, que resultou no
desligamento de 217 empregados e uma
redução aproximada de R$ 29 milhões por ano.
O PDI 2019 alcançou resultados efetivos, em
especial sob o aspecto financeiro, somente no
ano de 2020. Portanto, considera-se adequado
que os seus resultados façam parte da análise
de gestão para o ano de 2020.

Plano de FunçõesCentralização PAQPDI 2019

Não se aplica R$ 29 MM R$ 31 MM
Conclusão prevista

2021
Economia em 2020: 

R$ 60 MM

Pessoas: 
1.211 

Total

25 217 388 581

Gestão estratégica de Pessoas

3.7   Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Em janeiro de 2020 foi lançado o Programa de Adequação de Quadros – PAQ, que contemplou a oferta de incentivos aos
empregados diante do encerramento das operações da empresa nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Durante o programa foram cedidos 147 empregados para diversos órgãos da
Administração Pública, principalmente para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Além disso, com o encerramento das
atividades das 20 unidades, foram desligados mais 241 empregados. Deste modo, com a implementação dos programas, PAQ e
PDI, a DATAPREV reduziu as despesas com pessoal na ordem de R$ 60 milhões em 2020.

Quanto ao Plano de Funções, atualmente a DATAPREV possui 581 funções de confiança. Contudo, encontra-se em curso a
validação de uma nova estrutura das cinco Diretorias e Presidência, que objetiva viabilizar a melhoria dos processos da empresa,
de modo que estes produzam resultados mais eficazes, capazes de atender às necessidades atuais e futuras dos clientes.

Considerando os novos projetos, adoção do teletrabalho, redução nas despesas com viagens, ganho de produtividade,
novas receitas e implementação dos programas PAQ e PDI, o lucro por empregado saltou, aproximadamente, de R$ 42 mil em
2019 para R$ 91 mil em 2020, representando um aumento de 113%.
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OPORTUNIDADESGestão Patrimonial e Infraestrutura
Visando manter suas instalações adequadas às atividades que

alavancam seu negócio, a DATAPREV promove ações contínuas de
modernização dos ambientes de trabalho e infraestrutura. Essa diretriz visa o
estabelecimento de padrões avançados e com alta disponibilidade nos
ambientes computacionais (data centers), segurança física e patrimonial,
conforto, ergonomia, acessibilidade e sustentabilidade.

O investimento em gestão patrimonial e infraestrutura no exercício
de 2020 foi na ordem de R$ 4 milhões. O principal investimento dessa rubrica
foi a obra da reforma das fachadas do prédio próprio da DATAPREV em
Botafogo / Rio de Janeiro (Álvaro Rodrigues), na qual foi investido o valor de R$
2,7 milhões.

No que se refere ao desfazimento de ativos, em 2020 foram doados
406 bens, dentre os quais 378 equipamentos de TI e 28 mobiliários para
universidades federais e estaduais.

PARAÍBA - João Pessoa

SÃO PAULO - São Paulo

RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro (Botafogo)

RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro (Cosme 
Velho)

CEARÁ – Fortaleza

RIO GRANDE DO NORTE – Natal

SANTA CATARINA – Florianópolis

Imóveis Locados de Terceiros
Total 3

Imóveis Próprios 
Total 11

BRASÍLIA - Distrito Federal

CEARÁ – Fortaleza

GOIÁS - Goiânia

MARANHÃO - São Luís

PARÁ - Belém

PIAUÍ - Teresina

RIO GRANDE DO SUL - Porto Alegre

SERGIPE – Aracaju

Imóveis da União sob 
Responsabilidade da DATAPREV

Total 1

Tabela 3.7.2 – Imóveis próprios 

Tabela 3.7.4 – Imóveis locados

Tabela 3.7.3 – Imóveis da união

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

Datacenter com 3 
sites certificados TIER 
III

Data center
Técnicos 

Especializados 
(experiência técnica e conhecimento do 

âmbito governamental)

Equipe Técnica

Baseada nas melhores 
práticas do mercado (ITIL)

Gestão / Processos

Operação e Guarda de 
Dados sensíveis

Segurança
Modernas e 
Resilientes

Soluções Digitais

Atualizada e em Alta 
Disponibilidade

Plataforma tecnológica

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

No ano de 2020, como destaque, o fortalecimento da área de segurança operacional, com o aprimoramento da área para Monitoramento, Prevenção e
Resposta a Incidentes de Segurança visando a segurança tecnológica dos ambientes que sustentam os serviços para os nossos clientes foi de extrema importância.

Outro ponto em destaque foi a solução digital GovCloud, uma nuvem de Governo para o governo, que possibilitou o atendimento de demandas
tecnológicas tempestivamente às necessidades do Ministério da Saúde e de outros clientes em meio à instalação da pandemia no nosso país.

Figura 3.8.1  – Diagrama da Gestão da Tecnologia da Informação
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DATA CENTER e Infraestrutura Tecnológica

Os três data centers são detentores de certificações nacional (ABNT 15.247) e
internacionais: Tier III (alta disponibilidade dos serviços)* e CEEDA (eficiência energética nos Data
Centers). Assim, a infraestrutura de data center da DATAPREV promove alta disponibilidade e a
segurança dos sistemas para a prestação de serviços especializados na produção de informação
estratégica do governo.

PREMIAÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

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

Os data centers da DATAPREV são responsáveis pelo desenvolvimento e hospedagem de diversos serviços de TI do governo federal utilizados pelos cidadãos brasileiros,
dentre os quais destacam-se, principalmente, sistemas do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, os data centers da DATAPREV abrigam,
também, diversos serviços de TI interna que contribuem para o desenvolvimento da empresa.

A DATAPREV passou, ao longo dos últimos anos, por um grande processo de modernização de seus data centers, tanto de sua infraestrutura física (facilities), quanto de
seus processos de gestão, manutenção e operação, além disto, os 3 Data Centers foram readequados de modo a obter a Certificação Internacional Tier III – Operations Gold que garante
que estes centros de dados atendem a elevados padrões de suas instalações e dos seus processos de Gestão, Manutenção e Operação.

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

* Revalidadas para os Data Centers RJ e SP no ano de 2020, Data Center DF com previsão de
revalidação em maio/2022

3.8   Gestão da tecnologia da informação

Figura 3.8.2 – Evolução do 
Processo de Certificação 

dos Data Centers

Figura 3.8.3 – Timeline das premiações dos Data Centers
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TIER III

Sede

Data Centers (3) 

DCDF Data Center 
Distrito Federal

Área Útil

225m²

Carga 
Certificada
272kWSALA-COFRE

SALA SEGURA
SALA OPERADORA

141 m2
84 m²
46 m²

SISTEMA UPS 
REDUNDANTE

GRUPOS GERADORES

RESERVATÓRIOS DE 
DIESEL

600 kVA

3 X 700 kVA

2 X 2000 L

DCRJ Data Center 
Rio de Janeiro

Área Útil

1.028m²

Carga 
Certificada
737kW

SALA-COFRE
SALA-COFRE (tipo A)

SALA SEGURA
SALA TELECOM
SALA OPERADORA

488 m2
114 m²
426 m²
16 m²
58 m²

SISTEMA UPS 
REDUNDANTE

GRUPOS GERADORES

RESERVATÓRIOS    
DE DIESEL

1200 kVA

2 X 2500 kVA

2 X 15.000L

DCSP Data Center 
São Paulo

Área Útil

384m²

Carga 
Certificada
505kW

SALA-COFRE
SALA-COFRE (tipo A)

SALA SEGURA
SALA TELECOM
SALA OPERADORA

209 m2
75 m²
100 m²
20 m²
45 m²

SISTEMA UPS 
REDUNDANTE

GRUPOS GERADORES

RESERVATÓRIOS   
DE DIESEL

1.100 kVA

3 X 1.125 kVA

2 X 15.000L

DATA CENTER
3.8   Gestão da tecnologia da informação

Figura 3.8.4 – Características dos Data Centers
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Rede
Operamos em uma rede 
interna de 10 Gbps em 
alta disponibilidade, 
interconectados com os 
três sites do datacenter 
através de um backbone
de alta disponibilidade e 
conectados com a 
Internet de forma 
redundante

Armazenamento
Contamos com soluções 
especializados para 
armazenar dados com 
características 
diferenciadas, 
aumentando a 
performance do 
ambiente.

Servidores
Possuímos potentes 
servidores na 
arquitetura x86 
operando em alta 
disponibilidade.

