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Apresentação 
Em 2016, a Dataprev completou 42 anos de existência, alcançando metas impor-

tantes e reforçando seu papel de empresa pública comprometida em oferecer tecno-

logia de ponta para execução e aprimoramento dos programas estratégicos e sociais 

do Governo Federal. 

A Dataprev guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentado-

rias ou salário-maternidade. Entre outros serviços, processa o pagamento mensal de 

cerca de 33,8 milhões de benefícios previdenciários e é responsável pela aplicação 

on-line que faz a liberação do seguro-desemprego. A empresa também processa as 

informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e desenvolve e faz a manu-

tenção dos sistemas que são usados nas Agências da Previdência Social e nos postos 

do Sistema Nacional do Emprego.  
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Consciente da importância do papel que desempenha, a Dataprev desenvolve sua 

estratégia de negócio devidamente alinhada aos conceitos de sustentabilidade. A 

preocupação com aspectos econômicos, sociais e ambientais permeia a visão da 

empresa no processo de melhoria e expansão do seu modelo de negócio. 

Tal prática se reflete na presença de resultados nos Planos de Ação anuais, sob a 

responsabilidade da Área de Responsabilidade Socioambiental, e na incorporação de 

conceitos e critérios de sustentabilidade na aquisição de produtos e serviços e nos 

processos criativos. 

Nessa linha, a Dataprev atua em sintonia com as diretrizes do Governo Federal na 

execução de ações em diferentes eixos. A adoção de processos de licitações que 

levam em conta fatores sociais, ambientais e econômicos, a modernização dos seus 

três data centers e a incorporação de critérios de sustentabilidade na reforma das 

unidades da empresa, com economia de recursos energéticos e instalação hidráulica 

acionada por sensores, são iniciativas que comprovam o comprometimento da insti-

tuição com o desenvolvimento sustentável.

Para alinhar ainda mais a atuação da empresa a esses fundamentos, em 2016 

a Dataprev aderiu à Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), principal 

programa voluntário de sustentabilidade do Governo Federal.

As ações implementadas pela empresa têm sido reconhecidas e premiadas por enti-

dades como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Regional de Conta-

bilidade do Rio de Janeiro e Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Diante deste cenário, a Dataprev apresenta o Relatório de Sustentabilidade, que a partir 

de 2016 passa a ter esta denominação seguindo uma tendência entre as empresas. O 

documento traz uma síntese das iniciativas e ações praticadas neste âmbito. 

Mais do que prestar contas, a expectativa é que este conteúdo seja uma fonte de 

informação para clientes, acionistas, trabalhadores, fornecedores e parceiros, em 

uma ação de transparência, consideração e respeito à sociedade. 

Boa leitura!

Diretoria Executiva
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A Dataprev
Com uma força de trabalho que soma cerca de 3,8 mil empregados, a Dataprev é uma 

empresa pública que fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 

para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.
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1 Quem somos
Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo Brasil, a Dataprev possui 

Unidades de Desenvolvimento de Software em cinco estados (Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina), responsáveis pela criação, manu-

tenção e evolução de vários produtos transacionais e analíticos. Fundamentais não 

só para o aumento da capacidade produtiva da empresa, como para o atendimento 

a novas demandas e novos clientes, as unidades completaram 10 anos de existência 

em 2016.

A empresa dispõe também de três data centers – localizados no Distrito Federal, Rio 

de Janeiro e São Paulo – projetados para promover a disponibilidade e a segurança 

dos sistemas.

Em dezembro de 2016, os data centers do RJ e de SP receberam a certificação interna-

cional Tier III em design. O selo é conferido pelo UpTime Institute, reconhecido mundial-

mente pela criação e administração dos padrões e certificações Tier para projeto, 

construção e sustentabilidade operacional de data centers.
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A Dataprev está presente na vida do cidadão brasi-

leiro, provendo a tecnologia necessária para os 

programas estratégicos e sociais do governo. É 

responsável, entre outros serviços, pelo processa-

mento da folha de pagamento dos segurados da 

Previdência, considerada a maior da América Latina, 

e pela liberação on-line dos requerimentos de segu-

ro-desemprego.

A empresa também processa as informações previ-

denciárias da Receita Federal do Brasil e desenvolve 

e faz a manutenção dos sistemas que são usados 

nas Agências da Previdência Social (APS) e nos postos 

do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Referência de qualidade no processamento e no 

tratamento de grandes volumes de dados, a empresa 

guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de Infor-

mações Sociais (CNIS), que permite a concessão 

automática de vários direitos sociais, como aposen-

tadorias ou salário-maternidade.

Com experiência na gestão e no desenvolvimento de 

soluções de TIC, a Dataprev dispõe de capacidade 

computacional e logística para hospedar, manter, 

gerir e proteger informações e sistemas, e também 

para analisar e qualificar dados, propor e desen-

volver soluções que possam ser úteis aos clientes, 

prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração 

e a realização de projetos.

Em 2016, a Dataprev deu início a um novo ciclo estra-

tégico, que prevê o fortalecimento dos serviços de 

inteligência de negócios (Analytics), com o uso cres-

cente de ferramentas para análise, cruzamentos e 

extração de dados.
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Criação
Lei nº 6.125, de 04/11/1974

Primeiro estatuto
Decreto nº 75.463, de 10/03/1975

Instalação da Dataprev
Portaria Ministerial nº 189, de 18/04/1975

Composição acionária
União, representada pelo MTPS, com participação de 
51%, e pelo INSS, com 49%

Missão
Fornecer soluções de Tecnologia da Informação 

e da Comunicação para a execução e o aprimo-

ramento das políticas sociais do Estado brasileiro.  

Visão
Ser o principal provedor de soluções tecnoló-

gicas para a gestão das informações previden- 

ciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da 

população brasileira.

Dataprev 
no Brasil

Sede
Data center
Unidade de desenvolvimento
Dataprev nos estados

1.1 Marcos institucionais 
Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Dataprev é uma empresa com personalidade 

jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

A Dataprev tem como principais produtos o desenvolvimento, a sustentação de solu-

ções e o  gerenciamento de infraestrutura de TIC.
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1.2 Principais serviços 
Em 2016, a Dataprev lançou o Portal de Serviços, página criada para permitir aos 

clientes e potenciais clientes conhecer e experimentar os produtos oferecidos pela 

empresa. O novo portal, servicos.dataprev.gov.br, tem um ambiente de demonstração 

on-line, onde o usuário poderá testar, na prática, uma versão básica dos produtos 

oferecidos pela empresa. Conheça alguns dos serviços oferecidos pela Dataprev:

BLOGS E PORTAIS

Serviço de hospedagem de 
blogs e portais corporativos.