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

CICLO DE VIDA TECNOLÓGICO

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

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

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

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

Em 2020, destacamos as principais contratações tecnológicas
realizados, como também, as principais prospecções para 2021 com
vistas ao atendimento às demandas de negócio objetivando a inovação e
à atualização da infraestrutura tecnológica com capacidade adequada
para suportar as demandas dos nossos clientes.

Servidores
X86

Rede LAN + WiFi + 
NAC

Comunicação 
Unificada

Modernização 
Soluções Oracle 
(Exadata)

Solução de
Balanceamento 

Multisite

Solução de 
multibiometria

Solução mainframes 
Unisys 

Solução de Containers 
Enterprise

Storage
Objeto
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GOVCLOUD
Nuvem de Governo para Governo
Nos últimos anos, a DATAPREV atuou na diversificação do seu portfólio de produtos e serviços, visando soluções que tenham impacto positivo para a sociedade e mantendo

o compromisso com a qualidade e a economia nos serviços prestados.
Dentro desta estratégia, ao longo de 2020, a DATAPREV consolidou a oferta de serviços em nuvem através da GovCloud.
Desenvolvida e mantida pela DATAPREV, a GovCloud é uma plataforma de computação em nuvem concebida com foco nos órgãos de governo. Através de seu uso, os entes

governamentais podem concentrar esforços na construção de serviços e políticas essenciais para atender e beneficiar a população brasileira. Isso significa que todo o esforço associado à
gestão da infraestrutura por trás da GovCloud é realizado pela DATAPREV, empresa especializada em serviços de tecnologia, minimizando a necessidade de investimentos em Data
Center próprio por parte dos seus clientes.

Além de oferecer autonomia, flexibilidade e agilidade, a GovCloud preza por alta disponibilidade, através do uso de dois sites geograficamente dispersos, além de focar na
segurança e proteção dos dados em Data Centers localizados no território nacional e com certificação Tier III – selo internacional que atesta o atendimento de requisitos de segurança,
disponibilidade e operação da infraestrutura de TIC.

A simplicidade para contratação e o modelo de negócio associado aos produtos de nuvem permite que a adoção seja realizada com custos previsíveis, mesmo diante de
tráfego inesperado. Além disso, a vocação da DATAPREV em servir o governo oferece a flexibilidade para que produtos de nuvem sejam adaptados às necessidades dos órgãos.

Em um cenário tecnológico multicloud, a DATAPREV se posiciona como uma opção viável, flexível e que pode conduzir seus clientes de forma planejada à jornada para a
nuvem. Buscando oferecer soluções de fornecedores distintos, sob consumo, a GovCloud também pretende simplificar a adoção do modelo de cloud, seguindo o grau de amadurecimento
de seus clientes.

A plataforma GovCloud oferece as modalidades de IaaS - Infraestrutura como serviço; PaaS - Plataforma como serviço; e SaaS - Software como serviço.

Figura 3.8.6 - Uso da GovCloud em números – 4º Trimestre / 2020
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GOVCLOUD
A GovCloud como Auxílio ao Governo
Um case da GovCloud que ganhou destaque em 2020 diz respeito ao uso desta

plataforma de nuvem para auxiliar as ações do Ministério da Saúde dentro do Programa de
enfrentamento à COVID-19: "O Brasil Conta Comigo".

Seria necessário disponibilizar uma solução complexa, em curtíssimo prazo, não
apenas para provisionar o ambiente de nuvem, mas para montar uma arquitetura robusta
capaz de lidar com milhões de profissionais de saúde. Em parceria com o Laboratório
Bridge/UFSC, a equipe da GovCloud disponibilizou profissionais especializados, que
viabilizaram o arcabouço da solução em poucas horas.

Incialmente, foi implantado um sistema para permitir o cadastro voluntário de
profissionais da área de saúde para atuar no combate à COVID-19, chamado RegistraRH.
Posteriormente, foi integrada a plataforma de EaD, através da qual os profissionais
realizaram os cursos de capacitação obrigatórios.

Ambos os sistemas foram hospedados na GovCloud, em caráter emergencial,
até o momento em que o Ministério da Saúde pôde finalmente movimentá-los para
infraestrutura própria. Esta ação representa o quanto o próprio governo pode integrar suas
especialidades para gerar benefícios diretos à população, mesmo diante de uma situação
atípica em meio a uma pandemia.

Figura 3.8.7 - Uso da GovCloud na ação: “O Brasil Conta Comigo”
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Defesa Cibernética e Segurança da Informação 

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

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

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

Em 2020, mais de 844 mil eventos e 24 mil alertas de segurança foram analisados sem que houvesse
comprometimento das informações mantidas pela empresa.
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Para isso, instituiu, ainda em 2019, o Programa de Privacidade com foco na
capacitação de seu corpo funcional e adequação de suas normas e procedimentos
internos para estar em conformidade com a Nova Lei. Diversos cursos e eventos
ocorreram ao longo de 2020.

Uma das ações de destaque foi a disponibilização da página de transparência ativa
no portal da empresa. Além disso, foi criado o painel interno da LGPD para
acompanhamento da conformidade e a Ouvidoria da DATAPREV, integrada ao Fala.BR
(canal do Governo Federal), foi capacitada para receber e tratar as manifestações e
pedidos de cidadãos e dos titulares dos dados controlados pela empresa

O escopo do Programa de Privacidade ao longo do ano de 2020 centrou-se no
reforço do caráter institucional, com atenção ao papel de Controladora da empresa e
voltado para os processos mais relevantes preconizados pela legislação.
O Programa endereçou cinco (5) projetos que consolidaram todas as ações executadas
em 2020, cabendo citar:

Projeto 1: ADEQUAR AMBIENTES, PROCESSOS E TECNOLOGIAS À VISÃO DA
PRIVACIDADE
Projeto 2: IMPLANTAR PROCESSO PARA GARANTIR OS DIREITOS DOS TITULARES DE
DADOS PESSOAIS
Projeto 3: IMPLANTAR A GESTÃO DO CONSENTIMENTO

Projeto 4: PROMOVER AJUSTES LEGAIS
Projeto 5: EXERCITAR A GESTÃO DA PRIVACIDADE:

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
LGPD

Como guardiã dos dados sociais da população brasileira, em 2020, a DATAPREV trabalhou intensamente com vistas a cumprir as recomendações e
prazos da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, que entrou em vigor em setembro.

3.8   Gestão da tecnologia da informação

126

http://portal2.dataprev.gov.br/tratamento-de-dados-pessoais
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f


Orientadas pela Coordenação Geral de 
Segurança da Informação (Presidência)

• Políticas, normas
• Gestão de Riscos e Conformidade
• Conscientização
• Continuidade de Negócios
• + Privacidade

CODS - Coordenação de 
Desenvolvimento Seguro e 

Seg. Dados Dev.

Segurança Operacional
No ano de 2020, o modelo de segurança da informação utilizado pela DATAPREV, NIST (NIST Cyber Security Framework), foi amadurecido com a estruturação do

Departamento de Segurança Operacional que junto com a CODS - Coordenação de Desenvolvimento Seguro e Segurança dos Dados e Desenvolvimento atuam de forma operacional nas
atividades de segurança, sendo orientado e normatizado pela CGSI – Coordenação Geral de Segurança da Informação, além disto os dados estão protegidos por uma robusta estrutura de
segurança em camadas composta por soluções de proteção de perímetro, proteção de rede, segurança de aplicações, segurança de dados e de endpoints, contamos também com
soluções tecnológicas que permitem o monitoramento e correlação de eventos possibilitando detectar e mitigar com rapidez quaisquer ameaças à segurança dos dados.

Processos

Prevenção

Detecção

DESO/DMPR - Divisão de 
Monitoramento, Prevenção e 

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

Operacionais de Segurança

DESO/DDCV - Divisão de Detecção e 
Controle de Vulnerabilidade
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HACKATHON
Em 2020 a empresa promoveu a realização de algumas ações voltadas para o segmento de inovação, como algumas Oficinas de Design Thinking e Design de Serviços

realizadas com outros órgãos de governo para idealização de soluções para os cidadãos, vários webinars e webcasts falando sobre tecnologias emergentes, além de um Hackathon
totalmente online com o tema “Justiça fiscal orientada por dados”.