CORREIO ELETRÔNICO

Serviço de correio eletrônico, 
agenda, tarefas e mensa-

geria instantânea.

DATABOX

Disponibilização de espaço 
em disco virtual, seguindo 

os conceitos de computação 
em nuvem.

GESTÃO DOCUMENTAL

Solução para gerenciamento 
eletrônico de documentos, 
com garantia de segurança 

em todo o processo.

ESTATÍSTICAS WEB

Solução capaz de fornecer 
estatísticas sobre o acesso 

de site do cliente.

GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS

Plataforma de gerenciamento 
de projetos e portfólios.

GESTÃO DE IDENTIDADES 
E ACESSO

Serviço de gerenciamento de 
identidades e acesso.

HOSTING

Solução para hospedagem 
de serviços de TIC (dados, 

bancos de dados, aplicações).
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1.3 Clientes

1.4 Governança corporativa 
O modelo de governança da Dataprev concilia as expectativas da alta administração 

a uma metodologia de planejamento estratégico. Adotado desde 2011, esse método 

tem como finalidade planejar, monitorar e avaliar, de forma qualitativa e quantitativa, 

o desempenho corporativo a partir das metas estabelecidas para a empresa.

Se o aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional (PEI) para um 

período de cinco anos, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um 

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de TI. 

Define as diretrizes que deverão ser executadas para temas específicos de tecnologia 

para os próximos três anos.  

Instituições 
financeiras

Públicas e privadas

MDSA
Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário

ANTT
Agência Nacional 

de Transportes Terrestres

PMG
Prefeitura Municipal 

de Guarulhos

PMSP
Prefeitura Municipal

de São Paulo

Funpresp
 Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público 
Federal

Previdência
Secretaria da Previdência 
do Ministério da Fazenda

CIP
Câmara Interbancária 

de Pagamentos

PGFN
Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional

Previc
Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar

MP
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão

SRFB
Secretaria da Receita 

Federal do Brasil

INSS
Instituto Nacional 
do Seguro Social

MTb
Ministério do Trabalho
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Outro instrumento de governança é o Plano de Ação anual, que define e descreve 

as ações necessárias para se atingir os objetivos estratégicos da empresa, atribuindo 

conferindo responsabilidades a gestores de várias áreas.

O PDTI e o Plano de Ação estão diretamente conectados, embora tenham ciclos próprios.

Esta   nova   configuração   organizacional   tem possibilitado a expansão da   capacidade   

de desenvolvimento   de   soluções   de   TIC, propiciando   o   crescimento   e   transfor-

mando a Dataprev em uma empresa lucrativa, com infraestrutura tecnológica moderni-

zada e processos organizados de acordo com as melhores práticas do mercado.

Criada em 2016, a Roda da Estratégia traz uma síntese das principais ações que serão 

realizadas para a Dataprev atingir sua missão: fornecer soluções de TIC para o aprimo-

ramento e a execução das políticas sociais do Estado brasileiro. São oito dimensões 

corporativas - clientes, integração, logística, finanças, processos, pessoas, governança e 

tecnologia - abordadas em sintonia com as propostas descritas no Plano de Ação anual.

A Roda da Estratégia da Dataprev também dá grande ênfase à integração e à interope-

rabilidade, uma das formas de potencializar os negócios com Analytics, área atualmente 

central para a empresa; e à gestão de alta performance em finanças, com indicadores 

e métricas para garantir sustentabilidade empresarial e investimento constante em 

uma infraestrutura tecnológica atualizada, base para a qualidade e a alta disponibili-

dade dos sistemas e soluções.

• Missão

• Visão

• Perspectivas

• Objetivos estratégicos

Plano estratégico

• Alinhamento da TI

• Avaliação de infraestrutura

• Diretrizes de tecnologia

• Iniciativas de manutenção/
desenvolvimento tecnológico

PDTI

• Direcionamento da 
empresa para o ano  

(resultados)

• Estratégia de realização dos 
resultados (macroações) 

• Investimentos em gestão e TI

• Metas de desempenho (GVR)

Plano de Ação

Iniciativas para realizar ações de TI

Ações com foco prioritário na TI

Ações de gestão e governança corporativa / demandas estratégicas de clientes
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Governança
• Estabelecer 

arquitetura empresarial 
flexível, alinhada à estratégia da 

empresa.
• Consolidar cultura de governança
e gestão baseada em planejamento, 

métricas, indicadores e análise de
informações.

     • Consolidar a cultura de gestão
      de risco, gestão de ética e 

transparência em toda 
empresa.

Missão

Fornecer 
soluções de

tecnologia da informação 
e da comunicação para a 

execução e o
aprimoramento das 
políticas sociais do 
Estado brasileiro

Logística

• Disponibilizar 
soluções de logística, 

internas e externas, com 
melhor qualidade, agilidade e 

custo.
• Implantar ambientes 

padronizados voltados para 
a colaboração e a 

produtividade.

Pessoas

• Ser reconhecida 
como excelente local 

para se trabalhar, com 
produtividade gerenciada

e impulsionada.
• Estabelecer cultura 

organizacional ágil e flexível, 
alinhada à estratégia da 

empresa.

Integração

• Radicalizar a 
padronização e 

interoperabilidade de 
sistemas e dados.

• Transformar Analytics 
em um dos negócios 
centrais da empresa.

Processos

• Aprimorar 
processos, visando 

qualidade, agilidade, 
disponibilidade e 

automação, utilizando como 
referência as melhores 
práticas de mercado.

Clientes
         

• Estruturar com 
os clientes soluções 

estratégicas para seus 
negócios.

• Posicionar a empresa no 
mercado como integradora de 
soluções de TI para o governo 

por meio de parcerias. 
• Expandir portfólio de 

serviços e clientes.

Finanças

• Prover alta 
performance na gestão de 

recursos financeiros e ativos, 
intensificando a gestão por custos 

e indicadores 
econômico-financeiros.
• Gerar valor, provendo 
retorno aos acionistas, 

sustentabilidade empresarial
e investimento permanente 

em atualização 
tecnológica.