Considerando os eventos de inovação, a DATAPREV foi patrocinadora master na 6ª Semana de Inovação, evento que teve mais de 25 mil inscritos de vários países, onde
realizou oficinas de vários temas importantes, apresentou cases de sucesso e pode conhecer um pouco mais dos principais desafios dos órgãos para atendimento aos cidadãos, além de
atuar em vários outros eventos como Rio2C, ExpoJud, Futurecom e Hacktudo.

O impacto das atividades da inovação atingiu grandes marcas para um ano tão atípico como o de 2020. Foram mais de 480 ideias registradas no portal de inovação da
empresa (IdeaX). Além disso, as equipes do laboratório de inovação registrada mais de 450 horas de trabalho na análise e desenvolvimento dessas ações, abrangendo um universo de
mais de 7 mil pessoas na DATAPREV e nos mais de 30 órgãos e entidades que mantiveram relacionamento com a empresa.

Isso resultou em um esforço completo de ideação de mais de 30 projetos no ano de 2020 que poderão alavancar novos produtos e serviços para a empresa e para melhoria
dos processos de atendimento do Governo Federal.
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Inovação
O ano de 2020 foi desafiador, mas a Inovação da DATAPREV superou todos os obstáculos e conseguiu, em um ano de pandemia e em teletrabalho, realizar mais entregas

que o previsto para o ano. As atividades do Departamento de Inovação se focaram na disseminação da criatividade e inovação, buscando promover a geração de ideias capazes de trazer
benefícios para a empresa, seus clientes e para o cidadão brasileiro. A empresa investiu em sua plataforma de gestão da inovação (IdeiaX), ofertada pela DATAPREV de forma gratuita e
colaborativa para órgãos e entidades parceiras.

Em 2020, estavam planejadas 6 ações de inovação. A DATAPREV entregou para os seus clientes acima do planejado, onde 7 propostas foram entregues, conforme
destacado na tabela abaixo:
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OPORTUNIDADES
A responsabilidade socioambiental na DATAPREV visa contribuir para o desenvolvimento humano,

consolidar valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente responsáveis, promovendo o exercício da
cidadania e colaborando para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. Intensas mudanças vêm
ocorrendo na sociedade, impondo novos desafios às corporações, entre eles, o desenvolvimento sustentável. A cada
dia esse tema ganha mais importância, pois se não forem adotadas ações sustentáveis, no futuro teremos a escassez
de recursos naturais que afetarão as próximas gerações e as corporações. Nesse sentido, vale destacar a
concretização da contratação de Energia via Mercado Livre para os prédios do DCRJ e DCSP, que além de trazer uma
considerável redução no consumo e custos nos próximos 5 anos, trata-se de energia proveniente de fontes
renováveis (energia incentivada), como eólica, biomassa, solar e de pequenas centrais e geradoras hidrelétricas. Este
contrato está aderente à Agenda 2030 da ONU, item 7.2 dos objetivos (fontes renováveis).

De igual modo, a DATAPREV vem aperfeiçoando continuamente sua Política de Responsabilidade
Socioambiental, garantindo que seja reconhecidamente uma empresa social e ambientalmente responsável, atuando
nos três pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. A empresa está também atenta a novas
abordagens, que auxiliem na construção de uma imagem para sua marca e que demonstre sua aptidão para lidar com
as novas demandas da sociedade, utilizando os recursos de maneira racional. Os dados relativos ao exercício de 2020
foram fortemente impactados pela adoção do regime de teletrabalho na empresa, em razão da Pandemia da COVID-
19.

Redução do Consumo de Recursos Naturais

2018 2019 2020

21.173,645 
kwh

20.215,589
kwh

48.682 
m³

50.202
m³

22.723
m³

5.294.408 
páginas

4.072.689
páginas

653.248
páginas

16.874.633
kwh
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OPORTUNIDADESResponsabilidade Socioambiental
DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
A política de doações da DATAPREV tem como marco a reutilização de todos os bens patrimoniais, ociosos ou inservíveis, para que
permaneçam por mais tempo a serviço da sociedade.
Seu destino são os órgãos públicos das três instâncias - federal, estadual e municipal - e dos três poderes da República - executivo, legislativo
e judiciário – e as entidades sem fins econômicos.
Em 2020, foram beneficiadas universidades públicas (UFF, UFRJ e UERJ), uma escola estadual e o INSS. A doação de bens realizada ao INSS
possuiu alto impacto social, pois com esses recursos será possibilitado melhoria na prestação de serviços ao cidadão, atendendo, assim, a uma
camada da sociedade, na sua maioria, composta de idosos e cidadãos de baixa renda.

JOVEM APRENDIZ
O programa capacita o jovem aprendiz além da simples formação profissional, determinada por lei, possibilitando maior empregabilidade e
garantindo uma formação ampla. Palestras oferecidas aos jovens, por sua vez, fornecem informações e conhecimentos para sua vida
profissional, pessoal e familiar.
O programa pratica ainda a igualdade de gênero e a cota racial, além da admissão de jovens com deficiência e de jovens egressos do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A DATAPREV possui 39 prestadores de serviços terceirizados com deficiência auditiva. O Programa de Inclusão objetiva criar condições para que
esses trabalhadores estejam motivados e se sintam parte do negócio. Entre as ações desenvolvidas estão: palestras relacionadas a questões de
pessoa com deficiência e capacitação em Libras para os demais empregados, possibilitando uma integração laboral e social das pessoas com
deficiência auditiva.
A Empresa disponibiliza, ainda, recursos tecnológicos assistivos para os empregados com deficiência visual, como softwares para leitura de vídeo e
monitores maiores.

3.9   Responsabilidade Socioambiental
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OPORTUNIDADESResponsabilidade Socioambiental

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E ECOPONTOS
O programa de coleta seletiva solidária é regulado pelo Decreto 5.940/2006, que determina a separação de materiais
recicláveis descartados por instituições da Administração Pública Federal e sua posterior destinação às associações e
cooperativas de catadores.
O objetivo é a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Muitas vezes em situação de
extrema pobreza, eles encontram na iniciativa trabalho e uma fonte de renda. Além disso, esta ação contribui para
uma gestão de resíduos mais eficaz, uma vez que reduz a quantidade de material reciclável encaminhada para
aterros sanitários.
Os ecopontos localizados nas unidades administrativas do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de serem destinados
para o descarte de materiais recicláveis, são também destinados para o correto descarte e recolhimento de Resíduos
de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), o que reforça a responsabilidade ambiental da DATAPREV.

CAMPANHA DE NATAL
Na campanha “Papai Noel é Você” é escolhida uma entidade que atue no apoio ou na proteção a crianças para que os empregados
as presenteiem com brinquedos.
Em 2020, os empregados adquiriram um brinquedo e escreveram mensagens para as crianças e suas famílias. Foram beneficiadas
91 crianças de uma organização social sem fins lucrativos do Rio de Janeiro. Trabalharam como voluntários na compra, recebimento
e entrega dos brinquedos mais de 100 empregados da DATAPREV.
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OPORTUNIDADES3.10 PRODUTIVIDADE
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A DATAPREV aprimorou seu modelo de Gestão de forma a tornar seu processo produtivo mais eficiente. Em um curto período tempo, sua capacidade produtiva aumentou
100% refletindo em entrega mais entregas e na satisfação de nossos clientes. Outro ponto que merece destaque diz respeito a redução de aproximadamente 300% o tempo
empreendido no desenvolvimento do ponto de função, demonstrando o quão foi assertiva a estratégia de aprimoramento de seus processos, conforme pode ser observado nos gráficos
a seguir:

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

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

Criação da plataforma de Containers. 

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

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

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

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

Criação Painel de Indicadores SUDS.

2018
2019

2017
2016

2015

2020

Figura 3.10.1 Evolução de Produtividade
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OPORTUNIDADES3.11 COMITÊ DE CRISE COVID-19
Com a declaração da Pandemia COVID-19 pelo Governo Federal, sabíamos que seria um período de desafios institucionais, visto o desconhecimento da repercussão da

crise mundial e o seu tempo de duração.
Assim, com a finalidade de avaliar a evolução da pandemia e seus impactos à continuidade da prestação de seus serviços sociais, a DATAPREV instituiu o Comitê de Crise – COVID-19
(RS/PR/3806/2020), ao qual coube propor e implementar medidas que garantissem a constância dos serviços públicos desta estatal, sem que a integridade, saúde e segurança dos
empregados fossem postas em risco.

Vale destacar que a DATAPREV, além dos seus compromissos regulares, especialmente de atendimento às demandas previdenciárias, teve em 2020, o compromisso de
participar do maior programa de assistência de combate à pandemia instituído pelo governo federal. E para melhor cumprir o seu propósito, o Comitê seccionou os temas a serem
acompanhados, a fim de sistematizar as análises, permitindo uma melhor identificação de possíveis riscos à concretização da estratégia e, assim, propor ações de mitigação para
redução do seu impacto; sendo cada eixo responsável pelo atingimento de metas específicas, como:

1. Eixo Ambiente de trabalho – proporcionar condições básicas aos empregados da DATAPREV para a execução de suas atividades laborais;
2. Eixo Gestão e Governança – identificar e definir ações a fim de evitar impactos ao ciclo produtivo da DATAPREV;
3. Eixo Continuidade dos Serviços da Tecnologia – manter a disponibilidade dos serviços suportados pela DATAPREV;
4. Eixo Comunicação – gerir as ações de comunicação interna e externa à DATAPREV

O Comitê teve, e mantém, uma atuação proativa na perseguição de sua finalidade, qual seja: detectar fragilidades relacionadas
ao ambiente de tecnologia e serviços, solucionar as falhas, priorizar ações para resolução de incidentes, monitorar as recomendações de
órgãos competentes sobre saúde e segurança dos empregados, entre outros.

Diversas medidas foram tomas para adaptar e, com isso, viabilizar a continuidade do trabalho num cenário de teletrabalho
emergencial; sendo as principais medidas: implementação de ferramentas para o trabalho remoto; acesso à rede DATAPREV via VPN;
disponibilização de ferramentas de segurança da informação; estações de trabalho apropriadas e seguras para suporte e desenvolvimento
dos sistemas; realização de campanhas de conscientização acerca de regras de segurança para uso de equipamentos e manejo de dados
fora do ambiente corporativo; fornecimento de equipamentos (computadores) para realização das atividades laborais aos empregados que
declaram tal necessidade; controle de acesso de empregados às dependências da DATAPREV; controle de empregados infectados pelo
corona vírus, ou que apresentaram sintomas sem diagnóstico; além de elaborar a estratégia de retorno às atividades presenciais, e
acompanhar os indicadores dos critérios estabelecidos para a retomada.
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OPORTUNIDADES3.11 COMITÊ DE CRISE COVID-19
3.11 Comitê de Crise Covid-19

No que tange o Plano de Ação 2020, elaborado ainda em 2019,
portanto, sem o conhecimento das restrições advindas da pandemia, foram
avaliados os possíveis impactos que impediriam a persecução da estratégia,
tendo sido readequados os prazos de entrega dos Resultados e o escopo de
alguns Programas, tudo com o intuito de adequar os esforços da empresa à
necessidade vigente.

Ademais, é imprescindível mencionar que durante todo o ano de
2020, no qual vivemos um período de criticidade, especialmente na operação
e capacidade operacional da DATAPREV, devido as demandas
supervenientes do Auxílio Emergencial, Programa de Manutenção do
Emprego e da Renda, BPC antecipação, Antecipação do 13º dos beneficiários
do INSS, não foram registrados impactos no processamento da folha de
pagamento previdenciária, nem foram apontados impactos na operação dos
Data Centers.

As ações relacionadas aos impactos da Covid-19 foram
acompanhadas pela Alta Administração por meio de informações
sistematizadas acerca de todos os eixos estratégicos, que apontavam os
impactos ocorridos, os que ainda poderiam ocorrer, promovendo, assim, uma
atuação preventiva da gestão em face às medidas que, após implementadas,
garantiriam a continuidade do negócio, mesmo num cenário restritivo.

Desta feita, se observa que as medidas implementadas para
reduzir os efeitos da pandemia na concretização dos objetivos estratégicos
da DATAPREV e, por via de consequência, na realização da sua missão
institucional, que é promover cidadania digital al alcance de todos, foram
essenciais à manutenção da disponibilidade desta empresa pública para o
cumprimento da sua finalidade pública.
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Distribuição das Estações de Trabalho

Para viabilizar a execução das atividades laborais, no regime de teletrabalho temporário, foram disponibilizados os equipamentos (computadores) para os empregados que
declararam não possuir recursos para a realização das atividades ou necessitava de computador com configurações específicas para tal. A disponibilização se deu por meio de Termo de
Responsabilidade de uso, firmado pelo empregado depositário do equipamento, visto que este pertence ao patrimônio da empresa.

Apresentamos o quantitativo de computadores disponibilizados aos empregados, divididos por unidades federativas e por diretoria:
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Gráfico 3.11.1 – Ativos Distribuídos por Estados Gráfico 3.11.2 – Ativos Distribuídos por Diretorias
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Acesso VPN

Com a implementação do teletrabalho excepcional, foi necessário
promover aos empregados, especialmente das áreas de operação
e suporte (DIT) e desenvolvimento (DDS), o acesso à rede
DATAPREV por meio da conectividade VPN (Virtual Private
Network).

EIXO - Ambientes de Trabalho
3.11 Comitê de Crise Covid-19

Formas de acesso dos empregados
Foram criadas categorias de trabalho, desde a necessidade de execução presencial até o acesso remoto através de VPN à rede do Data Center através de Cofre de Senhas.

Gráfico 3.11.3 – Acessos VPN 

Gráfico 3.11.4 – Formas de Acesso pelos Empregados
138



A área de gestão estratégica tem
acompanhado, por meio do monitoramento
mensal do Plano de Ação 2020, os
possíveis impactos à persecução
estratégica, causados pela pandemia da
COVID-19.

Em razão deste acompanhamento, os
Responsáveis pelos programas recebem
alertas acerca dos eventos de riscos que
podem afetar o desempenho do programa,
para que implementem ações mitigadoras
com a finalidade de reduzir ao eliminar o
impacto nos resultados institucionais ao
fim do exercício.

No mês de novembro, a execução do
plano foi de 75,6%, quando deveria ter
atingido 93,7%.
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PLANO DE AÇÃO 2020 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――----------------------------------------------------------------------------

Gráfico 3.11.5 – Execução do PA por Resultado Gráfico 3.11.6 – Aquisições Gráfico 3.11.7 – Planos de Desenvolvimento

Projetos de DesenvolvimentoResultados

Legenda: 
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Requisição de Serviço

Registrados Tratados Reprovados

RDM
A gestão de mudanças reflete o volume de

produtos de desenvolvimento e ações de operação dos
serviços suportados nos Data Centers. Além de manter
a capacidade operacional no mês de março, primeiro
mês do regime de teletrabalho, os números de
mudanças em ambientes de produção continuam em
evolução mensal, evidenciando que a esteira
operacional produtiva se adaptou ao novo regime.

O volume de requisições de mudanças atendido,
atualmente, é superior a quantidade tratada no período
anterior à declaração de pandemia e início do
teletrabalho provisório.

RQS
A esteira de requisição de serviços controla todo

fluxo de atividades executadas pelos Data Centers,
inclusive atendendo as demandas de outras diretorias,
principalmente as áreas de desenvolvimento e
relacionamento.

Este serviço também demonstrou adaptação ao
novo regime já que o volume de requisições atendidas
é crescente, inclusive maior do que no período anterior
a declaração de pandemia e início do regime de
teletrabalho.

EIXO – Continuidade dos Serviços de Tecnologia 
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Gráfico 3.11.8 –Requisição de Mudança

Gráfico 3.11.9 – Requisição de Serviço
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INCIDENTES
A gestão de incidentes controla todos eventos que apontaram falhas nos serviços

e ativos suportados pela DATAPREV.
Em razão da urgência em prestar auxílio à população, os programas emergenciais

do governo federal foram lançados em menor tempo que o previsto no processo
produtivo, o que gera risco de instabilidade ou até mesmo indisponibilidade,
promovendo, assim, um volume maior de incidentes, com pico no mês de março.

Os índices de incidentes se estabilizaram nos meses de abril e maio, mas após
esse voltaram a crescer, em razão dos serviços que foram represados no início da
pandemia.
Nos meses de junho e julho houve um aumento do volume de incidentes, não obstante
o tempo médio de resolução foi de 1:36hrs, no mês de julho. Este tempo é menor do que
o tempo médio de resolução apurado nos últimos 18 meses, o que indica a estabilização
dos serviços.
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Tarefas Concluídas IB's Concluídos

RDMs Cadastradas Defeitos Concluídos

DESENVOLVIMENTO
A DATAPREV realiza entregas de software medidas e faturadas através da

contagem de Pontos de Função (PF’s), que é usado mundialmente para medir o
tamanho funcional de um sistema de informação. Esta medição é feita no momento da
entrega do produto para o cliente, ou seja, ao final do processo de desenvolvimento, no
momento da homologação ou implantação do produto. A contagem é realizada nas
últimas etapas do ciclo de desenvolvimento, pois somente neste momento é possível
ter uma integral percepção do produto final entregue.