Tecnologia
               

• Ter a melhor 
infraestrutura de TI do 

Governo Federal.
• Prover soluções tecnológicas 
reconhecidas pela qualidade e 

tempestividade de implantação.
• Ser reconhecida pelo ambiente 

seguro, pela proteção e 
privacidade das informações 

sob a guarda da 
empresa.

Roda da Estratégia
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CLIENTES

Uma das oito dimensões da Roda é dedicada aos clientes e trata 
da atividade-fim da empresa. Neste caso, a prioridade é estru-
turar soluções estratégicas para os negócios dos clientes, o que 
pode significar intensificar parcerias. A Dataprev se posiciona, 
no mercado, como integradora de soluções de TI para o setor 
público. Pode fazer isso desenvolvendo internamente sistemas, 
ou reunindo mais de um produto, em parceria com fornece-
dores, para apresentar uma oferta completa que resolva, tempes-
tivamente, a demanda do cliente. A Dataprev integra a solução, 
que pode ir além do sistema, envolvendo processos, inteligência, 
consultoria.

INTEGRAÇÃO

Todos os sistemas e serviços, desde sua fase de planejamento, 
já devem surgir interoperáveis, inseridos em processos globais, 
de modo que aplicações, bases de dados e ferramentas possam 
atuar de forma conjunta, fortalecendo, em especial, os projetos de 
Analytics (BI, Data Discovery, Big Data etc).

LOGÍSTICA

As ferramentas e os recursos também devem estar integrados, 
conforme prevê a dimensão da Roda da Estratégia que trata 
da logística para apoiar as atividades da empresa. O objetivo é 
oferecer soluções de logística para o público interno e para os 
clientes, com maior qualidade e agilidade, a menor custo e com 
elementos integrados. Nesse processo, o ambiente   de colabo-
ração e produtividade precisa ser cada vez mais expansivo.

FINANÇAS

Na área de finanças, a estratégia da Dataprev é adotar uma 
gestão de alta performance, subsidiada por métricas, indicadores 
e processos consistentes, que permitam identificar custos das 
demandas internas dos processos e aumentar a geração de valor 
das diversas iniciativas corporativas. A gestão de finanças é parte 
intrínseca do negócio da empresa, assegurando recursos próprios 
para os investimentos em tecnologia, qualificação, capacitação, 
remuneração e incentivo.

PROCESSOS

O aprimoramento de processos é um dos pontos de maior 
atenção da Dataprev. Visa obter qualidade, agilidade, disponibili-
dade e índices cada vez maiores de automação, sobretudo nas 
áreas técnicas. Para isso, referências de boas práticas de mercado 
vêm promovendo movimentos continuados de renovação. 

PESSOAS

A meta da Dataprev é ser reconhecida como excelente local para 
se trabalhar, com produtividade gerenciada e impulsionada. Para 
isso, a empresa acredita em uma cultura organizacional ágil, 
flexível, capaz de acompanhar cenários de mudanças frequentes.

GOVERNANÇA

Esta dimensão da Roda da Estratégia se refere à arquitetura 
empresarial, aos fluxos de comunicação e processos, desenhos de 
organogramas e a cadeias de responsabilidade. Uma cultura de 
governança e gestão baseada em planejamento, métricas, indica-
dores, e a própria análise de informações por meio de ferramentas 
de Analytics, apontam caminhos mais seguros, em processos 
mensuráveis. Destaca-se, ainda, a importância da consolidação da 
cultura da gestão de riscos, da gestão da ética e do compromisso 
com a transparência que permeia toda a empresa.

TECNOLOGIA

A Dataprev oferece ao setor público infraestrutura de Tecnologia 
da Informação e   Comunicação   de   ponta.   As   soluções   tecno-
lógicas   da   empresa   são reconhecidas por sua qualidade e 
pela tempestividade de implantação, com entregas ágeis para os 
clientes. Ter um ambiente seguro para proteção e privacidade 
das informações que estão sob a sua guarda é a essência de uma 
gestora de dados públicos como a Dataprev.
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1.5    Desempenho econômico-financeiro 
Os resultados apresentados pela Dataprev em 2016 mostram que, apesar do difícil 

cenário enfrentado no ano, a empresa manteve bons indicadores, acima da média 

do mercado de TI. O lucro líquido da empresa foi de R$ 184 milhões, 12,41% infe-

rior ao registrado no exercício de 2015 (R$ 210,1 milhões), mas ainda num patamar 

bastante satisfatório. A receita operacional bruta registrou um crescimento de 3,77% 

em relação a 2015, totalizando R$ 1,436 bilhão.

Já a receita líquida (R$ 1,168 bilhão) cresceu 0,88%, impactada pelo aumento dos 

tributos e encargos vinculados à Previdência em 111,16%. O aumento da alíquota no 

final de 2015, que passou de 2% para 4,5%, trouxe impactos no resultado de 2016 no 

valor de R$ 34 milhões. 

A variação dos Custos e Despesas Operacionais aumentou 7,77%, enquanto Outros 

Resultados Operacionais cresceram 179,32% e Resultado Financeiro apresentou 

queda de 27,85%. O Resultado Operacional fechou com queda de 12,01% em 

relação ao ano anterior. A margem operacional foi de 21,45%, e a margem liquida 

foi de 15,75%.

A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL), por sua vez, foi de 17,11% (25,01% 

em 2015) com um EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amor-

tizações) de R$ 317,6 milhões. A empresa apresentou margem positiva de 27,19% 

do EBTIDA sobre a receita líquida, demonstrando possuir boa capacidade de geração 

de caixa com recursos próprios. A margem EBTIDA caiu 3,51%, e mesmo com queda 

maior na rentabilidade, demonstrou o esforço para proteger o caixa da empresa.

O total de impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provi-

sionados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev, somou R$ 417,7 

milhões em 2016, ante R$ 381,7 milhões no ano anterior, um aumento de 9,43%.