Assim, as métricas de produtividade utilizadas são orientadas às demandas e
entregas, buscando realizar medições de parâmetros representativos e com a
periodicidade adequada.

As atividades ao lado listadas representam as principais execuções das equipes de
desenvolvimento.

EIXO – Continuidade dos Serviços de Tecnologia 
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Gráfico 3.11.10 – Incidentes

Gráfico 3.11.11 – Desenvolvimento

141



As divulgações ocorrem, com periodicidade semanal, em
que se pretende prover o corpo funcional de informações a
respeito das discussões na Diretoria e sobre o trabalho do
Comitê.

Canais utilizados:
• E-mail marketing
• Conexão
• Teams

No âmbito externo, a DATAPREV não fez qualquer
comunicado. Porém, a equipe de Comunicação está
preparada para responder às demandas de imprensa sobre
quaisquer temas.

A DATAPREV executou dezenas de ações de comunicação aos empregados desde o início da 
pandemia COVID-19. 

Entre elas: comunicados com ações de
prevenção ao contágio, conscientização sobre
segurança da informação no teletrabalho,
divulgação dos indicadores semanais do Plano
de Retorno, instruções nas dependências
prediais visando diminuir riscos de contágio,
matérias acerca do retorno gradual ao
trabalho presencial, dentre outras.

Comunicação
3.11 Comitê de Crise Covid-19
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• Instalação de tapetes sanitizantes nas entradas (principal e garagem) dos prédios
próprios.

• Instalação de adesivos para demarcar as filas de acesso aos ambientes
compartilhados

• Disponibilização de totens de álcool gel;
• Instalação de dispensers com álcool gel 70% nas cabines dos elevadores, nos

corredores
• Aumento na frequência da limpeza e higienização dos mobiliários e estações de

trabalho
• Implementação da regra de uso obrigatório dos EPIs (máscaras, luvas, p.ex.) para

todos
• Aquisição de frascos para álcool gel, para distribuição e uso individual de todos os

empregados e terceirizados
• Adequação dos ambientes comuns para garantir o distanciamento
• Aquisição de máscaras para distribuição aos empregados, quando do retorno das

atividades presenciais

Para viabilizar o retorno às atividades presenciais, é necessária a adoção de
medidas para a adequação predial, para fins de promoção da segurança e saúde no
ambiente de trabalho. Tais adaptações prediais já foram implantadas, das quais
podemos listar:

Adequações Prediais
3.11 Comitê de Crise Covid-19
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Adequações Prediais
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A gestão financeira da DATAPREV tem como missão a administração dos riscos financeiros do
negócio, alinhada ao cumprimento do plano estratégico e aos recursos orçamentários, sempre em busca
da maximização das receitas e da constante redução e otimização dos custos. Como resultado, no
exercício de 2020, a DATAPREV obteve o melhor desempenho financeiro da empresa desde sua criação,
com lucro histórico líquido de R$ 265 milhões.

A empresa aperfeiçoou seu processo orçamentário, criando uma sistemática de controle por
pacotes de receitas e despesas, revisou normas internas relativas à apropriação dos custos, assim como
para provisão de créditos de liquidação duvidosa, de reconhecimento de passivos contingentes, de forma
a melhor refletir seus resultados nas demonstrações contábeis.

Todos os processos financeiros da DATAPREV são rotineiramente acompanhados por sua
Auditoria Interna, pelo Comitê Estatutário de Auditoria e pelo Conselho Fiscal, além de sua Auditoria
Independente e dos Órgãos de Controle (CGU e TCU).

Na sequencia apresentaremos de forma clara e objetiva a evolução dos resultados em forma de
tabelas (extratos), as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive custos.

4.1   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

146



Desempenho do negócio
A DATAPREV concluiu o ano alcançando um faturamento bruto de R$ 1.658 bilhões de reais, com crescimento financeiro de R$ 21.8 milhões em relação ao ano de 2019. No

tocante aos aspectos de eficiência empresarial (relação receitas x despesas) a empresa registrou em 2020 um lucro líquido de mais de R$ 265 milhões, o melhor desempenho financeiro
da empresa desde sua criação, força de um grandioso trabalho de ampliação de negócios e do Plano Global de Eficiência.

O desempenho financeiro e a lucratividade da empresa foram impulsionadas, em primeiro plano, graças a ações de gestão para redução de custos e melhoria da eficiência
operacional. Em segundo plano também contou com a contribuição da redução de custos operacionais associados a fatores a modalidade de trabalho a distância (home office) instituída
para implementar os protocolos de preventivas para conter a pandemia da Covid-19 e para prevenção da saúde dos empregados da empresa e de seus familiares.
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4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Gráfico 4.1.1 – Receita Bruta Gráfico 4.1.2 – Lucro Líquido
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4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

O ano de 2020 foi marcado pela surpresa da pandemia da COVID-19. Na DATAPREV, que figura no
setor da indústria digital e tem seus serviços voltados prioritariamente para a área social de governo, os
desafios foram enormes. A pressão das contas públicas em função da queda na arrecadação de tributos, ao
mesmo tempo em que o governo se viu premido por reduzir os efeitos causados pela regressão da atividade
econômica com o lançamento do Auxílio Emergencial, forçou a empresa a manter e acelerar o seu Plano de
Eficiência, com a revisão dos custos. Apesar de tudo, o lançamento deste auxílio também formou um
ambiente propício a novas oportunidades de negócio.

Movendo-se rápida e estrategicamente, a DATAPREV soube superar, com decisões pontuais, o cenário
adverso. O teletrabalho combinado com as ações prévias à pandemia, como a redução do quadro de
empregados e do número de instalações em território nacional, apesar dos complexos processos de
negociação dos contratos com os principais clientes públicos, levou a DATAPREV a manter seu histórico de
bons resultados econômicos, fechando com o maior lucro de sua história R$265,1 milhões - vide gráficos, ao
lado, com a evolução do lucro e do EBITDA respectivamente. Esse lucro resultou de reduções nas contas de
pessoal próprio, despesas gerais e manutenção do imobilizado e infraestrutura, com reduções
respectivamente de 8,3%, 32,7 e 4,7%. Tanto o Plano de Demissão Incentivada, promovido no último
bimestre de 2019, como o Plano de Adequação de Quadro, realizado no primeiro semestre de 2020,
contribuíram fortemente para estas reduções que foram da ordem de R$ 60 milhões.

As reduções em despesas gerais, se deram especialmente pela continuidade plano de eficiência iniciado
em 2019, além dos efeitos da pandemia, em especial nas contas de viagens, energia elétrica, água, telefonia,
dentre outras.

A receita de vendas da DATAPREV no ano atingiu R$ 1.658,2 milhões, crescendo 1,33% em relação a
2019, com destaque para o crescimento das receitas com as Instituições Financeiras em 12,5% e redução da
receita com o INSS em 12,6%.

Comparado ao IPCA, que encerrou 2020 com alta de 4,52% e INPC, que encerrou o exercício com 5,45%,
o indicador de Rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu 19,6%, quando em 2019 esse retorno foi de
11,9%.
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OPORTUNIDADESDesempenho Orçamentário
No que diz respeito ao orçamento, apesar do cenário macroeconômico adverso, o exercício fecha com

um superávit primário (tabela, ao lado, cujos maiores detalhamentos se encontram no apêndice 4.1.A –
Resultado Primário), que mede o quanto a DATAPREV contribui para o equilíbrio das contas públicas, de
R$241,1 milhões, o que representa 34,5% a mais em relação a 2019. No tocante a este indicador, é importante
mencionar a contribuição cada vez maior de receitas do setor privado na composição do faturamento da
DATAPREV, conforme pode-se observar na tabela de composição do faturamento por cliente ao lado, de
acordo com a readequação do custeio em conceito integrado com produtos para o INSS e as instituições
financeiras, que mostra claramente como elas apoiam a rentabilização do cenário de negócios na DATAPREV e,
indiretamente, como contribui para o equilíbrio das contas públicas via formação de resultado primário.

Na tabela, a perspectiva orçamentária é comparada com as contas da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE). Observa-se como esse desempenho orçamentário se distribui do ponto de vista econômico. A
variação nominal na venda de serviços de R$21,8 milhões foi bastante compensada pela variação dos custos,
despesas operacionais e depreciação.

A variação dos custos, despesas operacionais e depreciação acumulada totalizou R$ 147,6 milhões
abaixo da realização de 2019 em R$98,6 milhões e abaixo do orçado no Plano de Dispêndios Globais original
em R$147,6 milhões, tendo essa diferença se reduzido, na reprogramação, para R$50,0 milhões.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Tabela 4.1.1 – Conta Orçamentária

Tabela 4.1.4 – Economias Orçamentárias

Tabela 4.1.4 – Economias Orçamentárias
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OPORTUNIDADESDesempenho Orçamentário
Na tabela Economias Orçamentárias abaixo se pode ter maior detalhamento das origens das mesmas, sendo a maior delas nas contas de “Pessoal Próprio”, cujo detalhamento se

pode verificar no apêndice 4.1.B- Economias Orçamentárias - Pessoal.

Nominalmente, houve economia, além do orçamento de despesas com pessoal próprio, também no orçamento de outras despesas correntes, que chegou a R$13,0 milhões e na
conta orçamentária de serviços de terceiros, que também chegou ao patamar de R$13,2 milhões (vide tabela 6, % de economia orçamentária). Em outras despesas correntes, houve
variações a menor e a maior em relação ao orçamento original, sendo que os grupos com maiores diferenças ficaram em “água, energia e gás” com economia de R$3,8 milhões, além do
grupo de viagens, com economia de R$5,1 milhões em relação ao previsto originalmente para o PDG de 2020.

Ainda em outras despesas correntes, o orçamento do grupo de processamento de dados teve pouca variação em geral, contudo, algumas contas, por dentro, tiveram grande
variação como as de circuito de transmissão de dados, software de plataforma baixa e outsourcing e novas tecnologias, vide tabela do apêndice 4.1.C - Processamento de Dados.

Já em serviços de terceiros, as contas de consultorias, vigilância e segurança e outros serviços de serviços de terceiros respondem quase que pela totalidade das economias no
grupo.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Tabela 4.1.4 – Economias Orçamentárias

Todas a informações contábeis e financeiras, podem ser conferidas em suas demonstrações contábeis,
incluindo suas notas explicativas, relatório dos auditores independentes e relatório de administração no link
https://portal3.dataprev.gov.br/contas-anuais-2020
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O prazo para inclusão da proposta orçamentária nos sistemas do Programa de
Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI), encerrou-se no primeiro
semestre do exercício anterior. Três eventos supervenientes ocorreram após a
formalização da proposta orçamentária: inclusão da DATAPREV no Programa Nacional
de Desestatização (PND), centralização das atividades pelo Plano de Adequação de
Quadro (PAQ) e os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19.

Em relação ao PND, considerando que a DATAPREV, em janeiro de 2020, foi
incluída no mencionado Programa, conforme se observa do Decreto nº 10.199/2020, a
partir daquele momento os parâmetros utilizados para o planejamento dos
investimentos de 2020 foram impactados pelo atual cenário, motivo pelo qual houve a
revisão e/ou postergação de investimentos anteriormente programados.

Sobre o PAQ, diversos projetos das ações de investimento em “mobiliário” e
“manutenção e adequação em bens imóveis” vieram a ser modificados ou cancelados
por conta do encerramento das atividades da empresa em 20 estados e,
consequentemente, colaboraram com a redução no percentual de execução.

Quanto à COVID-19, a crise sanitária instalada pela pandemia também impactou
na execução dos investimentos, haja vista o alongamento dos processos de aquisição,
seja pelo período de adaptação ao trabalho remoto por parte dos empregados, seja
pelos desafios dos licitantes em fornecer os equipamentos por falta de insumos ou,
ainda, pela dificuldade de produção e logística dos equipamentos na pandemia.

Não bastasse isso, há de se destacar que os processos de aquisição também
contribuíram com a redução dos valores de investimento estimados, haja vista o
deságio nos pregões e a eficiência nas negociações (descritos em tópico específico
deste relatório).

Por fim, pode-se concluir que, independentemente dos desafios citados,
utilizando-se do ativo imobilizado adquirido em exercícios anteriores, a DATAPREV
atendeu toda a gama de serviços correntes e extraordinários no período de pandemia,
refletindo positivamente no resultado financeiro e, notadamente superior aos exercícios
anteriores.

R$ 60 Milhões em Investimentos

Principais Desafios e Ações Desenvolvidas 

150 

60 

DOTAÇÃO X REALIZAÇÃO (R$ MM)

Dotação

Realização

Em que pese todo cenário contextualizado, importante destacar que a DATAPREV vem adotando diretrizes
para otimizar a utilização dos recursos da empresa, dando enfoque aos processos que mitiguem os riscos
operacionais e impactam no crescimento da receita, sempre em busca da máxima eficiência operacional. A exemplo
disso, com a implementação do Plano Global de Eficiência, adotou-se a diretriz de maximização dos ativos da
empresa, o que levou as áreas operacionais a revisarem os processos de aquisição e manutenção de modo a
prolongar a vida útil dos equipamentos.

A necessidade de renovação do parque tecnológico continua sendo requisito importante para manutenção da
infraestrutura atualizada e adequada às necessidades dos negócios, sendo certo este desafio para os exercícios
seguintes.

Outro desafio importante para os próximos exercícios será o de reavaliar o processo orçamentário diante das
atuais diretrizes estratégicas e de negócios da empresa, com vistas a aumentar o percentual de execução das contas
de investimento.

De forma geral, as ações desenvolvidas estão sendo realizadas em três grandes frentes: (1) planejamento
orçamentário ponderando a necessidade e capacidade de execução da empresa; (2) adoção de medidas de gestão; e
(3) pontos de controle dos níveis de execução.

A DATAPREV, no ano de 2020, investiu R$ 60 milhões, com predominância em equipamentos de TIC (57%)
e software (36%). Apesar dos fatores que impactaram nos investimentos programados, o nível de execução
histórica de 89,5% do Plano de Ação de 2020, demonstra a assertividade dos investimentos realizados no
exercício.

4.1  Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis

Fatos relevantes quanto aos investimentos

Gráfico 4.1.5 – Dotação x Realização
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OPORTUNIDADES4.2 GESTÃO DE CUSTOS

As despesas operacionais estão associadas a áreas de função administrativa, de
gerenciamento e de controle. Seus valores incidem percentualmente com base na geração de
receita de clientes e sua composição se agrega à alocação dos custos dos produtos/serviços
da Empresa.

Cada uma das subunidades (órgãos de lotação) é considerada como um centro de custo,
que é uma unidade organizacional, com despesa operacional própria e detentora de recursos
utilizáveis. Os centros de custo são classificados como Diretos, Indiretos de Produção e
Estruturais. No exercício de 2020, os custos somaram R$ 1.038,62 milhões, ante R$
1.137,47 milhões, em 2019, com variação de -8,69%, já considerando a depreciação de R$
97,5 milhões, no período. Vide detalhamento por natureza nas tabelas ao lado.

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

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

Tabela 4.2.3 – Custos Diretos, Indiretos e de Estrutura (em R$)

A sistemática de apropriação de custos utiliza dados extraídos do módulo da contabilidade, por meio do sistema integrado, e se apoia na metodologia de custeio definida no sistema
integrado de informações administrativas. A forma de custeio utilizada pela DATAPREV é “por atividade”; o método de acumulação para apuração dos custos de produção os consolida
em centros de custos diretos, indiretos de produção e de estrutura.

152



OPORTUNIDADESComportamento dos Custos
A composição dos custos por natureza mostra, como principais vetores na composição dos gastos operacionais da DATAPREV, os seguintes grupos de contas contábeis:
• Gastos com pessoal próprio, com participação de 65,2%;
• Despesas de manutenção de software e hardware (despesas com imobilizado técnico e administrativo) que representaram 17,9%; e
• Custos de depreciação que representaram 9,4%.

Esse tripé de gastos representa um total de 92,5% do gasto operacional da DATAPREV.