Com base nos resultados, houve aumento de capital social da empresa em R$ 100 

milhões, passando para R$ 750 milhões, o que amplia a base para a formação de 

novas reservas, além de ser decisivo para a manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiro da Dataprev.
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1.6    Investimentos 
Em 2016, a Dataprev registrou crescimento de 29,64% na realização de investimentos, 

na comparação com o ano anterior. Dos R$ 85 milhões investidos, a maior parte 

(81,3%) foi destinada à infraestrutura de negócios da empresa, destacando-se, dentre 

outras iniciativas, a ampliação da capacidade de seus três data centers e a conquista 

da certificação Tier III em design no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Pela primeira vez, a empresa contou com crédito do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) para investir na modernização do seu parque 

de TI. Dos R$ 40 milhões investidos na aquisição de 268 servidores X86, cerca de 

R$ 20 milhões foram provenientes de recursos do Finame, linha de financiamento 

para produção e aquisição de máquinas e equipamentos nacionais credenciados no 

BNDES. As novas máquinas possibilitaram ampliar a oferta de serviços em nuvem para 

as áreas de desenvolvimento e para clientes externos.

Os investimentos na área abrangeram, ainda, a aquisição de módulos 10 GBPS - swit-

ches (R$ 8,4 milhões), investimentos diretos na infraestrutura de data centers (R$ 

2,9 milhões) e licenças de uso de ferramenta de data discovery (R$ 3,9 milhões), que 

combina interatividade e análise em tempo real de informações das mais variadas 

fontes. Todos os recursos aplicados buscam apoiar a oferta de soluções que gerem 

informações estratégicas para a tomada de decisão dos clientes.
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2    Responsabilidade 
Socioambiental 
na Dataprev
A Política de Responsabilidade Socioambiental da 

Dataprev tem como meta o desenvolvimento susten-

tável e está vinculada às ações propostas pelo 

Governo Federal por meio da Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P). Todas as ações previstas 

no Plano de Gestão Socioambiental estão funda-

mentadas no tripé da sustentabilidade, que envolve 

os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Esta 

premissa se apresenta como valores para a empresa, 

junto com a dimensão ética. É neste sentido que a 

Dataprev está trabalhando para conscientizar e capa-

citar seus empregados.

2.1    Área de Responsabilidade Socioambiental
Em 2005, a Dataprev instituiu uma coordenação para formular e executar a Política 

de Responsabilidade Socioambiental. Inicialmente, a coordenação se dedicava quase 

que exclusivamente às ações voltadas à Rede Nacional de Mobilização Social (COEP). 

Com a evolução da área, sua estrutura organizacional foi ampliada, e atualmente 

encontra-se consolidada e institucionalizada.

2.2    Política de Responsabilidade Socioambiental
Por ser uma empresa pública, a Dataprev executa ações sociais e ambientais vincu-

ladas às políticas do Governo Federal, que contribuem para o bem-estar social. Ao 

implementar a Política de Responsabilidade Socioambiental, a empresa reafirma este 

compromisso e desempenha um papel institucional mais amplo na sociedade.

A Dataprev tem políticas formuladas para os seguintes temas: raça, gênero, pessoa 

com deficiência, meio ambiente, inclusão social, inclusão digital, doação de bens e 

terceirizados.
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As políticas de ações afirmativas sofreram a influência de regras e modelos deri-

vados da adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e do Programa 

Pró-equidade de Gênero e Raça do Governo Federal. 

Essas adesões ainda culminaram na formação da Comissão Gestora de Imple-

mentação da Agenda Ambiental da Administração Pública e da Comissão Gestora 

do Programa de Equidade de Gênero e Raça. Com a Comissão de Coleta Seletiva e 

Responsabilidade Socioambiental, formam um conjunto que subsidia a formulação 

das políticas de responsabilidade socioambiental.
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3    Relatório de Sustentabilidade
Com o objetivo de dar transparência às ações socioambientais praticadas nos últimos 

anos, a Dataprev publica, desde 2014, um relatório com as iniciativas implementadas e 

o desempenho da empresa. O documento, que até então era conhecido como Balanço 

Social, passa a se chamar Relatório de Sustentabilidade a partir da edição de 2016. 

Anualmente, o documento é revisado e aprimorado, visando se tornar um instru-

mento cada vez mais eficaz de prestação de contas das práticas sustentáveis 

adotadas na empresa, conferindo maior visibilidade não somente às ações, mas 

também aos resultados. 

As informações apresentadas a seguir estão agrupadas a partir dos seguintes temas: 

Programa Jovem Aprendiz; Coleta Seletiva Solidária; Construções Sustentáveis; Doação 

de Bens Patrimoniais a serem alienados; Programa de Ambientação dos Terceirizados; 

Programa de Visitação e Relacionamento (Provir) e Ações Sociais e de Cidadania.
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3.1    Programas e Ações Socioambientais

3.1.1    Programa Jovem Aprendiz

Instrumento de inclusão social, o Programa Jovem Aprendiz é voltado para estudantes 

da rede pública, com idade entre 16 e 18 anos e que estejam matriculados do 7º ano 

do ensino fundamental até o ensino médio. A ação, desenvolvida em 18 estados e que 

já atraiu mais de 460 estudantes desde a sua criação em 2011, tem como objetivo 

ampliar a possibilidade de inserção de jovens no mercado de trabalho, tornando mais 

promissor o futuro das novas gerações.

A seleção dos candidatos é feita levando em conta a equidade de gênero e são dispo-

nibilizadas cotas para negros (pretos e pardos). 

Os jovens selecionados têm acesso a um ciclo de palestras, com temas como ética, 

situação do mercado de trabalho, saúde, sustentabilidade, inclusão digital, orientação 

profissional, equilíbrio financeiro e planejamento e previdência. O programa também 

promove visitas a museus. 
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Entre as iniciativas que merecem destaque em 2016 estão a contratação de oito 

adolescentes indicados pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), utili-

zando o cadastro da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), em 

Pernambuco; e a participação de 15 jovens com algum tipo de deficiência visual, por 

meio de uma parceria com Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. 

No Rio Grande do Sul, 36 jovens já receberam formação profissional por contrato 

firmado com a Sociedade Meridional de Educação (Some), que, além da qualificação 

profissional, propicia atendimento psicossocial, acompanhamento e apoio escolar, 

com o envolvimento de familiares no processo por meio de reuniões de avaliação. 

Os jovens aprendem a fazer manutenção de computadores e, em seguida, aplicam o 

conhecimento no Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), que dispo-

nibiliza equipamentos para telecentros comunitários.

No fim do ano, o Programa Jovem Aprendiz conquistou o segundo lugar no prêmio de 

Boas Práticas da A3P.

3.1.2 Coleta seletiva solidária

Implantada em 2007, a coleta seletiva na Dataprev tem se conso-

lidado ao longo dos anos por meio de ações educativas de orien-

tação e conscientização dos empregados. Todo o material não 

aproveitado pela empresa beneficia cooperativas de reciclagem. 

Com o objetivo de melhorar o processo de coleta seletiva, a 

Dataprev revitalizou, em 2016, ecopontos para facilitar o correto 

descarte de materiais. Em paralelo, foram realizadas campanhas 

de conscientização dos empregados e prestadores de serviços e 

dos catadores de cooperativas. 

No Rio de Janeiro, o ecoponto instalado no prédio do Cosme Velho 

foi remanejado para um local de maior visibilidade. Já o prédio de 

Botafogo voltou a receber lixo eletrônico e se tornou também um 

ponto de coleta externa, acessível ao público. A coleta externa 

de eletrônicos também foi implantada no ecoponto do prédio do 

Rio Grande do Sul. Nas instalações da Dataprev em São Paulo, 

um segundo ecoponto foi instalado para atender a demanda de 

descarte de materiais recicláveis.
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Como parte das iniciativas para redução de lixo orgânico e aumento da arrecadação 

de materiais recicláveis na Dataprev, foi realizada, durante o mês de janeiro, uma 

campanha de conscientização sobre os benefícios da coleta seletiva. A cada semana 

foi abordado um tema com informações e dicas para os empregados. As matérias 

foram publicadas na intranet corporativa.

A Dataprev recolheu em 2015, ao todo, 10.614,18 kg de materiais descartáveis contra 

9.866,08 kg em 2016. A redução na geração de resíduos recicláveis foi de 7,05%, e 

de 45% em relação aos resíduos orgânicos. Atribui-se esta redução a dois fatores: a 

campanha de sensibilização que aconteceu no início do ano e estimulou hábitos favo-

ráveis e uma coleta seletiva mais eficaz, e o término das obras nos três data centers e 

no edifício-sede, reduzindo a geração de resíduos recicláveis e orgânicos.

Outro dado relevante foi a redução do descarte de papel, que passou de 4.965,60 

kg, em 2015, para 3.434,20 kg, em 2016, reflexo da queda de 30,84% no consumo.
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3.1.3    Construções Sustentáveis 

Acompanhando a tendência de melhores práticas das empresas digitais, a Dataprev 

vem investindo na melhoria dos ambientes de trabalho com ações que assegurem 

maior produtividade, eficiência, redução do consumo de recursos naturais e que 

tragam benefícios à qualidade de vida dos empregados. 

É nesse sentido que a empresa passou a adotar o conceito de prédios inteligentes nas 

reformas e modernizações de suas instalações, com a utilização de tecnologias mais 

modernas e mecanismos de automação. Os prédios da Dataprev que mais se enqua-

dram nesta concepção são o edifício-sede, localizado em Brasília, e o prédio ocupado 

pela empresa em João Pessoa (PB), ambos modernizados.

Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o prédio em João Pessoa foi reinau-

gurado em 2016 seguindo critérios de sustentabilidade e de acessibilidade. Entre 

as soluções implementadas estão: torneiras automáticas acionadas por sensores, 

que reduzem o consumo de água nas dependências da empresa; sistema de aque-

cimento de água por placas solares; válvulas de descarga com restritor de fluxo de 

Prédio ocupado pela 
Dataprev em João Pessoa 
foi reinaugurado em 
2016 seguindo critérios 
de sustentabilidade e de 
acessibilidade
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água; mictórios ecológicos, que não utilizam água em seu funcionamento; iluminação 

com lâmpadas LED, que além de sustentáveis, são mais econômicas; película no vidro 

da fachada, que ajuda no controle térmico e traz mais luminosidade ao ambiente; 

sistema de ar-condicionado tipo VRF; e elevadores modernizados, que passaram a 

usar sistemas inteligentes e têm tecnologia de alta performance.

Já o edifício-sede, além destes elementos, conta ainda com o revestimento da fachada 

em basalto e ecotelhado. A empresa também passou a utilizar, em todas as unidades, 

materiais e mobiliário com Certificado de Procedência da Madeira e elaborou um 

Caderno de Orientação para Aluguel de Novos Imóveis, recomendando a preferência 

por aqueles que possuam sistemas aderentes aos conceitos de sustentabilidade. A 

prática serviu de orientação para o prédio da empresa no Paraná, que possui quase 

todos os critérios citados acima. 

Em paralelo, a empresa estuda revitalizar os edifícios do Rio de Janeiro, com ações 

de modernização e readequação de instalações e utilizando conceitos sustentáveis. 

Embora nem todas as instalações da Dataprev estejam nos padrões do DF, da PB e do 

PR, algumas intervenções já foram realizadas em outros edifícios, visando a redução 

do consumo de recursos naturais. Um exemplo foi a instalação de torneiras com 

fechamento automático nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, e a troca da iluminação por lâmpadas LED, 

ainda em fase de execução. 

3.1.4    Doação de bens patrimoniais a serem alienados

A política de doação de bens da Dataprev baseia-se no princípio que todo equipa-

mento que não estiver sendo utilizado ou que não atende mais à necessidade da 

empresa pode ser reaproveitado por outra instituição ou órgão público. A intenção 

é preservar o investimento público, colocando os bens patrimoniais novamente a 

serviço da sociedade.

Dessa forma, em 2016 foram doados 1.553 bens patrimoniais a quatro prefeituras 

municipais, cinco entidades classificadas Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) e uma universidade federal. Estas instituições receberam 118 compu-

tadores, 118 monitores de vídeo de LCD e 10 impressoras, totalizando 246 bens que 

contribuirão para projetos de inclusão digital. Os outros 1.307 bens doados são mobi-

liários, equipamentos de telefonia e videoconferência.
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Um exemplo é a Associação Pestalozzi de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, que 

recebeu 35 computadores com monitores LCD. Os equipamentos foram instalados 

em laboratórios destinados a alunos da instituição e são utilizados nos programas 

educacionais e de inclusão digital da entidade. O primeiro laboratório em operação 

é usado preferencialmente por pessoas com deficiência mental que, com o uso de 

software específico, são estimuladas neurologicamente.