1.137,5
1.038,6

2019 2020

Gráfico 4.2.1 - Evolução dos custos 2019 x 2020 (Em R$ milhões)
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Gráfico 4.2.3 - Evolução dos custos 2019 x 2020 (área-meio e área-fim)
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Gráfico 4.2.2 - Custos por natureza (Em R$ milhões)

4.2  Gestão de Custos
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Conta Orçamentária - R$ mil 2019 2020 Rep 2020 ∆R$ 20 x 19 ∆R$ R20 x Rep20 ∆% 20 x 19 ∆% R20 x Rep20 
3.100.030.000 - GANHOS NA ALIENACAO 872.587 - - 872.587 - -100,00% n.a.
3.100.000.000 - INGRESSOS DE CAPITAL Total 872.587 - - 872.587 - -100,00% n.a.
3.200.010.000 - VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS 1.529.127.273 1.565.133.677 1.512.257.228 36.006.404 52.876.449 2,35% 3,50%
3.200.080.000 - RESS. PESSOAL CEDIDO 11.102.932 24.095.830 17.022.857 12.992.898 7.072.973 117,02% 41,55%

3.200.100.000 - RECEITAS FINANCEIRAS 34.866.641 32.287.348 31.786.884 - 2.579.293 500.463 -7,40% 1,57%
3.290.000.000 - OUTROS INGRESSOS CORRENTES 50.143.607 38.952.647 33.601.561 - 11.190.960 5.351.086 -22,32% 15,93%
3.200.000.000 - INGRESSOS CORRENTES Total 1.625.240.453 1.660.469.502 1.594.668.530 35.229.049 65.800.972 2,17% 4,13%

3.000.000.000 - FLUXO DE CAIXA - ENTRADAS 1.626.113.040 1.660.469.502 1.594.668.530 34.356.462 65.800.972 2,11% 4,13%

4.101.000.000 - AMORTIZACAO DE PRINCIPAL - 6.653.266 - 6.653.266 - 6.653.266 0 0 0,00% 0,00%
4.107.000.000 - INVESTIMENTOS - 27.739.417 - 25.211.679 - 116.933.162 2.527.738 91.721.483 -9,11% -78,44%

4.190.000.000 - OUTRAS SAIDAS DE CAPITAL - 36.741.852 - 35.714.129 - 35.714.129 1.027.723 - -2,80% 0,00%
4.100.000.000 - SAIDAS DE CAPITAL Total - 71.134.535 - 67.579.074 - 159.300.557 3.555.461 91.721.483 -5,00% -57,58%

4.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL - 762.364.817 - 717.641.187 - 727.655.912 44.723.630 10.014.725 -5,87% -1,38%
4.203.000.000 - DIRETORIA + CONSELHOS E COMITES ESTAT. - 512.732 - 455.532 - 4.559.616 57.200 4.104.084 -11,16% -90,01%
4.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS - 1.699.798 - 1.084.954 - 1.286.977 614.844 202.023 -36,17% -15,70%

4.205.000.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - 33.354.366 - 21.492.696 - 26.398.034 11.861.671 4.905.338 -35,56% -18,58%

4.206.000.000 - TRIBUTOS - 259.560.424 - 280.388.709 - 264.841.964 - 20.828.285 - 15.546.745 8,02% 5,87%
4.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS - 980.415 - 377.986 - 378.145 602.429 159 -61,45% -0,04%
4.290.000.000 - OUTRAS SAIDAS CORRENTES - 289.997.968 - 305.085.881 - 302.631.109 - 15.087.912 - 2.454.772 5,20% 0,81%
4.200.000.000 - SAIDAS CORRENTES Total - 1.348.470.520 - 1.326.526.944 - 1.327.751.757 21.943.576 1.224.813 -1,63% -0,09%
4.000.000.000 - FLUXO DE CAIXA - SAIDAS - 1.419.605.055 - 1.394.106.018 - 1.487.052.314 25.499.038 92.946.296 -1,80% -6,25%
(=) GERAÇÃO DE CAIXA (SALDO DE CAIXA: CONTÁBIL) 206.507.984 266.363.484 107.616.216 59.855.500 158.747.268 28,98% 147,51%

(-/+) INGRESSOS E DESEMBOLSOS FINANCEIROS - 27.232.960 - 25.256.096 - 24.755.473 1.976.864 - 500.622 -7,26% 2,02%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT PRIMÁRIO 179.275.024 241.107.389 82.860.743 61.832.364 158.246.646 34,49% 190,98%
(-/+) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS 33.886.226 31.909.361 31.408.739 - 1.976.864 500.622 -5,83% 1,59%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT NOMINAL 213.161.250 273.016.750 114.269.482 59.855.500 158.747.268 28,08% 138,92%

Apêndices 4.1.A -

Apêndice 4.1.A - Tabela de Resultado Primário
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RECEITAS
YTD

Cliente YTD 2019 YTD 2020 ∆ R$ ∆ %
Inst. Financeiras 643.630.573,8 724.341.522,2 80.710.948,3 12,54%
INSS 623.467.992,2 545.118.593,5 - 78.349.398,7 -12,57%
MEcon + STRAB + MPOG 152.036.855,4 173.583.796,7 21.546.941,3 14,17%
SRFB 167.323.413,8 142.602.697,6 - 24.720.716,2 -14,77%
PGFN 39.844.979,9 38.992.477,1 - 852.502,8 -2,14%
Outras Rec. 5.723.844,0 31.008.285,4 25.284.441,5 441,74%
PREVIC 4.377.371,3 2.538.255,8 - 1.839.115,4 -42,01%
Total 1.636.405.030,4 1.658.185.628,4 21.780.598,0 1,33%

Apêndice 4.1.A- Tabela de Faturamento

Apêndices 4.1.A

Apêndice 4.1. A- Tabela de DRE x Orçamento

R$ Mil Real YTD 
dez/20 

Rep YTD 
dez/20 

PDG YTD 
dez/20 

∆ Real 20 x 
Rep 20

∆ Real 20 x 
PDG 20

∆ Rep 20 x 
PDG 20 Real 19 PDG 20 Rep 20 ∆ Real 20 / 

PDG 20 
VENDA DE SERVIÇOS 1.658.186 1.661.922 1.649.655 -0,22% 0,52% 0,74% 1.636.405 1.649.655 1.661.922 0,52%
TRIBUTOS S/ A VENDA (305.145) (306.110) (306.857) -0,32% -0,56% -0,24% (300.757) (306.857) (306.110) -0,56%
RECEITA OP. LÍQUIDA 1.353.041 1.355.812 1.342.798 -0,20% 0,76% 0,97% 1.335.648 1.342.798 1.355.812 -0,56%
CUSTOS DE PRODUÇÃO (722.720) (767.088) (821.425) -5,78% -12,02% -6,62% (98.705) (794.785) (821.425) (767.088) -0,56%
LUCRO BRUTO AJUSTADO 630.321 588.724 521.373 7,07% 20,90% 12,92% 540.863 521.373 588.724 -0,56%
MARGEM BRUTA AJUSTADA 46,59% 43,42% 38,83% 3,16 p.p. 7,76 p.p. 4,59 p.p. 40,49% 38,83% 43,42% 7,76 p.p. 

DESPESAS OPERACIONAIS (218.356) (231.181) (229.117) -5,55% -4,70% 0,90% (10.761) (239.139) (229.117) (231.181) -0,56%
OUTRAS RECEITAS OPERAC. 61.079 29.854 44.891 104,59% 36,06% -33,50% 43.052 44.891 29.854 0,76%
OUTRAS DESPESAS OPERAC. (69.157) (46.333) (56.225) 49,26% 23,00% -17,59% (94.971) (56.225) (46.333) -12,02%
OUTROS RESULTADOS OPERAC. (8.078) (16.479) (11.334) -50,98% -28,73% 45,39% (51.918) (11.334) (16.479) 20,90%

EBITDA 403.888 341.064 280.922 18,42% 43,77% 21,41% 249.806 280.922 341.064 -0,56%
MARGEM EBITDA 29,85% 25,16% 20,92% 4,69 p.p. 8,93 p.p. 4,24 p.p. 18,70% 20,92% 25,16% 8,93 p.p. 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (97.541) (100.623) (135.655) -3,06% -28,10% -25,82% (38.115) (103.550) (135.655) (100.623) -0,56%
EBIT 306.347 240.441 145.267 27,41% 110,89% 65,52% 146.256 145.267 240.441 -0,56%
MARGEM EBIT 22,64% 17,73% 10,82% 4,91 p.p. 11,82 p.p. 6,92 p.p. 10,95% 10,82% 17,73% 11,82 p.p. 