Os critérios para as doações levam em consideração a amplitude social do projeto 

a que se destina o bem, de forma a assegurar o benefício da sociedade, seja no uso 

direto, como nos projetos de inclusão digital, seja no uso indireto, quando é usado por 

entidade pública na melhoria da qualidade de determinado serviço.

3.1.5    Programa de Ambientação dos Terceirizados

Com o objetivo valorizar e aprimorar as relações de trabalho, proporcionando um 

ambiente inclusivo, colaborativo e de desenvolvimento de habilidades, a Dataprev 

criou o Programa de Ambientação dos Terceirizados. A iniciativa também visa afastar 

qualquer tipo de preconceito, além de informar sobre temas de interesse coletivo, 

voltados para a saúde, direitos, tecnologia e outros.

Em 2016, a empresa promoveu várias atividades destinadas a este público. Em São 

Paulo, aconteceu a segunda etapa de treinamento para empregados terceirizados, 

com aulas que abordaram conceitos básicos e avançados de internet e de pacotes 

Office. Os cursos, que visam tornar a tecnologia acessível a todos, são ministrados na 

sala de treinamento, que dispõe de microcomputadores e acesso à internet.

Computadores doados 
pela Dataprev são usados 
em projeto de inclusão 
digital da Associação 
Pestalozzi de Niterói (RJ)
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Iniciativa semelhante ocorreu no Rio de Janeiro, onde terceirizados assistiram a uma 

apresentação sobre as principais ferramentas digitais utilizadas no cotidiano do 

ambiente de trabalho e da vida social. Também no Rio de Janeiro, foi apresentado, em 

parceria com INSS, o curso de Educação Previdenciária para os terceirizados, que teve 

como objetivo informar e orientar os participantes sobre direitos e deveres em relação 

à Previdência.

Em outros estados foram realizadas várias palestras, com temas como equidade de 

gênero e raça.

3.1.6    Programa de Visitação e Relacionamento (Provir)

Criado em agosto de 2009, o Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev 

(Provir) promove visitas guiadas aos três data centers da Dataprev – em Brasília, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo –, sendo que estes dois últimos ambientes possuem 

classificação Tier III em design. O objetivo é mostrar ao público como o conjunto de 

ações desenvolvidas pela Dataprev faz a diferença para milhões de cidadãos brasileiros. 

Nos data centers da empresa são processados e tratados grandes volumes de dados, 

como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão 

automática de direitos garantidos a partir de políticas sociais do Estado brasileiro, 

como aposentadorias ou salário-maternidade, e a folha de pagamento de benefícios 

da Previdência, que gera crédito de aposentadorias, pensões e auxílios para mais de 

33,8 milhões de pessoas no país. 

Estudantes de Engenharia 
da Computação visitam 
as instalações do Data 
Center São Paulo (DCSP)
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Os participantes também têm a oportunidade de conhecer o programa de moderni-

zação dos data centers, que contabilizou investimentos de mais de R$ 400 milhões para 

a melhoria das instalações. A visita aos data centers pode ser feita por estudantes e 

profissionais de tecnologia da informação, além de clientes e empregados da empresa. 

Mais de 500 pessoas passaram pelos data centers da Dataprev desde a criação do 

programa. Em 2016, foram 107 visitantes, entre alunos da Universidade de São Paulo 

(USP), do Instituto Infnet e da Brasscom, além de jovens aprendizes e empregados da 

empresa. 

3.1.7    Ações sociais e de cidadania

Como acontece anualmente, a Dataprev realizou em 2016 uma Campanha de Roupas 

e Agasalhos em todo o Brasil. Foram recolhidas 633 peças a mais do que em 2015, 

totalizando 3.214 itens entre moletons, cobertores, lençóis, meias e calçados. 

No Rio Grande do Sul e Paraná foram arrecadadas 591 peças, encaminhadas para a 

Associação dos Catadores de Recicláveis Amanhecer e para o Clube das Mães da Vila 

Audi. Em Santa Catarina, a entidade beneficiada foi a Associação dos Moradores da 

Costeira do Pirajubaé (AMOCOP), que recebeu 203 agasalhos. 
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Na região Centro-Oeste, foram arrecadados 270 agasalhos. Foram beneficiados a 

Cooperativa de Catadores de Recicláveis (CATA-MS) e moradores de rua de localidades 

próximas à empresa.

No Nordeste, as principais entidades beneficiadas foram: o Centro Espírita Manuel 

Quintão, em Pernambuco; a Instituição Toca de Assis, no Ceará; e a Missão Batista 

Cristolândia, que ajuda moradores de rua no Rio Grande do Norte. Essas entidades 

receberam, respectivamente, 207, 422 e 203 agasalhos. 

Nos demais estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe e Bahia, 

foram recolhidos um total de 251 peças, que beneficiaram a Cooperativa de Reci-

clagem de São Luis (COOPRESL); a Casa de Zabelê, para jovens vulneráveis; o Centro 

Social Santa Terezinha; o Centro Educativo Deus Proverá, que acolhe meninas vítimas 

de violência e abandono; e o Lar Irmã Maria Luiza, que presta assistência a idosos com 

idade superior aos 70 anos.

No Sudeste, o estado de São Paulo arrecadou 267 peças, entregues à Associação 

Casa de Misericórdia, dedicada a crianças e jovens moradores de rua. Além de roupas, 

os empregados doaram 72 litros de leite e 10 pacotes de achocolatado. No Rio de 

Janeiro, a Cruz Vermelha Brasileira recebeu 240 agasalhos. No Espírito Santo e em 

Minas Gerais, os donativos foram encaminhados, respectivamente, para a Casa das 

Missionárias, que acolhe idosos, e para o Hospital São José e o Lar Tereza de Jesus. No 

total, foram arrecadadas 152 peças.

No Norte, nos estados do Amazonas e Pará, outras 408 peças, entre roupas e calçados, 

foram doadas por empregados. O material foi encaminhado para as entidades Casa 

Andrea do Amazonas, Sociedade de Amparo ao Hansenianos e a Casa de Abrigo para 

Moradores Adultos de Rua (CAMAR).