RECEITAS FINANCEIRAS 125.157 85.107 108.774 47,06% 15,06% -21,76% 108.789 108.774 85.107 -21,76%
DESPESAS FINANCEIRAS (69.274) (41.002) (43.249) 68,95% 60,17% -5,20% (50.849) (43.249) (41.002) -5,20%
RESULTADO FINANCEIRO 55.883 44.105 65.525 26,70% -14,72% -32,69% 57.940 65.525 44.105 -0,56%
LUCRO OPERACIONAL 362.230 284.546 210.792 27,30% 71,84% 34,99% 204.196 210.792 284.546 71,84%
RESULTADOS NÃO-OPERAC. (101) (178) (509) -43,13% -80,14% -65,08% (227) (509) (178) -0,56%
LUCRO ANTES DE IRPJ E CSLL 362.129 284.368 210.283 27,34% 72,21% 35,23% 203.969 210.283 284.368 72,21%
TRIBUTOS S/ O RESULTADO (97.028) (93.842) (70.545) 3,40% 37,54% 33,02% (56.174) (70.545) (93.842) -0,56%
LUCRO LÍQUIDO 265.101 190.527 139.738 39,14% 89,71% 36,35% 147.795 139.738 190.527 -0,56%
MARGEM LÍQUIDA 19,59% 14,05% 10,41% 5,54 p.p. 9,19 p.p. 3,65 p.p. 11,07% 10,41% 14,05% 9,19 p.p. 
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Apêndice 4.1 - Tabela Economias Orçamentárias

PDG - Real (2020) Economia 
Orçamentária 

2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL -737.506.523,61 -677.508.115,07 -755.809.535,03 -78.301.419,96 10,40%
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES -246.886.536,47 -223.922.723,55 -236.984.964,36 -13.062.240,81 5,50%
2.205.000.000 - SERVICOS DE TERCEIROS -41.604.825,68 -32.131.949,67 -45.395.859,30 -13.263.909,63 29,20%
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES -2.469.175,77 -2.303.460,96 -5.683.507,67 -3.380.046,71 59,50%
2.206.000.000 - TRIBUTOS -3.841.107,33 -4.040.945,17 -3.876.053,85 164.891,32 -4,30%
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS -1.263.109,25 -629.771,10 -1.793.583,15 -1.163.812,05 64,90%
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITES ESTATUTARIOS -352.448,19 -538.481,00 -998.415,72 -459.934,72 46,10%

Total Geral  -1.033.923.726,30 -941.075.446,52 -1.050.541.919,08 -109.466.472,56 10,40%

Apêndices 4.1.A
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Apêndice 4.1.B - Tabela Economia Orçamento de Pessoal

Real19 Real20 PDG20 

Descrição Cta Orçamentária 2019 2020 PDG20 PDG - Real (2020) Economia 
Orçamentária 

2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL REMUNERACAO - 525.133.322,45 - 479.544.161,94 - 540.093.018,81 - 60.548.856,87 11,2%
BENEFICIOS - 114.645.438,37 - 98.567.499,81 - 111.728.524,86 - 13.161.025,05 11,8%
ENCARGOS SOCIAIS - 72.256.963,52 - 81.499.839,67 - 74.660.916,32 6.838.923,35 -9,2%
DESLIGAMENTOS E POS-EMPREGO - 22.593.434,41 - 14.007.029,15 - 25.151.337,58 - 11.144.308,43 44,3%
TREINAMENTO - 1.122.342,61 - 711.737,14 - 2.690.792,59 - 1.979.055,45 73,5%
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO - 1.716.976,55 - 2.793.418,89 - 1.442.296,41 1.351.122,48 -93,7%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 38.045,70 - 210.034,49 - 42.648,46 167.386,03 -392,5%
DEMANDAS TRABALHISTAS - 174.393,98 174.393,98 

2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL Total - 737.506.523,61 - 677.508.115,07 - 755.809.535,03 - 78.301.419,96 10,4%
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES REMUNERACAO FIXA - 1.790.754,79 - 1.922.649,39 - 2.779.411,54 - 856.762,15 30,8%

BENEFICIOS - 521.810,64 - 155.613,41 - 2.148.145,06 - 1.992.531,65 92,8%
ENCARGOS - 128.977,81 - 198.198,16 - 580.065,36 - 381.867,20 65,8%
OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES - 27.632,53 - 27.000,00 - 175.885,71 - 148.885,71 84,6%

2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES Total - 2.469.175,77 - 2.303.460,96 - 5.683.507,67 - 3.380.046,71 59,5%
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITES ESTATUTARIOS HONORARIOS - 342.593,93 - 526.709,64 - 943.645,04 - 416.935,40 44,2%

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - 63.349,13 - 63.349,13 100,0%
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - 9.854,26 - 11.771,36 8.578,46 20.349,82 237,2%

2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITES ESTATUTARIOS Total - 352.448,19 - 538.481,00 - 998.415,72 - 459.934,72 46,1%
Total Geral - 740.328.147,57 - 680.350.057,03 - 762.491.458,42 - 82.141.401,39 10,8%

Apêndices 4.1.B - Orçamento de Pessoal
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Apendice 4.1.C - Tabela Processamento de Dados

Conta Orçamentária 2019 2020 PDG 2020 PDG - Real (2020) Economia Orçamentária 

4X5102 - IMPRESSORAS - 2.250.286 - 873.611 - 2.294.991 - 1.421.380 -61,93%
4X5106 - CIRCUITOS DE TRANSMISSAO DE DADOS - 73.891.293 - 53.090.913 - 59.347.402 - 6.256.488 -10,54%
4X5501 - OUTSOURCING E NOVAS SOL.TECNOLOGICAS - 22.099.671 - 19.103.436 - 26.739.207 - 7.635.771 -28,56%
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  - 98.241.250 - 73.067.960 - 88.381.599 - 15.313.639 -17,33%
4X5230 - SOFTWARE PLATAFORMA BAIXA - 38.882.994 - 61.569.428 - 37.481.409 24.088.019 64,27%
2.290.050.200 - MANUTENCAO DE SISTEMAS  - 38.882.994 - 61.569.428 - 37.481.409 24.088.019 64,27%
4X2205 - SERVICOS DE MIGRACAO DE DADOS - 274.812 - 1.500.000 - 1.500.000 -100,00%
2.290.050.300 - PROJETOS DE APERF. OU DESENV. - 274.812 - 1.500.000 - 1.500.000 -100,00%
4X5130 - SOFTWARE PLATAFORMA BAIXA - 6.098.684 - 4.464.055 - 6.660.008 - 2.195.953 -32,97%
4X5201 - HARDWARE PLATAFORMA ALTA - 29.038.672 - 29.060.075 - 31.518.345 - 2.458.270 -7,80%
4X5205 - UNIDADE DE COMUNICACAO - 2.270.940 - 1.243.642 - 2.340.835 - 1.097.193 -46,87%
4X5210 - SERVIDORES PLATAFORMA BAIXA - 1.111.899 - 1.212.982 - 1.212.981 1 0,00%
4X5212 - HARDWARE PLATAFORMA BAIXA - - 515.805 515.805 n.a.
4X5240 - MANUT. PREV. E CORRETIVA - DATA CENTER - 17.530.994 - 14.870.847 - 17.288.486 - 2.417.639 -13,98%
4X5250 - OUTRAS - 7.545 - 8.174 - 7.545 629 8,33%
2.290.059.000 - OUTRAS DESPESAS - 56.058.735 - 51.375.581 - 59.028.201 - 7.652.620 -12,96%
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS  - 193.457.791 - 186.012.969 - 186.391.210 - 378.241 -0,20%

Apêndices 4.1.C – Processamento de Dados
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da DATAPREV declara que aprovou na sua 385ª Reunião Ordinária, de 31 de maio de 2021, o Relatório de Gestão – Prestação de Contas 2020, em

conformidade com o inciso V do art. 8 da Lei n. 13.303, de 30.06.16.

Brasília,  15 de junho de 2021.

Presidente

Cinara Wagner Fredo

Membros

Antônio Carlos Villela Sequeira 

Christiane Almeida Edington 

Leonardo José Rolim Guimarães 

Luis Felipe Salin Monteiro 

Luiz de Barros Bellotti

Natalísio de Almeida Júnior
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