3.1.7.1    Confraternização de Natal para os terceirizados

A Dataprev promove anualmente encontros de confraternização natalina com os 

terceirizados. Os empregados se juntam e recolhem um valor em dinheiro para orga-

nizar a confraternização. 
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3.1.8    Campanha de Natal

No fim de ano, empregados da Dataprev participam de campanhas de Natal em todos 

os estados. O objetivo é arrecadar brinquedos, livros, material escolar e roupas para 

crianças e jovens carentes. Como forma de incentivar o aprendizado em sala de aula e 

o prazer de escrever, a campanha ‘Agora o Papai Noel é Você’, no Rio de Janeiro, reco-

lheu 163 cartas escritas a mão por jovens, em parceria com três instituições dedicadas 

a projetos de inclusão social para crianças e adolescentes em situação vulnerável.

As instituições escolhidas foram Harmonicanto, que atua no Morro do Cantagalo e 

atende 75 crianças e adolescentes carentes, promovendo inclusão e cidadania por 

meio da música; Projeto Salgueiro, que há 15 anos promove uma transformação social 

e educacional, por meio do esporte, entre crianças da comunidade do Salgueiro, na 

Tijuca; e Reame, que acolhe adolescentes não adotados de São Gonçalo, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.

Algumas pessoas apadrinharam mais de um estudante e um grupo se reuniu para 

comprar uma bicicleta e realizar o sonho de uma criança do Projeto Salgueiro.

Também no Rio de Janeiro, empregados organizaram uma confraternização de Natal, 

que contou com a distribuição de 163 cestas para os terceirizados e jovens aprendizes 

da empresa. Liderados por uma regente, integrantes do coral Harmonicanto se apre-

sentaram no prédio da Dataprev em Botafogo.

Em todo o Brasil, as campanhas recolheram 510 brinquedos e 451 livros para atender 

313 crianças que enviaram cartas ao Papai Noel, e foram organizados eventos de 

confraternização de fim de ano.

Empregados no Rio 
de Janeiro se mobilizaram 
para recolher doações 
no Natal
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4    Reconhecimento
A constante busca pela melhoria de processos e serviços tem 

garantido à Dataprev reconhecimento em vários segmentos.

O Portal Dataprev conquistou, em setembro, o primeiro lugar 

na categoria “Projetos Web Governamentais” do Todos@Web, 

Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web 2016. O prêmio é 

uma iniciativa do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web 

(Ceweb.br) e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.

br), em parceria com o W3C Brasil. O objetivo é promover e 

premiar ações das empresas públicas e privadas em favor da 

acessibilidade na web, que permitem o acesso à informação 

por pessoas com deficiência.

O Portal Dataprev é aderente aos padrões internacionais de desenvolvimento 

web (HTML5.1 e CSS 3), que possibilitam a construção de produtos de qualidade e 

contribuem para uma web acessível para todos. Segue, ainda, ainda as orientações 

para padronização da comunicação de órgãos e entidades do governo federal em 

ambientes digitais, além de ser aderente a diretrizes e padrões nacionais (e-MAG – 

Modelo de acessibilidade do governo federal) e internacionais (W3C/WCAG 2.0 – Web 

Content Acessibility Guidelines) de acessibilidade.

A implantação do Programa Jovem Aprendiz como instrumento de inclusão social 

conferiu à Dataprev, em 2016, a segunda colocação no 6º Prêmio A3P Melhores 

Práticas de Sustentabilidade, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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Além do prêmio do MMA, a empresa obteve, em 2016, outros reconhecimentos de 

suas ações socioambientais. A Dataprev recebeu os títulos de Empresa Amiga dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, concedido pela Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e de Empresa Cidadã 2016, 

concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), sendo 

este pelo segundo ano consecutivo. 

5    Conclusão
A Dataprev deu continuidade à implementação de ações de responsabilidade social 

em 2016. Parte das iniciativas executadas no ano estão descritas neste relatório, 

demonstrando o envolvimento e a participação de diferentes áreas da empresa na 

realização e manutenção dos programas e projetos de cunho socioambiental. Esse 

compromisso com a sustentabilidade reforça o inequívoco crescimento do tema no 

âmbito institucional.

Observa-se, ainda, que a participação de empregados de outros estados em ações 

sociais e ambientais vem crescendo, levando a crer que em pouco tempo, teremos 

uma empresa ainda mais responsável social e ambientalmente.

Apesar do cenário positivo, há ainda um caminho a percorrer para aprimorar os indi-

cadores referentes ao tema, fundamentais para avaliar as consequências ambientais 

e sociais das ações enquanto empresa. Somente após essa evolução, e com a propo-

sição de políticas, planos ou programas, a Dataprev se tornará uma empresa total-

mente sustentável.

Entre as ações que merecem destaque no ano, estão: adesão à Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P), processo iniciado em 2015 e finalizado em fevereiro de 

2016, com a homologação pelo Ministério do Meio Ambiente; adesão ao Programa 

de Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, resultando na elaboração do 

Plano de Ações de Pró-equidade de Gênero e Raça; conquista do segundo lugar no 

6º Prêmio de Boas Práticas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), na 

categoria destaque, com o Programa Jovem Aprendiz; premiação pelo 2º ano conse-

cutivo com o Título Empresa Cidadã 2016, concedido pelo CRC-RJ; obtenção do Selo 

Laranja da A3P, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente; e execução do Calen-

dário Socioambiental.
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A partir da análise do Balanço Patrimonial da Empresa é possível extrair algumas 

evidências dos resultados positivos, como aumento do capital social, requisito funda-

mental para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da Dataprev; aumento 

da receita operacional bruta e da receita líquida; e crescimento de 29,64% na reali-

zação dos investimentos, na comparação ao ano anterior.

A diversidade de ações sociais, ambientais e econômicas praticadas pela Dataprev em 

2016 criou condições para uma performance sustentável. Os programas e projetos 

favorecem vários públicos e incluem a ampliação do acesso de cidadãos a tecnolo-

gias digitais; o ingresso de jovens de baixa renda no mercado de trabalho; a geração 

de renda às cooperativas de catadores; o apoio a instituições sociais que cuidam de 

idosos e crianças em situação de vulnerabilidade; e o cuidado com o meio ambiente.

Ao desempenhar suas ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, 

a empresa contribuiu não só para o crescimento humano, como para a consolidação 

de valores, práticas e comportamentos empresariais socialmente responsáveis. Além 

disso, ao promover e ampliar o exercício da cidadania, colabora para a formação de 

uma sociedade justa, sustentável e solidária, como definido na sua Política de Respon-

sabilidade Socioambiental.
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6    Balanço Social Anual 2016 

Receita líquida: receita bruta excluída dos impostos, contribuições, devoluções, abatimentos e descontos 
comerciais.

Resultado operacional: lucro ou prejuízo apresentado pela empresa no período.

Folha de pagamento bruta: somatório de remuneração (salários, gratificações, comissões e abonos), 13º 

salário, férias e encargos sociais compulsórios (INSS, FGTS e contribuição social).

Alimentação: gastos com restaurante, vale-refeição, lanches, cestas básicas e outros relacionados à alimen-
tação dos empregados(as).

Previdência privada: planos especiais de aposentadoria, fundações previdenciárias, complementações de 
benefícios a aposentados(as) e seus dependentes.

Saúde: plano de saúde, assistência médica, programas de medicina preventiva, programas de qualidade de 
vida e outros gastos com saúde, inclusive dos aposentados(as).

1 - Base de Cálculo 
Valor (Mil reais) 2016 2015

Receita líquida (RL) 1.168.324 1.158.140

Resultado operacional (RO) 184.016 210.091

Folha de pagamento bruta (FPB) 656.019 616.641

2 - Indicadores Sociais Internos   
Valor (Mil reais) 2016 2015

Alimentação 39.203 36.362

Encargos sociais compulsórios 74.779 75.419

Previdência privada 21.861 19.611

Saúde 10.849 10.438

Segurança e saúde no trabalho 3.020 2.981

Educação 91 240

Cultura 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional 866 823

Creches ou auxílio-creche 16.383 15.242

Participação nos lucros ou resultados 10.926 12.474

Outros 5.730 5.235

Total - Indicadores sociais internos 183.708 178.825
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3 - Indicadores Sociais Externos       
Valor (Mil reais) 2016 2015

Educação 0 0

Cultura 0 0

Saúde e saneamento 0 0

Esporte 0 0

Combate à fome e segurança alimentar 0 0

Outros 0 0

Total das contribuições para a sociedade 0 0

Tributos (excluídos encargos sociais) 340.452 274.119

Total - Indicadores sociais externos 340.452 274.119

Educação: gastos com ensino regular em todos os níveis, reembolso de educação, bolsas, assinaturas de 
revistas, gastos com biblioteca (excluído pessoal) e outros gastos com educação.

Cultura: gastos com eventos e manifestações artísticas e culturais (música, teatro, cinema, literatura e 
outras artes).

Capacitação e desenvolvimento profissional: recursos investidos em treinamentos, cursos, estágios 
(excluído os salários) e gastos voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade 
desenvolvida por empregados(as).

Creche ou auxílio-creche: creche no local ou auxílio-creche a empregados(as).

Participação nos lucros ou resultados: participações que não caracterizem complemento de salários.

Outros benefícios: seguros (parcela paga pela empresa), empréstimos (só o custo), gastos com ativi-
dades recreativas, transportes, moradia e outros benefícios oferecidos a empregados(as) podem ser 
aqui enumerados.

Total das contribuições para a sociedade: somatório dos investimentos na comunidade que aparecem 
discriminados. 

Os itens na tabela aparecem como indicação de setores importantes onde a empresa deve investir (como 
habitação, creche, lazer e diversão, por exemplo). Porém podem aparecer aqui somente os investimentos 
focais que a empresa realiza regularmente.

Tributos (excluídos encargos sociais): impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais.
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Nº de negros(as) que trabalham na empresa: Considerar como trabalhadores(as) negros(as) o somatório 
de indivíduos classificados/autodeclarados como de pele preta e parda (conforme o declarado na RAIS).

4 - Indicadores do Corpo Funcional       
Valor (Mil reais) 2016 2015

Nº de empregados(as) ao final do período 3.863 3.814

Nº de admissões durante o período 180 207

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 525 817

Nº de estagiários(as) 45 46

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.267 2.294

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.240 1.291

Nº de cargos de chefia   

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 33,04% 34,10%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.257 1.257

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 26,47% 4,48%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 113 112
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5 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 2016 Metas 2017

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 9,96% 0

Número total de acidentes de trabalho 29 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
definidos por: (  ) direção (x  ) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (x ) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos por:

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 
+ Cipa

(x  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

( ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à  
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da 

OIT

( x ) incentiva 
e segue a 

OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da 

OIT

(x ) incentiva-
rá e seguirá 

a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

(x ) todos(as) 
emprega-

dos(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de  
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considera-

dos

(  ) são suge-
ridos

( x ) são 
exigidos

(  ) não serão 
considera-

dos

( ) serão 
sugeridos

(x ) serão 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve ( x ) apóia (  ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolverá (x ) apoiará ( ) organizará 

e incentivará

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 
_1.307______

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

na empresa 
_______

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 
_100____%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2016: 1.273.210 Em 2015: 1.209.403

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
29,62% governo _  51,10% colaborado-

res(as)  _  3,43% acionistas  _  4,83 % 
terceiros  _  11,02% retido

28,36% governo  _ 50,26% colabora-
dores(as)   _ 4,13% acionistas   _ 4,01% 

terceiros    _ 13,25% retido

Relação entre a maior e a menor remuneração: o resultado absoluto da divisão da maior remuneração 
pela menor.

Número total de acidentes de trabalho: todos os acidentes de trabalho registrados durante o ano.

Normas: conforme as Convenções 87, 98, 135 e 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os 
itens da norma Social Accountability 8000 (SA 8000).

Valor adicionado: para mais informações, acesse www.balancosocial.org.br

6 - Outras Informações

Os números apresentados neste relatório Ano Base 2016 e os subsequentes, obedecerão o seguinte critério:

1. Número total de empregados, são: 
Empregados com contratação direta + Jovem Aprendizes + Extraquadro (Ad nutuns + requisitados)

2. Percentual de cargos de confiança* ocupados por Negros: 
{Total de cargos de confiança* / número de Negros em cargo de confiança}

*Os cargos de confianção são: conforme as tabelas, de remuneração de função de confiança do pessoal 
efetivo e   extraquadro, aprovados em setembro de 2016 e maio de 2016 respectivamente.


